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Szanowni Państwo
Przedstawiamy

ofertę

bezpłatnych

zajęć

realizowanych dla różnych grup wiekowych
i różnych

użytkowników

Pedagogicznej

Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej.
W

tym

roku

szkolnym

planujemy

także

wzmocnienie istniejących i tworzenie nowych
sieci współpracy i samokształcenia
formy

doskonalenia

zawodowego

- nowej
opartej

na doświadczeniach tworzących ją nauczycieli.
Nauczyciele bibliotekarze PBW w BielskuBiałej pozostają również otwarci na wszelkie
inne formy współpracy.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
edukacyjnej!
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I.

Wychowanie przedszkolne
1. Zajęcia czytelnicze
 Co ciekawego kryje biblioteka? – zajęcia przybliżające
dzieciom
bibliotekę
pedagogiczną
połączone
ze zwiedzaniem
 Wspólne czytanie w ramach akcji Cała Polska czyta
dzieciom (kontakt: tel. 338124577 w.28, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.bielsko.pl)
2. Warsztaty z Teatrzykiem Kamishibai - zajęcia dla
najmłodszych z wykorzystaniem japońskiego teatru
Kamishibai (kontakt tel. 338124577 w.28, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.bielsko.pl)

II.

Edukacja wczesnoszkolna (kl. 1-3 SP)
1. Biblioterapia - cykl zajęć w formie warsztatów
adresowanych do uczniów; tematy poruszają różne
problemy wieku dziecięcego (Magdalena Georg, tel.
338124577 w. 27, e-mail: gromadzenie@pbw.bielsko.pl)








Strach ma wielkie oczy
Łączenie pokoleń (tolerancja wobec osób starszych)
Niepełnosprawni są wśród nas
(Nie) odrzuconym być
Gdy przychodzi złość
Rodzina i odpowiedzialność
Asertywność – co to takiego?
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 Przyjaciel to skarb
 Powiedz komuś! (kłopoty w domu – alkoholizm,
molestowanie seksualne, przemoc)
 Nie bądź słupem soli (przemoc w szkole)
 Wartości, samoocena
 Być uczciwym jest fajnie
 W każdym mieszka dobro – zajęcia relaksacyjne
2. Zajęcia czytelnicze

 Co ciekawego kryje biblioteka? – zajęcia przybliżające
dzieciom
bibliotekę
pedagogiczną
połączone
ze zwiedzaniem ( Monika Cwajna, tel. 338124577 w. 28,
e-mail: wypozyczalnia@pbw.bielsko.pl)
 Wakacje z książką – Książka jest dobra na każdą
pogodę – zajęcia z elementami biblioterapii w ramach
lata w mieście; półkolonie i inne grupy zorganizowane
(Magdalena Georg, tel. 338124577 w.27, e-mail:
gromadzenie@pbw.bielsko.pl)
 Ferie z książką - zajęcia dla dzieci z elementami

biblioterapii (Magdalena Georg, tel. 338124577 w.27,
e-mail:gromadzenie@pbw.bielsko.pl)
3. Twórcze podejście do nauki. Mapy myśli, techniki
pamięciowe, czyli jak się uczyć, żeby się nauczyć warsztaty dla uczniów 2 i 3 klas szkoły podstawowej
(Magdalena Georg, tel. 338124577 w. 27, e-mail:
gromadzenie@pbw.bielsko.pl)
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4. Stare i nowe. Co warto wiedzieć o różnych nośnikach
informacji - zajęcia dla dzieci; omówienie i przedstawienie
starszych i współczesnych narzędzi do przenoszenia
informacji
(Agnieszka
Kulczycka,
tel.
338124577
w.27,e-mail: gromadzenie@pbw.bielsko.pl)
5. Bezpieczny Internet? Zagrożenia w sieci – zajęcia
w formie warsztatów; uczniowie zapoznawani są z zasadami
korzystania z Internetu oraz zagrożeniami, jakie niesie sieć
(Agnieszka Kulczycka, Renata Łuczyna, tel. 338124577
w. 25, e-mail: audiowizualne@pbw.bielsko.pl)

III. Drugi etap edukacyjny (klasy 4–6 SP)
1. Zajęcia z biblioterapii – cykl zajęć w formie warsztatów
adresowanych do uczniów, tematy poruszają różne problemy
wieku dziecięcego (Magdalena Georg, tel. 338124577 w. 27,
e-mail:gromadzenie@pbw.bielsko.pl)











Obowiązkowość
Jak sobie radzić ze złością i agresją?
Porozmawiajmy o emocjach
Przyjaźń
Słucham i rozumiem – skuteczna komunikacja
Jak być osobą asertywną?
Ciepłe i puchate – dobro i zło
Moja najwyższa góra świata - odrzucenie
Utrata bliskiej osoby
Nieśmiałość
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 Przemoc w szkole
 Porozmawiajmy o stereotypach
 Uczymy się tolerancji – warsztaty przygotowujące
do zmiany szkoły, środowiska – dzięki nim uczeń wie,
że nie warto oceniać innych osób - dla uczniów klas
6 szkoły podstawowej
2. Zajęcia czytelnicze
 Zaczarowana furtka - literatura fantasy – warsztaty

(Katarzyna Urbaniec, Magdalena Marczyńska, tel.
338124577 w.25, e-mail: audiowizualne@pbw.bielsko.pl
 Wielka podróż – literatura podróżnicza – warsztaty

(Katarzyna Urbaniec, Magdalena Marczyńska, tel.
338124577 w.25, e-mail: audiowizualne@pbw.bielsko.pl
 Co ciekawego kryje biblioteka? – zajęcia przybliżające

dzieciom
bibliotekę
pedagogiczną
połączone
ze zwiedzaniem (Monika Cwajna, tel. 338124577 w. 28,
e-mail: wypozyczalnia@pbw.bielsko.pl)
 Wakacje z książką - Książka jest dobra na każdą

pogodę – zajęcia z elementami biblioterapii w ramach
lata w mieście; półkolonie itp. (Magdalena Georg, tel.
338124577 w. 27, e-mail: gromadzenie@pbw.bielsko.pl)
 Ferie z książką -

zajęcia dla dzieci z elementami
biblioterapii (Magdalena Georg, tel. 338124577 w. 27,
e-mail:gromadzenie@pbw.bielsko.pl)
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regionalna (Bożena Glondys-Kadela, tel.
338124577 w. 25, e-mail: audiowizualne@pbw.bielsko.pl)

3. Edukacja

 Bielsko-Biała - historia i teraźniejszość. Ciekawe
miejsca uwiecznione na starych pocztówkach
i współczesnych zdjęciach
 Cygański Las - dawniej i dziś
 Emanuel Rost senior i Emanuel Rost junior budowniczowie Bielska i Białej
 Secesyjna podróż po zakątkach Bielska-Białej
4. Twórcze podejście do nauki. Mapy myśli, techniki
pamięciowe, czyli jak się uczyć, żeby się nauczyć warsztaty dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej
(Magdalena Georg, tel. 338124577 w. 27, e-mail:
gromadzenie@pbw.bielsko.pl)
5. Bezpieczny Internet? Zagrożenia w sieci - zajęcia w formie

warsztatów; uczniowie zapoznawani są z zasadami
korzystania z Internetu oraz zagrożeniami, jakie niesie sieć
(Agnieszka Kulczycka, Renata Łuczyna, tel.338124577
w. 25, e-mail: audiowizualne@pbw.bielsko.pl)
6. Historia i współczesność. Co warto wiedzieć o nośnikach
informacji - zajęcia omawiające starsze i obecnie używane
narzędzia przenoszenia danych (Agnieszka Kulczycka,
tel. 338124577 w. 27, e-mail: gromadzenie@pbw.bielsko.pl)
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IV. Gimnazjum
1. Biblioterapia – cykl zajęć warsztatowych poruszających
ważne problemy wieku dorastania (Magdalena Georg,
tel.338124577 w. 27, e-mail: gromadzenie@pbw.bielsko.pl)
 Uczymy się tolerancji – warsztaty przygotowujące do
zmiany szkoły, środowiska; dzięki nim uczeń wie,
że nie warto oceniać innych osób
 Asertywność – czy potrafię?
 Kompleksy (biedne zakompleksione stworzenie zmienia
się w motyla)
 Nałogi – jak z nimi walczyć?
 Niepełnosprawność, sprawni inaczej, ale czy gorsi?
 Poznaję siebie i pomagam sobie
 Wzmacnianie poczucia własnej wartości
 Praca nad sobą – samorealizacja
 Utrata bliskiej osoby
 Złość, agresja – sposoby radzenia sobie
 Przemoc w szkole – zapobiegamy
 Mój czas w moich rękach – konstruktywne
wykorzystywanie czasu
 PROGRAM: nastolatek w sferze uczuć (strach, wstyd,
złość, zazdrość, duma, smutek)
2. Poznajemy
bibliotekę
pedagogiczną
–
zajęcia
przygotowujące uczniów do korzystania ze zbiorów i usług
biblioteki, zapoznanie z warsztatem informacyjnym oraz
wykształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania
informacji (Halina Szpak, Barbara Derewiecka, tel.
338124577 w. 26, e-mail: czytelnia@pbw.bielsko.pl,
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Monika Cwajna,, Józefa Kasperek, tel. 338124577 w. 28,
e-mail:wypozyczalnia@pbw.bielsko.pl)
3. Edukacja regionalna (Bożena Glondys-Kadela, tel.
338124577 w. 25, e-mail: audiowizualne@pbw.bielsko.pl)
 Bielsko-Biała - historia i teraźniejszość. Ciekawe
miejsca uwiecznione na starych pocztówkach
i współczesnych zdjęciach
 Cygański Las - dawniej i dziś
 Emanuel Rost senior i Emanuel Rost junior budowniczowie Bielska i Białej
 Secesyjna podróż po zakątkach Bielska-Białej
4. Twórcze podejście do nauki. Mapy myśli, techniki
pamięciowe, czyli jak się uczyć, żeby się nauczyć warsztaty dla młodzieży (Magdalena Georg, tel.
338124577 w. 27, e-mail: gromadzenie@pbw.bielsko.pl)
5. Etyka działania w sieci - zajęcia dla młodzieży (Agnieszka
Kulczycka, Renata Łuczyna, tel. 338124577 w. 25, e-mail:
audiowizualne@pbw.bielsko.pl)
Proponowane zagadnienia: netykieta, wzór osobowy
internauty, zachowania naganne i sprzeczne z prawem,
cenzura Internetu, dekalog etyki komputerowej, kodeks
zawodowy informatyków
6. Historyczne i współczesne nośniki informacji – zajęcia
przybliżające starsze i obecnie używane narzędzia
do przenoszenia danych (Agnieszka Kulczycka, tel.
3381214577 w. 27, e-mail: gromadzenie@pbw.bielsko.pl)
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V.

Szkoły ponadgimnazjalne
1. Biblioterapia - cykl zajęć warsztatowych poruszających
ważne problemy nastolatków (Magdalena Georg,
tel. 338124577 w. 27, e-mail: gromadzenie@pbw.bielsko.pl)









Asertywność – czy potrafię?
Nałogi – jak z nimi walczyć
Niepełnosprawność, sprawni inaczej, ale czy gorsi?
Poznaję siebie i pomagam sobie
Wzmacnianie własnej wartości
Praca nad sobą – samorealizacja
Złość, agresja – sposoby radzenia sobie
Przemoc w szkole – zapobiegamy

2. Poznajemy
bibliotekę
pedagogiczną
–
zajęcia
przygotowujące uczniów do korzystania ze zbiorów i usług
biblioteki pedagogicznej, zapoznanie z warsztatem
informacyjnym
oraz
wykształcenie
umiejętności
samodzielnego wyszukiwania informacji (Halina Szpak,
Barbara Derewiecka, tel. 338124577 w. 26, e-mail:
czytelnia@pbw.bielsko.pl, Alicja Góra, tel. 338124577
w. 28, e-mail: wypozyczalnia@pbw.bielsko.pl)
3. Edukacja
regionalna
(Bożena
Glondys-Kadela,
tel. 338124577 w. 25, audiowizualne@pbw.bielsko.pl)
 Bielsko-Biała - historia i teraźniejszość. Ciekawe
miejsca uwiecznione na starych pocztówkach
i współczesnych zdjęciach
 Cygański Las - dawniej i dziś
10

 Emanuel Rost senior i Emanuel Rost junior budowniczowie Bielska i Białej
 Secesyjna podróż po zakątkach Bielska-Białej
4. Etyka działania w sieci - zajęcia dla starszej młodzieży
(Agnieszka Kulczycka, Renata Łuczyna, tel. 338124577 w.25,
e-mail: audiowizualne@pbw.bielsko.pl)
Proponowane zagadnienia: netykieta, wzór osobowy
internauty, zachowania naganne i sprzeczne z prawem,
cenzura Internetu, dekalog etyki komputerowej, kodeks
zawodowy informatyków
5. Edukacja historyczna - wykłady, prelekcje i wystawy
dla młodzieży z najnowszej historii Polski, przygotowywane
w ramach współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej;
aktualne tematy rocznicowe, przybliżanie mało znanych
postaci
i
wydarzeń
z
naszego
regionu
(Halina Dubrownik, tel. 338124577 w.19, e-mail:
wws@pbw.bielsko.pl, Dorota Pająk, tel. 338124577 w. 25,
e-mail: audiowizualne@pbw.bielsko.pl)
6. Edukacja literacka – wykłady, prelekcje i wystawy dla
młodzieży z literatury najnowszej oraz związanej z
rocznicami literackimi (Dorota Pająk, tel. 338124577 w. 25,
e-mail: audiowizualne@pbw.bielsko.pl)

VI.

Studenci
1. Przysposobienie do korzystania z biblioteki pedagogicznej
dla studentów pierwszych lat studiów (Halina Szpak,
Barbara Derewiecka, tel. 338124577 w. 26, e-mail:
czytelnia@pbw.bielsko.pl
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2. Opracowanie zbiorów audiowizualnych – warsztaty dla
studentów bibliotekoznawstwa (Bożena Glondys-Kadela, tel.

338124577 w. 25, e-mail: audiowizualne@pbw.bielsko.pl)
3. Praktyki studenckie - poznanie pracy wszystkich wydziałów,
realizacja programu praktyk, opieka nad studentami (Halina
Szpak, tel. 338124577 w. 26, e-mail: czytelnia@pbw.bielsko.pl)

VII. Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy
1. TIK w bibliotece szkolnej – cykl zajęć dla nauczycieli
bibliotekarzy (Maria Orłowska-Fuczik, tel. 338124577
w. 28, e-mail: wypozyczalnia@pbw.bielsko.pl)
 Podstawowe
zasady tworzenia
multimedialnych
materiałów edukacyjnych: elementy prawa autorskiego,
licencje Creative Commonds, Otwarte Zasoby
Edukacyjne (OZE)
 Prezentacja multimedialna na zajęciach czytelniczych:
zasady tworzenia prezentacji, prezentacja w Power Point,
prezentacja w Prezi
 Story Jumper – program do tworzenia własnych
książeczek (nowości wydawnicze, konkursy)
 Glogster – przygotowywanie interaktywnych plakatów
( konkursy, ciekawe książki, sylwetki twórców)
2. Portale internetowe w pracy bibliotekarza
Cwajna,
tel.
338124577
w.
28,
wypozyczalnia@pbw.bielsko.pl )

(Monika
e-mail:

 serwisy bibliotekarskie: EBIB Elektroniczna Biblioteka,
Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP, Biblioteka
w Szkole, Bibliosfera.net i inne
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 lektury szkolne on-line: Wolne Lektury, Cyfrowa
Biblioteka Narodowa POLONA, Polska Biblioteka
Internetowa, Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
i inne
 blogi bibliotekarskie ogólne m.in.: Blog bibliotekarza,
Bjaskoblog, Relis-blog, Lustro biblioteki, Miasto książek
 specjalistyczne blogi bibliotekarskie m.in.: Elearning
blog, Tomasz.Kalota.pl, eClicto, Edukacja informacyjna
3. Multimedia w logopedii – zajęcia dla nauczycieli,
logopedów i rodziców (Iwona Balska, tel. 338124577
w. 25, e-mail: audiowizualne@pbw.bielsko.pl )
klasyfikacja programów (cele, zadania i kryteria stawiane
programom, ocena cech formalnych); multimedialne
programy edukacyjne wspomagające terapię logopedyczną
oraz prezentacja wybranych programów; strony internetowe
dotyczące terapii logopedycznej
4. Nauczanie na odległość w edukacji regionalnej – zajęcia
dla regionalistów (Halina Szpak, tel. 338124577 w. 26,
e-mail: czytelnia@pbw.bielsko.pl, Bożena Glondys-Kadela,
tel. 338124577 w. 25, e-mail: audiowizualne@pbw.bielsko.pl)
Praca na platformie Moodle, możliwości wykorzystania
kursów e-learningowych w edukacji
5. Print Screen, przechwytywanie ekranu i obróbka plików
graficznych (Lucyna Benesiewicz, tel. 338124577 w. 27,
e-mail:
gromadzenie@pbw.bielsko.pl);
umiejętność
tworzenia zrzutów ekranu, zapisu i obróbki utworzonych
plików; darmowe programy do tworzenia i obróbki:
Greenshot i PhotoScape
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6. Kreatywny bibliotekarz – cykl warsztatów z arteterapii
dla nauczycieli wspomagający rozwój osobisty i zawodowy
pedagoga (Katarzyna Urbaniec, tel. 338124577, w. 25,
e-mail: audiowizualne@pbw.bielsko.pl)
7. Nauczycielom proponujemy:
 Bogaty księgozbiór psychologiczny i pedagogiczny
 Ciekawe zbiory audiowizualne
 Zestawienia linków do serwisów pedagogicznych
i psychologicznych
 Możliwość
zgłaszania
propozycji
dotyczących
wzbogacania księgozbioru (Lucyna Benesiewicz, tel.
338124577 w. 27; gromadzenie@pbw.bielsko.pl)
 Możliwość
zamawiania tematycznych zestawień
bibliograficznych, również ze zbiorów audiowizualnych
(Halina Szpak, tel. 338124577 w. 26, e-mail:
czytelnia@pbw.bielsko.pl), Bożena Glondys-Kadela, tel.
338124577 w. 25, e-mail audiowizualne@pbw.bielsko.pl
 Możliwość prezentowania prac nauczycieli, uczniów
i podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych
czy też prac pokonkursowych (Halina Dubrownik,
tel. 338124577 w. 19, e-mail: wws@pbw.bielsko.pl)
 Europejska Walizka - możliwość wypożyczenia
dokumentów obejmujących materiały na temat
rozszerzenia Unii Europejskiej w ramach projektu
enlargEducation, przydatnych do pracy przy podstawie
programowej z WOS-u, przygotowania lekcji historii,
geografii czy języków obcych (Lucyna Benesiewicz, tel.
338124577 w. 27, e-mail: gromadzenie@pbw.bielsko.pl)
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8. Konsultacje dla nauczycieli-bibliotekarzy:
 Gromadzenie, opracowanie, selekcja i ubytkowanie

zbiorów oraz skontrum w bibliotece (Lucyna
Benesiewicz, tel. 338124577 w. 27, e-mail:
gromadzenie@pbw.bielsko.pl)
 Opracowanie zbiorów audiowizualnych (Bożena
Glondys-Kadela, tel. 338124577 w. 25, e-mail:
audiowizualne@pbw.bielsko.pl)
 Opracowanie czasopism, bibliografia (Halina Szpak,
tel. 338124577 w. 26, e-mail:
czytelnia@pbw.bielsko.pl)
 Udostępnianie, przechowywanie zbiorów oraz praca
z czytelnikiem w wypożyczalni (Maria OrłowskaFuczik, tel.338124577 w. 28, e-mail:
wypozyczalnia@pbw.bielsko.pl)
9. Prelekcje i wykłady dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych; wykłady, warsztaty, konferencje
dla nauczycieli (Halina Dubrownik, tel. 338124577 w. 19,
e-mail: wws@pbw.bielsko.pl)
10. Filmoteka szkolna - praca z filmem na lekcji - cykl
warsztatów dla nauczycieli otwartych na wykorzystywanie
filmu jako narzędzia w nauczaniu (Renata Łuczyna, tel.
338124577 w. 25, e-mail: audiowizualne@pbw.bielsko.pl)
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11. Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli
 Edukacja regionalna w praktyce szkolnej (Bożena
Glondys-Kadela, e-mail:audiowizualne@pbw.bielsko.pl)
 Wokół czytelnictwa - sieć współpracy i samokształcenia
dla bibliotekarzy szkolnych (Maria Orłowska-Fuczik,
wypozyczalnia@pbw.bielsko.pl, Halina Dubrownik,
e- mail: wws@pbw.bielsko.pl)
 Biblioterapia w pracy nauczyciela (Magdalena Georg,
e-mail: gromadzenie@pbw.bielsko.pl)

VIII. Zajęcia dla seniorów
1. Komputer bez tajemnic - szkolenie z podstaw obsługi
komputera (Iwona Balska, tel. 338124577 w. 25, e-mail:
audiowizualne@pbw.bielsko.pl)

IX.

Zajęcia dla wszystkich
Sztuka recyklingu, czyli drugie życie kartki – plastyczne
warsztaty recyklingowe dla dzieci, młodzieży lub dorosłych
(Katarzyna Urbaniec, tel. 338124577 w. 25, e-mail:
audiowizualne@pbw.bielsko.pl)
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Uwaga !
Propozycje

szkoleń

zamieszczonych

w Ofercie nie wyczerpują tematyki form
proponowanych
Bibliotekę

przez

Wojewódzką

Pedagogiczną
w

Bielsku-Białej.

Bieżące informacje i aktualności znajdują się
na stronie biblioteki:

www.pbw.bielsko.pl

oraz na naszym profilu na Facebooku.
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