W PBW odbyło się już kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia
nauczycieli bibliotekarzy z powiatu malborskiego.
Sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy są już od kilku lat powszechnie
stosowanym rozwiązaniem w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych. Dają
możliwość wzajemnego wsparcia, dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami,
wzbogacają warsztat pracy, pomagają zdobywać nowe doświadczenia oraz uczą
wspólnego rozwiązywania problemów.
Celem głównym spotkania bibliotekarzy 18 października 2017 r. było
przeprowadzenie zajęć na temat: „Wpływ częstych zmian zasad pracy na stres zawodowy
bibliotekarzy”. Na szkoleniu zastosowano metodę warsztatową z wykorzystaniem
multimediów. Zajęcia prowadziła Aleksandra Szukszta, psycholog z Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Malborku. Szkolenie pozwoliło uaktualnić i
usystematyzować wiadomości z zakresu rozpoznawania symptomów stresu i wypalenia
zawodowego. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę na temat sposobów radzenia sobie
ze stresem, spadkiem efektywności i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz metod
zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
W drugiej części spotkania jego uczestnicy zapoznali się z raportem na temat
darmowych podręczników zapewnianych przez Ministerstwa Edukacji Narodowej, który
przedstawiła Beata Olińska, nauczyciel bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej nr 5 w
Malborku.
Spotkanie było również okazją, aby serdecznie pogratulować nominacji do tytułu
Nauczyciel Roku 2017, w ramach 16. edycji konkursu o tej samej nazwie, naszej
koleżance z „sieci”, Agnieszce Predygier z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im.
Tadeusza Kościuszki nr 1 w Malborku. Organizatorem ogólnopolskiego Konkursu było
Wydawnictwo Głos Nauczycielski z siedzibą w Warszawie, a Patronat Honorowy nad
Konkursem objął Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wartością dodaną tego wyróżnienia
jest otrzymanie przez MOW nr 1 w Malborku znaku jakości „Szkoła na Medal”.
Zebranie było również okazją do zaprezentowania nowości wydawniczych,
szczególnie literatury przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z zasobów pedagogicznej
biblioteki. Zapoznano się także z najnowszymi działaniami biblioteki pedagogicznej, w tym
z ofertą edukacyjną dla przedszkoli i szkół na rok szkolny 2017/2018. Podczas spotkania
był także czas na wymianę doświadczeń i informacji o bieżącej pracy w poszczególnych
bibliotekach szkolnych, co na pewno zaprocentuje dalszą współpracą.
W spotkaniu uczestniczyło aż 19 osób. Liczba ta świadczy o potrzebie
organizowania podobnych spotkań i kontynuowania wzajemnej współpracy. Dla
wszystkich uczestników sieci jest to szansa na poszerzenie perspektywy, z jakiej
obserwuje się własną bibliotekę, placówkę, otoczenie.

