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Informacje organizacyjne
 Formy doskonalenia dla nauczycieli i uczniów proponowane przez
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie i jej Filie w
powiatach dębickim, kolbuszowskim, leżajskim, łańcuckim,
mieleckim, ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim są bezpłatne.
 Uczestnicy zajęć otrzymują:
- materiały edukacyjne w formie elektronicznej: na adres poczty e-mailowej
lub zapisane na przenośnej pamięci ,
- potwierdzenie udziału w zajęciach w formie drukowanej.
 Zajęcia są realizowane:
- w Wypożyczalni PBW w Rzeszowie przy ul. Gałęzowskiego 4 oraz w
Czytelni przy ul. Towarnickiego 3,
- w siedzibach filii.
 Proponowane zajęcia edukacyjne dla uczniów oraz formy doskonalące
dla nauczycieli mogą być realizowane w szkołach i placówkach
oświatowych po ustaleniu warunków organizacyjnych.
 Udział w zajęciach należy zgłosić telefonicznie lub e- mailowo.
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FORMY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI
Temat nr1

Edukacyjne zasoby Internetu

Czas
Adresat

5 godzin
Nauczyciele języka polskiego, wiedzy o kulturze i
nauczyciele bibliotekarze
Uczestnik:
poznaje serwisy edukacyjne prezentujące historię
kultury i sztuki oraz bieżące wydarzenia kulturalne,
poznaje uwarunkowania prawne wykorzystania
materiałów edukacyjnych,
zna narzędzia wyszukiwawcze i sposoby
przeszukiwania bibliotek cyfrowych, serwisów i
portali internetowych.
Wykład, prezentacja, instruktaż, indywidualna
praca przy komputerze
Uczestnik:
posiada podstawową znajomość obsługi
komputera,
potrafi korzystać z przeglądarki internetowej
(preferowane:
Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Cele szkoleniowe

Metody
Wymagania

Realizacja
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PBW w Rzeszowie Filia w Leżajsku, ul.
Mickiewicza 79. Zgłoszenia : telefonicznie tel. 17
2428352 oraz
e-mail:Halina.Szeliga@pbw.org.pl,
Anna.Majkut@pbw.org.pl
Termin: 28.11.2018., godz. 10.00. Inny niż
proponowany ustalamy telefonicznie.

Temat nr 2

Kształtowanie umiejętności
wychowawczych. Zajęcia prowadzone
przez pracowników Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej
w Leżajsku

Czas

60 min.

Adresat

Nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy
szkolni.
-rozwijanie kompetencji radzenia sobie z trudnymi
zachowaniami uczniów w szkole - stawianie
trafnych diagnoz w sytuacjach np. konfliktów
rówieśniczych - zastosowanie adekwatnych metod
wychowawczych - umiejętność motywowania
rodziców do współpracy - poznanie zasobów PBW
w Rzeszowie Filii w Leżajsku
z zakresu omawianych zagadnień.

Cele
szkoleniowe

Metody

Wymagania
Realizacja
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Wykład, warsztaty.
Uczestnicy otrzymają materiały zawierające
strategie rozwiązywania sytuacji trudnych w
relacjach między wychowankami. Prezentacja
literatury przedmiotu dostępnej w bibliotece.
Stanowisko komputerowe dla prowadzącego,
projektor multimedialny.
PBW w Rzeszowie Filia w Leżajsku, ul. Mickiewicza
79. Zgłoszenia : telefonicznie tel. 17 2428352 oraz
e-mailowo: Halina.Szeliga@pbw.org.pl,
Anna.Majkut@pbw.org.pl
Termin: 09.01.2018 r., godz. 10.00. Inny niż
proponowany ustalamy telefonicznie.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat nr 3
Odbiorcy
Czas

„Książka Twoim najlepszym przyjacielem” - zajęcia
promujące czytelnictwo wśród najmłodszych .
Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
45 min.

Kompetencje

Czytanie i słuchanie ze zrozumieniem.

Podstawa
programowa

Uczeń analizuje i interpretuje teksty kultury i tworzy
wypowiedzi, uważnie słucha wypowiedzi i korzysta
z przekazywanych informacji, czyta i rozumie teksty
przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i
wyciąga z nich wnioski.
Rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa
poprzez słuchanie pięknego czytania i rozmawianie
o przeczytanych utworach.

Cele
edukacyjne

Uczeń:
Uważnie słucha i wypowiada się na temat
przeczytanego tekstu.
Przejawia wrażliwość estetyczną.
Rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt
z dziełami literackimi.
Zaczyna kojarzyć czytanie z przyjemnością.
Metody
Realizacja

Uwagi
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Głośne czytanie utworów przez bibliotekarza bądź
zaproszonego gościa, pogadanka.
PBW w Rzeszowie Filia w Leżajsku, ul. Mickiewicza 79.
Zgłoszenia : telefonicznie tel. 17 2428352 oraz
e-mailowo: Halina.Szeliga@pbw.org.pl,
Anna.Majkut@pbw.org.pl
Termin: 14.11.2018r.godz. 10.00., Inny niż
proponowany ustalamy telefonicznie.
Lekcja może być zrealizowana w szkole.

Temat nr 4
Odbiorcy
Czas

„Poznajcie Nas” - zajęcia promujące PBW Filię w
Leżajsku wśród najmłodszych .
Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
45 min.

Kompetencje

Korzystanie z informacji.

Podstawa
programowa

Edukacja polonistyczna:
Treści nauczania:
Korzysta z informacji.
Tworzy wypowiedzi.

Cele
edukacyjne

Rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa
poprzez poznanie zawodu bibliotekarza, biblioteki ,
profilu zgromadzonego w niej księgozbioru.
Uczniowie:
znają różnicę między biblioteką szkolną, publiczną
a biblioteką pedagogiczną,
wiedzą jak należy zachowywać się w bibliotece.

Metody
Realizacja

Wykład, rozmowa sterowana, Quiz na temat książek
PBW w Rzeszowie Filia w Leżajsku, ul. Mickiewicza 79.
Zgłoszenia : telefonicznie tel. 17 2428352 oraz
e-mailowo:
Halina.Szeliga@pbw.org.pl,Anna.Majkut@pbw.org.pl
Termin: 05.12.2018r. godz. 10.00. Inny niż
proponowany ustalamy telefonicznie.
Lekcja może być zrealizowana w szkole.

Uwagi
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UCZNIOWIE KLAS IV-VIII
Temat nr 5

Poznajemy legendy naszego regionu.

Odbiorcy
Czas
Podstawa
programowa

Uczniowie kl. IV-VIII
90 min.
Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także
postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

Cele
edukacyjne

Uczniowie znają legendy związane z regionem.
Znają postaci i wydarzenia historyczne.
Umiejscawiają wydarzenia i postaci w konkretnych
miejscach.
Znają miejsca na mapie okolicy.
PBW w Rzeszowie Filia w Leżajsku, ul. Mickiewicza 79.
Zgłoszenia : telefonicznie tel. 17 2428352 oraz
e-mailowo: Halina.Szeliga@pbw.org.pl,
Anna.Majkut@pbw.org.pl

Realizacja

Termin:24.10.2018r., godz. 10.00. Inny niż
proponowany ustalamy telefonicznie.
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GIMNAZJUM
Temat nr 6

Bohaterowie naszych ulic i placów.

Odbiorcy
Czas
Podstawa
programowa

Gimnazjum
90 min.
Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także
postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu
wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk.
Uczniowie znają bohaterów leżajskich ulic oraz ich
związek z tradycjami, historią regionu i kraju. Wyróżnia
postawy zasługujące na podziw i szacunek. Mają poczucie
tożsamości regionalnej i narodowej .
PBW w Rzeszowie Filia w Leżajsku, ul. Mickiewicza 79.
Zgłoszenia : telefonicznie tel. 17 2428352 oraz
e-mailowo: Halina.Szeliga@pbw.org.pl,
Anna.Majkut@pbw.org.pl,

Cele
edukacyjne
Realizacja

Termin:23.01.2019r., godz. 10.00. Inny niż
proponowany ustalamy telefonicznie.
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SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Temat nr 7
Odbiorcy
Czas
Podstawa
programowa

Cele edukacyjne

Warsztat informacyjny biblioteki pedagogicznej –
katalog INTEGRO, Bibliografia, IBUK-Libra.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
45 min.
Umiejętność sprawnego posługiwania się
nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi, umiejętność wyszukiwania i
selekcjonowania i krytycznej analizy informacji.
Uczeń zna podstawowe zasady działania Biblioteki
Pedagogicznej, jej regulamin, profil zgromadzonego w
niej księgozbioru oraz stroną www.rzeszow.pbw.org.pl
Umie wyszukać informacje przy użyciu systemów
komputerowych INTEGRO, BIBLIOGRAFIA.

Realizacja
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PBW w Rzeszowie Filia w Leżajsku, ul. Mickiewicza 79.
Zgłoszenia : telefonicznie tel. 17 2428352 oraz
e-mailowo: Halina.Szeliga@pbw.org.pl
Anna.Majkut@pbw.org.pl
Termin:19.12.2018r. godz.10.00. Inny niż
proponowany ustalamy telefonicznie.

Temat nr 10

Polskie drogi do niepodległości.

Odbiorcy
Czas
Cel

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
45 min.
Realizacja kierunku polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019 : 100 rocznica
odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości
i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

Metody

Wykład

Wymagania

Stanowisko komputerowe dla prowadzącego,
projektor multimedialny.

Realizacja

PBW w Rzeszowie Filia w Leżajsku, ul. Mickiewicza 79.
Zgłoszenia : telefonicznie tel. 17 2428352 oraz
e-mailowo: Halina.Szeliga@pbw.org.pl,
Anna.Majkut@pbw.org.pl
Termin: 14.09, 05.12.2018r.godz.10.
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WYSTAWY
 IX Powiatowy Przegląd Twórczości Nauczycieli

SPOTKANIA
Spotkania autorskie z lokalnymi poetami:
Aleksandrą Janicką - 07.11.2018r.

12

