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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  
Internet w bibliotece  –mądre wykorzystywanie 

narzędzi cyfrowych w edukacji 

Czas 90 min. 

Adresat Nauczyciele bibliotekarze szkolni 

Cele szkoleniowe 
 

-nauczyciel potrafi dokonać właściwego wyboru z 
bogatego zasobu treści internetowych,  
odpowiednich, przygotowanych dla dzieci 
-uczestnik nabywa umiejętności poruszania się po 
bezpiecznych dla dziecka stronach internetowych  
najbardziej popularnych i interesujących, dzięki 
którym można uatrakcyjnić  zajęcia 
-potrafi wybrać  z szeregu proponowanych 
programów edukacyjnych najbardziej wartościowe 
-nauczyciel  propaguje  bezpieczne korzystanie z 
Internetu za pomocą  stron: Fundacja Dzieci Niczyje,  
która zawiera różnorodne materiały do wykorzystania 
w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa w sieci 
(Projekcja fragmentów filmów „owce w sieci”, 
„sieciaki”) 
 

Metody Instruktaż, zajęcia praktyczne: przeglądanie stron 
internetowych bibliotek i wyszukiwanie w bazach 
danych. 
Indywidualna praca przy komputerze. 

Wymagania Uczestnik: posiada podstawową znajomość obsługi 
komputera, potrafi korzystać z przeglądarki 
internetowej (preferowane: Mozilla  Firefox, Internet  
Explorer). 
 

 



5 
 

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

Czas 60 min. 

Adresat  Nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy szkolni. 
Cele szkoleniowe 
 

-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. 

Metody Wykład, warsztaty. 
Uczestnicy otrzymają materiały zawierające strategie 

rozwiązywania sytuacji trudnych w relacjach między 

wychowankami. 

Prezentacja literatury przedmiotu dostępnej w 

bibliotece. 
Realizacja PBW w Rzeszowie Filia w Leżajsku we współpracy z 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 
 Zgłoszenia : telefonicznie tel. 17 2428352  oraz 
 e-mail:Halina.Szeliga@pbw.org.pl, 
Anna.Majkut@pbw.org.pl 
Termin: 14.03.2018r., godz. 13.00.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Ania.Majkut@pbw.org.pl
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Temat  Metody usprawniania czytania i pisania 

Czas 60 min. 

Adresat  Nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy szkolni 
Cele szkoleniowe 
 

- przedstawienie skutecznych i sprawdzonych metod 

pracy z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się  

czytania i pisania  

- omówienie najciekawszych pomocy do ćwiczeń, 

sposobów ich wykorzystania 

- omówienie  sposobów współpracy z rodzicami, 

edukacji w zakresie usprawniania czytania i pisania.  

 

Metody Wykład, warsztaty.  
Nauczyciele będą mieli możliwość zapoznania się z 

pomocami, możliwościami ich wykorzystania dla 

poszczególnych grup wiekowych, zadawania pytań 

odnośnie ich praktycznego zastosowania. Zostaną 

omówione ćwiczenia wskazane dla poszczególnych 

grup wiekowych: dla klas I-III i IV-VIII. 

 

Prezentacja literatury przedmiotu dostępnej w 

bibliotece. 
Realizacja PBW w Rzeszowie Filia  w Leżajsku we współpracy  z 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 
 Zgłoszenia : telefonicznie tel. 17 2428352  oraz 
 e-mail:Halina.Szeliga@pbw.org.pl, 
Anna.Majkut@pbw.org.pl 
 
Termin: 11.04.2018r., godz. 15.00.    
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Ania.Majkut@pbw.org.pl


7 
 

Temat  Wychowawcza i terapeutyczna funkcja  filmu 
 

Czas 90 min. 
 

Adresat Nauczyciele wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy 
szkolni 
 

Cele  
szkoleniowe 
 

- uczestnik poznaje możliwości wykorzystywania filmu 
fabularnego w celach terapeutycznych i 
wychowawczych 
- poszerza umiejętności prowadzenia zajęć 
warsztatowych dla uczniów 
- poznaje zasoby biblioteki wspierające prowadzenie 
zajęć. 
 
 

Metody Wykład, warsztaty 
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: 18.04.2018., godz. 10.00.   Inny niż 
proponowany ustalamy telefonicznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Anna.Majkut@pbw.org.pl
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EDUKACJA PRZEDSZKOLNA 

Temat  
 

 W krainie bajek. Zajęcia czytelnicze z wykorzystaniem 
literatury dziecięcej i teatru Kamishibai 

Odbiorcy Przedszkolaki 
Czas 45 min. 

 
Kompetencje Słuchanie ze zrozumieniem 

 

Podstawa  
programowa 
 

Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania 
 

Cele  
edukacyjne 
 

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci 
- zachęcanie do uważnego słuchania 
- wdrażanie do poszanowania książek 
 
 Dziecko: 
- uważnie słucha i wypowiada się na temat przeczytanego 
tekstu 
- przejawia wrażliwość estetyczną 
- rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt  
z dziełami literackimi 
- kojarzy czytanie z przyjemnością 
 

Metody Głośne czytanie utworów przez bibliotekarza, pogadanka, 
odgadywanie zagadek, przedstawienie teatru Kamishibai 

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: 28.02.2018r.godz. 10.00.,   Inny niż proponowany 
ustalamy telefonicznie. 

Uwagi   Lekcja może być zrealizowana w przedszkolu.  
 

 

 

 

mailto:Anna.Majkut@pbw.org.pl
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  

 

Temat  
 

„Poznajcie Nas” - zajęcia promujące PBW Filię w Leżajsku 
wśród   najmłodszych  

Odbiorcy Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej 
Czas 45 min. 

 
Kompetencje Korzystanie z informacji. 

 
Podstawa  
programowa 
 

Edukacja polonistyczna: 
Uczeń: 
- 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 Wykład, rozmowa sterowana, Quiz na temat książek 

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: 09.05.2018r. godz. 10.00.   Inny niż proponowany 
ustalamy telefonicznie. 

Uwagi   Lekcja może być zrealizowana w szkole.  
 

 

 

 

 

mailto:Halina.Szeliga@pbw.org.pl
mailto:Anna.Majkut@pbw.org.pl
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Temat  „Przyjaciele planety ziemia”  
 

Czas 
Odbiorca 

45 min. 
Klasy II –III   

Kompetencje Rozszerzenie wiadomości z zakresu ochrony środowiska, 
Kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody. 
 

Podstawa  
programowa 
 

-uczeń uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z 
przekazywanych informacji, wyciąga wnioski, rozszerza 
zasób słownictwa, wypowiada się na temat przeczytanego 
tekstu, 
-  rozumie konieczność ochrony przyrody, która go otacza, 
- jest świadomy, że dbanie o środowisko przyrodnicze daje 
szansę kolejnym pokoleniom na lepsze i zdrowsze życie. 
 

Cele  
edukacyjne 
 

-zapoznanie uczniów ze sposobami segregacji odpadów, 
-wzbogacenie słownictwa czynnego o terminy: recykling, 
segregacja śmieci , utylizacja, 
- zachęcanie do podejmowania działań proekologicznych, 
-doskonalenie kompetencji czytania na podstawie utworu „ 
Marta 
 i ufoludek” W. Widłaka. 

Metody słowna: rozmowa, głośne czytanie, 
czynnościowa: zadania stawiane do wykonania, 
percepcyjna: pokaz, przykład. 

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: 21.03.2018r. godz. 10.00.   Inny niż proponowany 
ustalamy telefonicznie. 

 

 

 

 

 

 

mailto:Anna.Majkut@pbw.org.pl
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UCZNIOWIE KLAS IV-VII 

Temat  Poznajemy legendy naszego regionu 
 
 

Odbiorcy Uczniowie kl. IV-VII  

Czas 90 min. 
Podstawa 
programowa 

- 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 

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:25.04.2018r., godz. 10.00.   Inny niż proponowany 
ustalamy telefonicznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Halina.Szeliga@pbw.org.pl
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Temat  Czym skorupka za młodu nasiąknie – jak rozwijać 
szacunek wobec starszych – zajęcia biblioterapeutyczne 

Czas 
Odbiorca 

45 min. 
 
Klasy IV-VII   

Podstawa  
programowa 
 

Uczeń uważnie słucha wypowiedzi i korzysta  
z przekazywanych informacji, wyciąga wnioski, rozszerza 
zasób słownictwa, wypowiada się na temat przeczytanego 
tekstu. 
 

Cele  
edukacyjne 
 

- rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa poprzez 
słuchanie pięknego czytania i  rozmawianie  
o przeczytanych utworach  
- rozwijanie wyobraźni i pobudzanie twórczej aktywności 
dzieci 
- kształcenie umiejętności empatii 
-kształtowanie tolerancji, szacunku i otwartości wobec 
starszych ludzi 
-kształcenie umiejętności współpracy w grupie 
-rozwijanie kompetencji językowej (bogacenie słownictwa) 
 

Metody słowna: rozmowa, burza mózgów  
czynnościowa: zadań stawianych do wykonania 
 

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: 16.05.2018r. godz. 10.00.   Inny niż proponowany 
ustalamy telefonicznie. 

mailto:Anna.Majkut@pbw.org.pl
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GIMNAZJUM 

Temat  Jak być bezpiecznym w Internecie 
Odbiorcy Uczniowie gimnazjum 

Czas 90 min. 
Podstawa 
programowa 

Realizacja priorytetu polityki oświatowej państwa na rok 
szkolny 2017/2018 (bezpieczeństwo w Internecie, 
odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych) 

Cele 
edukacyjne 

-uczeń zna dobre strony i zagrożenia płynące z korzystania z 
Internetu 
-wie na czym polega uzależnienie od Internetu 
- zna zasady bezpiecznego korzystania z sieci oraz 
możliwościach uzyskania pomocy w przypadku zjawiska 
cyberprzemocy 

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:06.06.2018r., godz. 10.00.   Inny niż proponowany 
ustalamy telefonicznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Halina.Szeliga@pbw.org.pl
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Temat   Bohaterowie naszych ulic i placów 
 

Odbiorcy Uczniowie gimnazjum 
Czas 90 min. 

Podstawa 
programowa 

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. 

Cele 
edukacyjne 
 

 -uczeń zna  bohaterów leżajskich ulic oraz ich związek z 
tradycjami, historią regionu i kraju 
- wyróżnia postawy zasługujące  na podziw i szacunek 
- ma  poczucie tożsamości regionalnej i narodowej  

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:23.05.2018r., godz. 10.00.   Inny niż proponowany 
ustalamy telefonicznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Halina.Szeliga@pbw.org.pl
mailto:Anna.Majkut@pbw.org.pl
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SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

 

Temat  Warsztat informacyjny biblioteki pedagogicznej – katalog 
OPAC, Bibliografia 

Odbiorcy Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
Czas 45 min. 

Podstawa 
programowa 

Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi 
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, 
umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania i krytycznej 
analizy informacji. 
 
 

Cele edukacyjne 
 

- uczeń zna   podstawowe zasady działania Biblioteki   
Pedagogicznej, jej regulamin, profil zgromadzonego w niej 
księgozbioru oraz stronę www.rzeszow.pbw.org.pl 
 

- umie wyszukać informacje przy użyciu systemów 
komputerowych  OPAC, BIBLIOGRAFIA 
  

 
 

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:21.02.2018r. godz.10.00.   Inny niż proponowany 
ustalamy telefonicznie. 

 

 

 

 

 

 

 

https://test.pbw.org.pl/owa/redir.aspx?C=D_B65BqOxEGYTEU1lF518bA1G16CkdAIH4DvJObsW6PItxcCJX-iN2MFAot1ZeCiaEn6uNQs5z0.&URL=http%3a%2f%2fwww.rzeszow.pbw.org.pl
mailto:Anna.Majkut@pbw.org.pl


16 
 

 

WYSTAWY 

- 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 

Termin: Luty – Marzec  2018 

- Wystawa prac pani Agaty Ładak 

Termin: Marzec – Kwiecień 2018 

- Wystawa prac pokonkursowych: Bohaterowie naszych lektur 

Termin: Maj – Czerwiec 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


