
 
OFERTA WSPOMAGANIA SZKÓŁ  

I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  

w Gdańsku 
                                                                                                        w roku szkolnym 2016/2017 

 

 

WSPOMAGANIE PROCESOWE SZKÓŁ I PLACÓWEK 
 

 Zakres Adresat 

Gdańsk Pomoc obejmująca: 

• diagnozowanie potrzeb placówki w obszarze realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 

• ustalenie sposobów zaspokojenia tych potrzeb, 

• zaplanowanie i realizację form wspomagania, 

• ocenę efektów realizacji zaplanowanych działań, 

• opracowanie wniosków. 

Pomocą tą zajmują się pracownicy biblioteki, którzy ukończyli kurs „Szkolny Organizator 

Rozwoju Edukacji”: 
 

PBW w Gdańsku 
Kontakt: Dyrektor Małgorzata Kłos 

tel. 58 344 01 68, e-mail: malgorzata.klos@pbw.gda.pl  

Filia w Chojnicach 
Kierownik filii: Andrzej Wielewski 
tel. 52 396 72 25, e-mail:  pbwchojnice@pbw.it.pl 

Filia w Kościerzynie 
Kierownik filii: Alina Stankowska 

tel. 58 686 21 45, e-mail: pbwkoscierzyna@pbw.it.pl 

Filia w Kwidzynie 
Kierownik filii: Joanna Wysocka 

tel. 55 279 38 68, e-mail pbwkwidzyn@pbw.it.pl 

 

szkoły i inne placówki oświatowe 

z terenów, objętych działaniem 

jednostki macierzystej i jej filii 

Chojnice 

Gdynia 

Kościerzyna 

Kwidzyn 

Malbork 

Nowy Dwór 

Pruszcz Gdański 

Puck 

Starogard Gdański 

Sztum 

Tczew 

Wejherowo 

 



Filia w Malborku 
Kierownik filii: Marlena Majka 

tel. 55 272 25 14, e-mail:  pbwmalbork@pbw.it.pl 

Filia w Nowym Dworze Gdańskim 
Kierownik filii: Ilona Grabowska 

tel. 55 247 57 49,  e-mail: pbwndg@pbw.it.pl  

Filia w Pruszczu Gdańskim 
Kierownik filii: Joanna Kowalczyk 

tel.  58 682 32 45, e-mail: pbwpruszczgd@pbw.it.pl 

Filia w Pucku 
Kierownik filii: Andrzej Szulc 

tel.  58 673 29 12, e-mail: pbwpuck@pbw.it.pl 

Filia w Starogardzie Gdańskim 
Kierownik filii: Ewa Górecka 

tel.  58 563 90 04, e-mail: pbwstarogardgd@pbw.it.pl 

Filia w Sztumie 
Kierownik filii: Maria Bieniek 

tel. 55 277 79 50, e-mail: pbwsztum@pbw.it.pl 

Filia w Tczewie 
Kierownik filii: Julita Knopik-Wenta 

tel. 58 531 04 70, e-mail: pbwtczew@pbw.it.pl 

Filia w Wejherowie 
Kierownik filii: Alina Hope 

tel. 58 671 32 87, e-mail: pbwwejherowo@pbw.it.pl 

 

     Wspomaganie szkół i placówek oświatowych odbywa się także poprzez sieci 
współpracy i samokształcenia, koordynowane przez odpowiednio przeszkolonych 

pracowników biblioteki. 

 

Ponadto oferujemy szkolenia rad pedagogicznych w zakresie nowoczesnego warsztatu 

pracy nauczyciela, w tym wykorzystania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych). 

 

Zapraszamy do skorzystania z prezentacji podczas zebrań z rodzicami na tematy:  

• Wychowanie przez czytanie,  koordynator: Ewa Różańska, pbwgdynia@pbw.it.pl 
• Dziecko bezpieczne w sieci,    koordynator: Małgorzata Kwaśnik, informacja@pbw.gda.pl 

 

Proponujemy zapoznanie się z ofertą PBW dotyczącą: zasobów, wykorzystania narzędzi 

oraz form doskonalenia dla nauczycieli różnych dziedzin. 

 



 

SZKOLENIA / SPOTKANIA  

 Temat Adresat 

 

Gdańsk 

 

• Budujemy świat uczuć i wartości: wychowawcza moc literatury – warsztaty 

• Organizacja pracy nowoczesnej biblioteki szkolnej 
• Dobór nowości do bibliotecznych księgozbiorów dla dzieci i młodzieży 
• Źródła wiedzy o książkach dla dzieci i młodzieży  
• Wizualna forma informowania o nowościach w bibliotece szkolnej (grafika i jej 

obróbka z poszanowaniem praw autorskich) 
• Inspirujące zajęcia z książką - realizacja Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa nie tylko w bibliotece szkolnej 
 

• Radość ukryta w książkach: adaptacja dzieci  w przedszkolu dzięki literaturze   

• Zależność pomiędzy czytelnictwem najmłodszych dzieci a zachowaniami 
niepożądanymi  

• Bajkoterapia w pracy wychowawcy świetlicy szkolnej 
 

• Wychowawcza rola filmu fabularnego dla młodzieży 

 
• Czy warto pracować z filmem? – filmoterapia a wychowanie do wartości 

 

• Trudności adaptacyjne pierwszoklasistów a literatura biblioterapeutyczna  
• Zakupy książek w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa a potrzeby 

uczniów niepełnosprawnych  
• Metody aktywizujące w pracy z tekstem literackim 
• Internetowe inspiracje, czyli pomysły na ciekawe zajęcia z uczniami 
• Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie. Zagrożenia cyberprzestrzeni  
• Serwisy społecznościowe w edukacji 
• Tworzenie testów i ćwiczeń online 
• Kulturalnie = legalnie, czyli o prawie autorskim 
• E-podręczniki:  możliwości wykorzystania  w nauczaniu  
• Czytelnia w chmurze (IBUK Libra, Academica, Polona, PBC) 

 

nauczyciele bibliotekarze  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego 
 
 

 

wychowawcy świetlic szkolnych 
 

 

nauczyciele gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych 
 

 

nauczyciele szkół podstawowych 
 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 



 Temat Adresat 

 

Chojnice 

 

• TIK w pracy szkoły i nauczyciela bibliotekarza 
• Formy promocji czytelnictwa w bibliotece szkolnej 

 

• Czytelnia w chmurze (IBUK Libra, Academica, Polona, PBC) 

• Spotkanie z e-podręcznikiem 
• Tworzenie książeczki elektronicznej StoryJumper 
• Gotowe pomysły na ciekawe lekcje - Otwarte Zasoby Edukacyjne 

 

nauczyciele bibliotekarze 

 
 

nauczyciele 

 

Gdynia 

• Z „TIKiem” ciekawiej - warsztaty z zakresu technologii informacyjno-

komunikacyjnych 
• Czytelnia w chmurze (IBUK Libra, Academica, Polona, PBC) 

• Gotowe pomysły na ciekawe lekcje - Otwarte Zasoby Edukacyjne 
• Wychowanie przez czytanie - promocja czytelnictwa  
• E-podręczniki i wolne lektury – nowoczesne formy promocji czytelnictwa 

 

nauczyciele  

 

 

 

 

Kościerzyna 

• Glogster, Padlet – tablice online 
• TIK w szkole- poznaj platformę LearningApps.org 
• Tworzenie prezentacji w programie Prezi 
• Popularyzacja czytania poprzez tworzenie własnych książeczek elektronicznych 

Story Jumper  
• Gotowe pomysły na ciekawe lekcje - Otwarte Zasoby Edukacyjne 
• Czasopisma online w pracy i w życiu 
• Jak legalnie korzystać ze źródeł online? 
• Czytelnia w chmurze (IBUK Libra, Academica, Polona, PBC) 

 

nauczyciele 

 

Kwidzyn 

 

• Czytelnia w chmurze (IBUK Libra, Academica, Polona, PBC) - czytanie przyjemne 
jak zawsze, wygodne jak nigdy 

• Gotowe pomysły na ciekawe lekcje - Otwarte Zasoby Edukacyjne 

• Sposoby promowania czytelnictwa w epoce cyfryzacji 

 

nauczyciele 

 

Malbork 

 

• Czytelnia w chmurze (IBUK Libra, Academica, Polona, PBC) 

• Gotowe pomysły na ciekawe lekcje - Otwarte Zasoby Edukacyjne 
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – propozycja nie do odrzucenia 

 

 

nauczyciele 



 
Temat Adresat 

 

Nowy Dwór Gdański 

 
• Spotkanie z e-podręcznikiem 
• Krzyżówki, quizy, testy – warsztat TIK 
• Prezentacja multimedialna Prezi 
• Czytelnia w chmurze (IBUK Libra, Academica, Polona, PBC) 

• Gotowe pomysły na ciekawe lekcje - Otwarte Zasoby Edukacyjne 
• Nowe formy promocji czytelnictwa 

 

 

nauczyciele 

 

Pruszcz Gdański 

 
• Narzędzia TIK w edukacji – warsztaty 
• Wychowanie przez czytanie - promocja czytelnictwa  
• Czytelnia w chmurze (IBUK Libra, Academica, Polona, PBC) 

• Gotowe pomysły na ciekawe lekcje - Otwarte Zasoby Edukacyjne 
 

 

nauczyciele 

 

 

 

Puck 

 

• Windows Movie Maker w praktyce - warsztaty 

• Czytelnia w chmurze (IBUK Libra, Academica, Polona, PBC) 

• Gotowe pomysły na ciekawe lekcje - Otwarte Zasoby Edukacyjne 
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

Starogard Gdański 

 

• Spotkanie z e-podręcznikiem 
• Czytelnia w chmurze (IBUK Libra, Academica, Polona, PBC) 

• Gotowe pomysły na ciekawe lekcje - Otwarte Zasoby Edukacyjne 
• Nowoczesne formy promocji czytelnictwa 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

Sztum 

 

• Spotkanie z e-podręcznikiem 
• Czytelnia w chmurze (IBUK Libra, Academica, Polona, PBC) 

• Gotowe pomysły na ciekawe lekcje - Otwarte Zasoby Edukacyjne 
• Wykorzystanie narzędzi TIK w promocji czytelnictwa 

 

 

nauczyciele 



 
Temat Adresat 

 

Tczew 

 

 

 

 

• Czytelnia w chmurze (IBUK Libra, Academica, Polona, PBC) 

• Gotowe pomysły na ciekawe lekcje - Otwarte Zasoby Edukacyjne 
 

• Internet – wróg czy przyjaciel?  
• Z tabletem pod poduszką - czy lubimy cyfrowe książki i czasopisma?  
• Kiedy są przestrzegane prawa autorskie, a kiedy nie. Legalnie czy nielegalnie?  
• Pisarze i poeci naszego regionu – promocja czytelnictwa 

 

 

nauczyciele 

 

 

nauczyciele bibliotekarze 

 

Wejherowo 

 

• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – propozycja nie do odrzucenia 
 

• Metoda projektu – nie bójmy się jej stosować 
• Czytelnia w chmurze (IBUK Libra, Academica, Polona, PBC) 

• Gotowe pomysły na ciekawe lekcje - Otwarte Zasoby Edukacyjne 
 

 

nauczyciele bibliotekarze 

 

nauczyciele 

 

 

Gdańsk, wrzesień 2016 


