KLUB NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
PLAN PRACY 2021/2022
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY
Z POWIATU PILSKIEGO
Po analizie potrzeb nauczycieli bibliotekarzy po zebraniu w dniu 05.10.2021 r. ustalono priorytety do pracy sieci w roku 2021/2022:
- wspomaganie bibliotek szkolnych i nauczycieli bibliotekarzy w kształtowaniu postaw czytelniczych dzieci i młodzieży oraz wspomaganie
nauczycieli bibliotekarzy w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022;
- realizacja projektu: Działaj Eko-logicznie (spotkanie z dietetykiem);
- realizacja projektu: Kronika zawodów (Bibliotekarz jako doradca zawodowy);
- uzupełnienie wiedzy i umiejętności bibliotekarzy szkolnych, wymiana dobrych praktyk (zajęcia warsztatowe: Zrób to sam – łatwe sposoby na
urozmaicenie zajęć czytelniczych);
-zapoznanie bibliotekarzy szkolnych z ciekawą ofertą dla szkół od Wyd. Dwie Siostry (spotkanie on-line z wydawnictwem);
-praca z filmem podczas lekcji bibliotecznych;
- umiejętność pracy w grupie;
-wspólne rozwiązywanie problemów bibliotekarzy szkolnych oraz poznawanie ich miejsca pracy podczas warsztatów prowadzonych przez
członków KNB;
-przygotowanie spotkań, warsztatów także w formie stacjonarnej oraz zdalnej.

Kierunki pracy w roku szkolnym 2021/2022
TEMAT
1. Kierunki pracy w roku szkolnym 2021/2022
2. Lunchbox dziecka.

FORMA
warsztaty

warsztaty

TERMIN
05.10.2021

ODPOWIEDZIALNY
Lidia Bochan
Dominika Łusiewicz
Joanna Stemler

04.11.2021
Edyta Piekarska

(doradca CDN)
*warsztaty stacjonarne lub on - line

3. Eko – bibliotekarz – zero waste.

warsztaty

02.12.2021

Edyta Piekarska
(doradca CDN)

04.01.2022

Kinga Świeczkowska; SP
w Mirosławcu

*forma stacjonarna lub on - line

4. Program Mol i Mol Net+ dla bibliotek szkolnych.

warsztaty
online

5. Filmowe inspiracje.
warsztaty

03.02.2022

spotkanie

03.03. 2022

* forma stacjonarna lub on- line

6. Bibliotekarz jako doradca zawodowy.
*spotkanie stacjonarne lub on - line

7. Zrób to sam – łatwe sposoby na urozmaicenie zajęć
czytelniczych.

warsztaty
07.04. 2022

Katarzyna Włodkowska
(doradca CDN)
CWRKDiZ

Anna Krause
(PBP w Pile)

*warsztaty stacjonarne lub on - line

8. Rajd rowerowy: Odjazdowy Bibliotekarz

wycieczka

9. Podsumowanie pracy sieci w roku 2021/2022:
Ewaluacja – wydanie zaświadczeń.

Tydzień
Bibliotek
maj 2022

Start: PBP w Pile,
godz. 10.00

Lidia Bochan
spotkanie
02.06.2022 Joanna Stemler
Dominika Łusiewicz
• Forma on-line: Stworzenie wspólnego scenariusza lekcji bibliotecznej – umieszczenie go na stronie Biblioteki w zakładce
Klub Nauczyciela Bibliotekarza

Klub Nauczyciela Bibliotekarza:
Lidia Bochan - koordynator sieci, adres e-mail: l.bochan@cdn.pila.pl
Joanna Stemler – j.stemler@cdn.pila.pl Dominika Łusiewicz d.lusiewicz@cdn.pila.pl

