
Gdańsk - Oferta dydaktyczna na rok szkolny 2013/2014 
 
 
 
 

DLA NAUCZYCIELI-BIBLIOTEKARZY  ( WARSZTATY METODYCZNE) 
 
 

Temat Forma Termin  Czas Prowadzący Adresaci Zgłoszenia Uwagi 
Dobór księgozbioru  
w bibliotece szkolnej – 
„Kanon i nowości”. 

warsztaty co 2 miesiące: 
25 września 2013 
27 listopada 2013 
15stycznia 2014 
26 marca 2014 
28 maja 2014 

3 x 45 min Jolanta Kąkol, 
Zdzisława 
Woźniak-
Lipińska 

nauczyciele 
bibliotekarze 
szkolni 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

Cykliczne spotkania  
w ramach zespołu 
samokształceniowego. 

Mediacje w edukacji. szkolenie 10 października 2013 45 min Anna 
Zawistowska 

nauczyciele 
bibliotekarze 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

Co to jest mediacja. 
Mediacje rówieśnicze  
w szkole. 

 książki 
 -5 h 

Anna Zaperty 
 

Gromadzenie  
i ewidencja zbiorów 
bibliotecznych (książki, 
zbiory audiowizualne). 

prezentacja/
warsztaty 

październik 2013  

zbiory 
audio-
wizualne 
 -3 h 

Katarzyna 
Podobińska 

nowo 
zatrudnieni 
nauczyciele 
bibliotekarze 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

Selekcja i skontrum 
zbiorów 
bibliotecznych: książki. 

prezentacja/
warsztaty 

początek listopada 
2013 

 4h Anna Zaperty nauczyciele 
bibliotekarze, 
nowo 
zatrudnieni 
nauczyciele 
bibliotekarze 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 



książki 
3x45 min 

Mirosława 
Ciesielska 

Opracowanie formalne 
książek. 

książki 
2x45 min 

Magdalena 
Schramm 

Opracowanie rzeczowe 
książek. 

Opracowanie formalne 
i rzeczowe zbiorów 
bibliotecznych: książki, 
zbiory audiowizualne. 

prezentacja/
warsztaty 

koniec listopada 2013 

zbiory 
audio-
wizualne 
4 h 

Katarzyna 
Podobińska 

nauczyciele 
bibliotekarze,  
nowo 
zatrudnieni 
nauczyciele 
bibliotekarze 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

Opracowanie formalne  
i rzeczowe. 

Jak przygotować 
interesującą 
prezentację  
w programie Power 
Point. 

warsztaty 23 października 2013 
11 czerwca 2014 

4 x 45 min Halina 
Menegon-
Kozel 

nauczyciele 
bibliotekarze 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

Tworzenie materiałów 
promocyjnych 
biblioteki/szkoły 
w programie MS 
Publisher. 

warsztaty 13 listopada 2013 
16 kwietnia 2014 

4 x 45 min Jolanta Kąkol nauczyciele 
bibliotekarze 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

Współczesny warsztat 
bibliograficzny. 

szkolenie grudzień 2013 1h  
 

Halina 
Gorzynik-
Wójtewicz, 
 

nauczyciele 
bibliotekarze 
szkolni 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

Zasady sporządzania 
bibliografii 
podmiotowych  
i przedmiotowych. 
Zasady sporządzania 
bibliografii w oparciu  
o normy (druków 
zwartych, artykułów  
z czasopism, 
multimediów, źródeł 
elektronicznych). 

Wizerunek 
bibliotekarza 
szkolnego. 

warsztaty 4 grudnia 2013 3 x 45 min Jolanta Kąkol nauczyciele 
bibliotekarze 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 



Pomoc 
biblioterapeutyczna – 
metody i literatura 

warsztaty 18 grudnia 2013 2 x 45 min Zdzisława 
Woźniak-
Lipińska 

nauczyciele 
bibliotekarze 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

Edukacyjne Zasoby 
Internetowe – 
WikiEduLinki. 

prezentacja styczeń 2013  1 h Ewa Podumis nauczyciele 
bibliotekarze 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

Poszukiwanie 
informacji w Internecie. 
WikiEduLinki i inne 
portale edukacyjne. 

Zbiory zabytkowe  
w szkole - 
gromadzenie, 
przechowywanie, 
ewidencja. 

warsztaty marzec 2014, 
godz. 14.30 – 18.15 
 

 5 x 45 min Maria G. 
Nowak 

nauczyciele 
bibliotekarze, 
nauczyciele 
historii, inni 
zainteresowani
. 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

Wiedza w sieci - 
biblioteczne katalogi  
on-line oraz zasoby 
bibliotek cyfrowych 
pomocą dla 
nauczyciela. 

warsztaty/ 
prezentacja 

7 maja 2014 2 x 45 min Zdzisława 
Woźniak-
Lipińska 

nauczyciele 
bibliotekarze 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

 
 
 
 
DLA NAUCZYCIELI   (WARSZTATY METODYCZNE) 
 
Temat Forma Termin  Czas Prowadzący Adresaci Zgłoszenia Uwagi 
Edukacja filmowa  
w szkołach 
ponadpodstawowych – 
zasady doboru filmów  
i prowadzenia dyskusji 
z młodzieżą. 

zajęcia 
metodyczne 

od września 2013  do 
czerwca 2014 

 3 h Fryderyk 
Wojda 

nauczyciele 
szkół 
ponadpodstawo
wych 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 



Mediacje w edukacji warsztaty 10 października 2013  45 min Anna 
Zawistowska 

nauczyciele, 
wychowawcy 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

Co to jest mediacja. 
Mediacje rówieśnicze  
w szkole. 

Jak przygotować 
interesującą 
prezentację  
w programie Power 
Point. 

warsztaty/ 
prezentacja 

23 października 2013 
11 czerwca 2014 

4 x 45 min Halina 
Menegon-
Kozel 

nauczyciele  Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

Pomoc 
biblioterapeutyczna – 
metody i literatura. 

warsztaty 18 grudnia 2013 2 x 45 min Zdzisława 
Woźniak-
Lipińska 

nauczyciele, 
wychowawcy 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

Edukacyjne Zasoby 
Internetowe - 
WikiEduLinki 

prezentacja styczeń 2013r 1 h Ewa Podumis nauczyciele Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

Poszukiwanie 
informacji w Internecie. 
WikiEduLinki i inne 
portale edukacyjne. 

Wartość edukacyjna 
czasopism dla dzieci  
i młodzieży – historia  
i współczesność 

prezentacja/
warsztaty 

19 lutego 2014 2 x 45 min Zdzisława 
Woźniak-
Lipińska 

nauczyciele  Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

Zbiory zabytkowe  
w szkole - 
gromadzenie, 
przechowywanie, 
ewidencja. 
 

warsztaty marzec 2014, 
godz. 14.30 – 18.15 
 

 5 x 45 min Maria G. 
Nowak 

nauczyciele 
historii 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

Wiedza w sieci - 
biblioteczne katalogi  
on-line oraz zasoby 
bibliotek cyfrowych 
pomocą dla 
nauczyciela. 

warsztaty/ 
prezentacja 

7 maja 2014 2 x 45 min Zdzisława 
Woźniak-
Lipińska 

nauczyciele Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

 
 



DLA INNYCH U ŻYTKOWNIKÓW  
 

Temat Forma Termin  Czas Prowadzący Adresaci Zgłoszenia Uwagi 
Prezentacja Muzeum 
Oświaty Pomorskiej 
oraz Regionalnej Izby 
Edukacyjnej. 

pokaz od września 2013 do 
czerwca 2014  

45 min Maria G. 
Nowak 

 wszyscy 
zainteresowani 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

Tradycje harcerstwa  
na Pomorzu. 

pokaz od września 2013 do 
czerwca 2014 

30 min Maria G. 
Nowak 

 wszyscy 
zainteresowani 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

Na bazie wystawy  
i literatury. 

 
 
 
DLA STUDENTÓW  

 
Temat Forma Termin  Czas Prowadzący Adresaci Zgłoszenia Uwagi 
Przysposobienie 
czytelnicze. 

indywidualne 
konsultacje 

cały rok  45 min Halina 
Gorzynik-
Wójtewicz, 
Ewa Pdumis, 
Fryderyk 
Wojda, 
Anna 
Zawistowska 

studenci Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

Jak przygotować 
bibliografi ą 
załącznikową  
i przypisy  
do pracy dyplomowej. 

indywidualne 
konsultacje 

cały rok  45 min Halina 
Gorzynik-
Wójtewicz, 
Ewa Podumis, 
Fryderyk 
Wojda, 
Anna 
Zawistowska 

studenci Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 



Wykorzystanie 
zasobów bibliotek 
cyfrowych - na 
przykładzie 
Pomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej. 

indywidualne 
konsultacje 

cały rok  45 min Halina 
Gorzynik-
Wójtewicz, 
Ewa Podumis, 
Fryderyk 
Wojda, 
Anna 
Zawistowska 

studenci Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

 
PBW w Gdańsku prowadzi praktyki studenckie zgodnie z umowami między PBW a instytucjami kierującymi. 
 
 
 
 
DLA MATURZYSTÓW  
 

Temat Forma Termin  Czas Prowadzący Adresaci Zgłoszenia Uwagi 
Źródła wiedzy – 
zapoznanie ze zbiorami 
pedagogicznej 
biblioteki. 

indywidualne 
konsultacje/ 
lekcja 
biblioteczna 

cały rok   
 
 
25 min 

Halina 
Gorzynik-
Wójtewicz, 
Ewa Pdumis, 
Fryderyk 
Wojda, 
Anna 
Zawistowska 

maturzyści Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

Pokaz metod szybkiego 
dotarcia do przydatnych 
informacji i książek 
oraz materiałów 
nieksiążkowych 

Pomoc w doborze 
publikacji do tematów 
prezentacji 
maturalnych z języka 
polskiego. 

lekcja 
biblioteczna 

styczeń – kwiecień 
2014  

 45 min Halina 
Gorzynik-
Wójtewicz, 
Fryderyk 
Wojda, 
Anna 
Zawistowska 

maturzyści Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 



ABC prezentacji 
maturalnej. 

indywidualne 
konsultacje 

styczeń – kwiecień 
2014 

 Halina 
Gorzynik-
Wójtewicz, 
Ewa Podumis, 
Fryderyk 
Wojda, Anna 
Zawistowska 

maturzyści Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

Moduł maturalny – 
bibliografia 
załącznikowa. 

Wykorzystanie 
zasobów bibliotek 
cyfrowych  
– na przykładzie 
Pomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej. 

lekcja 
biblioteczna  

  wg potrzeb Halina 
Gorzynik-
Wójtewicz, 
Ewa Podumis, 
Fryderyk 
Wojda, Anna 
Zawistowska 

maturzyści Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

 
 
 
 
 
 
DLA UCZNIÓW  
 

LEKCJE MUZEALNE 
Temat Forma Termin  Czas Prowadzący Adresaci  Zgłoszenia Uwagi 
W szkole naszych 
dziadków 
i pradziadków. 

lekcja 
muzealna 

środy 45 min Katarzyna 
Podobińska  

uczniowie 
szkoły 
podstawowej 
kl. 0 - III 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

W szkole naszych 
dziadków  
i pradziadków. 

lekcja 
muzealna 

środy 45 min Katarzyna 
Podobińska  

uczniowie 
szkoły 
podstawowej 
kl. IV - VI 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 



Pamiątki czy śmieci? - 
historia zapisana  
w zabytkach. 

lekcja 
muzealna  

środy/ 
czwartki 

1 h Maria Golly- 
Nowak  

uczniowie 
szkoły 
podstawowej 
kl. IV - VI 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

Patroni gdańskich ulic 
- wybitni nauczyciele  
i działacze Macierzy 
Szkolnej w Wolnym 
Mieście Gdańsku. 

lekcja 
muzealna 

środy/ 
czwartki 

45 min Maria Golly 
Nowak, 
Katarzyna 
Podobińska 

gimnazjaliści  
kl. I - III 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

Polonia gdańska  
w walce o polską szkołę 
w Wolnym Mieście 
Gdańsku. 

lekcja 
muzealna 

środy/ 
czwartki 

45 min Maria Golly- 
Nowak, 
Katarzyna 
Podobińska 

uczniowie 
szkół ponad-
gimnazjalnych 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

Tradycja harcerstwa  
na Pomorzu. 

lekcja 
muzealna  

środy/ 
czwartki 

30 min Maria G. 
Nowak 

gimnazjaliści, i 
uczniowie 
szkół ponad-
gimnazjalnych,  
inni 
zainteresowani 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

Prezentacja Muzeum 
Oświaty Pomorskiej 
oraz Regionalnej Izby 
Edukacyjnej. 

lekcja 
muzealna  

środy/ 
czwartki 

45 min Maria G. 
Nowak lub 
Katarzyna 
Podobińska 

uczniowie 
szkoły 
podstawowej 
kl. IV - VI, 
gimnazjaliści, 
uczniowie 
szkół ponad-
gimnazjalnych 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

Szkoły wrzeszczańskie: 
XIX w. – 1945 r. 

lekcja 
muzealna  

środy 45 min Katarzyna 
Podobińska 

gimnazjaliści, 
uczniowie 
szkół ponad-
gimnazjalnych 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

 



LEKCJE REGIONALNE 
Temat Forma Termin  Czas Prowadzący Adresaci Zgłoszenia Uwagi 

Obrzędy i symbolika 
Adwentu 
i Bożego Narodzenia  
na wsi pomorskiej. 

lekcja 
regionalna 

koniec listopada/ 
grudzień 2013 

45 min Bożena Serej 
Anna Zaperty 
 

uczniowie 
szkoły 
podstawowej 
kl. 0 - III, 
kl. IV - VI 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

Obrzędy Wielkiego 
Postu 
i Wielkanocy na wsi 
pomorskiej. 

lekcja 
regionalna 

okres Wielkiego 
Postu, 

45 min Bożena Serej 
Anna Zaperty 
 

uczniowie 
szkoły 
podstawowej 
kl. 0 - III, 
kl. IV - VI 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

 
 
LEKCJE BIBLIOTECZNE 
Temat Forma Termin  Czas Prowadzący Adresaci Zgłoszenia Uwagi 
Źródła wiedzy – 
zapoznanie  
ze zbiorami biblioteki 
pedagogicznej. 
Poznajemy warsztat 
pracy bibliotekarza. 

lekcja 
biblioteczna 

wtorki lub czwartki;  
od września 2013 do 
czerwca 2014  

45 min Halina 
Gorzynik-
Wójtewicz, 
Ewa Podumis, 
Fryderyk 
Wojda, 
Anna 
Zawistowska 

uczniowie 
szkoły 
podstawowej, 
gimnazjaliści 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

Oferta PBW  
w Gdańsku, czyli jak 
poruszać się po 
bibliotece: rodzaje 
zbiorów, zasady 
korzystania, katalogi, 
opisy bibliograficzne, 
bibliografie. 

Wyszukiwania 
publikacji  
w katalogach 
komputerowych  
i kartkowych 
biblioteki,  
w tradycyjnych 
bibliografiach,  

lekcja 
biblioteczna 

Poniedziałki; 
od września 2013  do 
czerwca 2014   

45 min Halina 
Gorzynik-
Wójtewicz, 
Fryderyk 
Wojda, 
Anna 
Zawistowska 

uczniowie szkół 
ponad- 
gimnazjalnych 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 



w katalogach 
centralnych 
dostępnych on-line. 
Wiedza w sieci - 
biblioteczne katalogi 
on-line  
oraz zasoby bibliotek 
cyfrowych jako pomoc 
dla ucznia. 

lekcja 
biblioteczna 

od września 2013  do 
czerwca 2014   

  Jolanta Kąkol, 
 Zdzisława 
Woźniak-
Lipińska 

gimnazjaliści, 
uczniowie szkół 
ponad-
gimnazjalnych 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

Jak się tworzy 
czasopismo? 

lekcja 
biblioteczna 

od września 2013 do 
czerwca 2014  

  Jolanta Kąkol, 
 Zdzisława 
Woźniak-
Lipińska 

wszyscy 
uczniowie, 
kółka 
dziennikarskie  
i polonistyczne 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

 

                                                      
EDUKACJA FILMOWA 
 
Temat Forma Termin  Czas Prowadzący Adresaci  Zgłoszenia Uwagi 
Mi ędzyszkolne Koło 
Filmowe (edukacja 
filmowa)  

pokaz z 
prelekcją  
i dyskusja 

2-3 razy w miesiącu; 
od października  2013   
do czerwca 2014   

 
 

Fryderyk 
Wojda 

uczniowie szkół 
ponad-
gimnazjalnych 

Zespół ds. 
wspomagania 
edukacji 

W cyklach 
tematycznych 
 

 


