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Temat nr 1 „Jak zrozumieć i oswoić emocje” 
 

Czas 14.03.2018 r. (środa) godz. 12.30 – 14.00 
Adresat Nauczyciele bibliotekarze szkolni. 

Nauczyciele różnych poziomów kształcenia. 
Cel ogólny Działania szkoły na rzecz rozwijania kompetencji społeczno – 

emocjonalnych uczniów, w ramach indywidualizacji procesu 
nauczania 

Cele edukacyjne 1. Zapoznanie nauczycieli z nowymi przepisami 
oświatowymi dotyczącymi form udzielania pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej w szkole w aspekcie 
rozwijania kompetencji społeczno – emocjonalnych 
uczniów. 

2. Zapoznanie nauczycieli z terminologią odnoszącą się 
do kompetencji społeczno – emocjonalnych. 

3. TROS – KA jako narzędzie monitorujące potrzeby 
uczniów w zakresie kompetencji społeczno – 
emocjonalnych. 

4. Poznanie algorytmów interwencyjnych dotyczących 
radzenia sobie w klasie z trudnymi emocjami uczniów, 
zasad konstruowania metod motywujących uczniów. 

Metody Wykład, prezentacja, metody aktywizujące – dyskusja. 

Realizacja Gerta Fijołek – pedagog 
Aleksandra Narowska – Bryła  - psycholog 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu 
 
Zgłoszenia kierować do: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w 
Mielcu 
tel. 17 586 21 78; e-mail: mielec@pbw.org.pl 

Uwagi Podczas szkolenia nastąpi prezentacja zbiorów biblioteki na 
w/w temat. 
Uczestnik otrzyma zestawienie bibliograficzne. 
Szkolenie odbędzie się w czytelni PBW Filia w Mielcu, ul. 
Wyspiańskiego 6, 39 – 300 Mielec. 

FORMY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat nr 2 „Budowanie zaufania” 
 

Czas Termin do uzgodnienia – kwiecień 2018 r (środa) 
Adresat Nauczyciele bibliotekarze szkolni. 

Nauczyciele różnych poziomów kształcenia. 
Cel ogólny Działania szkoły na rzecz rozwijania kompetencji społeczno 

– emocjonalnych uczniów, w ramach indywidualizacji 
procesu nauczania. 

Cele edukacyjne Realizowanie potrzeb dziecka: w rodzinie, szkole, 
środowisku: 

5. Jak dobrze żyć z ludźmi / Thomas Gordon i Noel 
Burch ; tł. [z ang.] Karolina Orszulewska. - Warszawa 
: "Pax", 2001. BMWyp   53638 

6. "Jak żyć z ludźmi" : (umiejętności interpersonalne) : 
program profilaktyczny dla młodzieży : ćwiczenia 
grupowe / oprac. tekstu Alicja Kobiałka, tł. [z ang.] 
Milena Bida. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji 
Narodowej : Agencja Informacji Użytkowej, 1997. 
BMWyp   52570 

7. Porozumienie bez przemocy : o języku serca / 
Marshall B. Rosenberg ; przeł. [z ang.] Michał 
Kłobukowski. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Czarna 
Owca", 2014.  BMWyp   66242 

Metody Mini wykład, burza mózgów, metody aktywizujące – zajęcia 
warsztatowe, dyskusja. 

Realizacja Elżbieta Stolle-Łogasz – psychoterapeuta  
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu 
 
Zgłoszenia kierować do: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia 
w Mielcu 
tel. 17 586 21 78; e-mail: mielec@pbw.org.pl 

Uwagi Podczas szkolenia nastąpi prezentacja zbiorów biblioteki na 
w/w temat. 
Uczestnik otrzyma zestawienie bibliograficzne. 
Szkolenie odbędzie się w czytelni PBW Filia w Mielcu, ul. 
Wyspiańskiego 6, 39 – 300 Mielec. 



Temat nr 3 „Deskryptory – nowy język informacyjno-wyszukiwawczy 
Biblioteki Narodowej” 

Czas 14.03.2018 r. (środa) godz. 11.45 – 12.30; inne terminy do 
uzgodnienia w bibliotece. 

Odbiorcy Nauczyciele bibliotekarze szkolni. 
Cele 
szkoleniowe 

Doskonalenie, poszerzanie warsztatu pracy – informacja o 
zmianach wprowadzanych przez BN, uczenie się od siebie, 
korzystanie z doświadczeń innych. 

Realizacja Elżbieta Minorczyk – nauczyciel bibliotekarz - Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Mielcu, ul. 
Wyspiańskiego 6 ; 39 -300 Mielec  
tel. 17 586 21 78 ; e-mail: mielec@pbw.org.pl 
 

 

Temat nr 4 „Szkatułka – efekt metalu” – tworzenie elementów 

ozdobnych, rozwijanie uzdolnień plastycznych dziecka. 

Czas 3 godziny szkoleniowe,  termin do uzgodnienia – po 

zebraniu grupy ok. 20 osób 

Adresat 

 

Nauczyciele bibliotekarze szkolni, 

Nauczyciele plastyki, 

Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, 

Wychowawcy świetlic szkolnych. 

Cele 

szkoleniowe 

Moduły: 

1. Technika zdobnicza „efekt metalu” – tworzenie 

elementów ozdobnych. 

2. Rozwijanie plastycznych uzdolnień dziecka. 

Metody  Warsztaty 

Wymagania Materiały do techniki „efekt metalu” zapewnia prowadząca 

warsztaty (uczestnicy pokrywają koszt materiałów). 

Realizacja 

 

Iwona Bielaszka-Podsada - plastyk 

Zgłoszenia kierować do: Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Mielcu tel. 17 586 21 78;  

mielec@pbw.org.pl   

Uwagi Warsztaty odbywają się w czytelni Biblioteki Pedagogicznej 

w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6. 



 

Temat nr 5 
 

Dokąd zmierza informacja? - czyli co oferuje Biblioteka 
Pedagogiczna. 

Czas 
 

60 min. 
 

Adresat 
 

Nauczyciele bibliotekarze szkolni. 
Nauczyciele przedmiotowi. 
 

Cele 
szkoleniowe 
 

1. Rozpoznawanie baz i źródeł informacji.  
2. Posługiwanie się bazami PBW. 
3. Promocja zbiorów biblioteki. 
4. Propagowanie kultury czytania. 

Metody  
 

Prezentacja, ćwiczenia praktyczne w  
wyszukiwaniu informacji. 

Wymagania 
 

Ekran i projektor multimedialny. 

Realizacja 
 

Zgłoszenia kierować do: Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Mielcu tel. 17 586 21 78;  
mielec@pbw.org.pl   
 

Uwagi 
 

Termin po zebraniu grupy min. 10 osób. Zajęcia odbywają 
się w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Mielcu, ul. 
Wyspiańskiego 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUKACJA PRZEDSZKOLNA 
 

 

 

 

Temat nr 1 
 

„Głośne czytanie przedszkolakom”  

Odbiorcy Dzieci w wieku przedszkolnym. 
 

Czas  
 
 

45 min.; proponowane terminy: 7.03.2018 r., 6.06.2018 r.  

Podstawa programowa  
 

Dziecko: 
- obdarza uwagą dorosłych, 
- komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, 
- odróżnia elementy świata fikcji od realnej 
rzeczywistości; byty rzeczywiste od  
medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych, 
- odpowiada na pytania, rozwiązuje zagadki, 

- czyta obrazy, 

- podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. 

oglądanie książek. 

Cele edukacyjne  
 

Dzieci: 
- znają i zapamiętują bajki i baśnie i postacie w nich 
występujące,  
- potrafią opowiadać treść,  
- potrafią odpowiadać na pytania na podstawie  słyszanej 
treści. 
Promocja czytelnictwa. 
 

Środki dydaktyczne  prezentacja multimedialna;  
książki z baśniami i bajkami; 
malowanki do kolorowania; 
puzzle. 

Realizacja 
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia 
w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6 ; 39 -300 Mielec  
tel. 17 586 21 78 ; e-mail: mielec@pbw.org.pl  
 

Uwagi  
 
 

Zajęcia realizowane są w Czytelni PBW w Rzeszowie Filia 
w Mielcu. 
Obowiązują zapisy zainteresowanych. 

 



EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 
 

 

Temat nr 2 
 

„Spotkania z książką w bibliotece – rozbudzanie zainteresowań 
czytelniczych dzieci”   
 

Odbiorcy Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej. 
 

Czas  
 

45 min. ; proponowane terminy: 7.03.2018 r., 6.06.2018 r.   

Podstawa 
programowa  
 

Edukacja polonistyczna: 
Uczeń: 
- słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, 
wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia, 
- słucha z uwagą lektur i innych tekstów czytanych przez 
nauczyciela, uczniów i inne osoby, 
- wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej na tematy 
związane z przeżyciami, zadaniem, lekturą, 
- omawia treść przeczytanych tekstów i ilustracji; nadaje znaczenie i 
tytuł obrazom, a także fragmentom tekstów. 
Edukacja plastyczna: 
- ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane 

wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, 

- realizacja priorytetu polityki oświatowej państwa na rok  
szkolny 2017/2018 „Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły”. 

Cele edukacyjne   Uczniowie: 
- znają i zapamiętują bajki i baśnie i postacie baśniowe,  
- potrafią opowiadać treść,  
- potrafią odpowiadać na pytania na podstawie  słyszanej treści. 
Promocja czytelnictwa. 

Środki 
dydaktyczne  

prezentacja multimedialna;  
książki z bajkami i baśniami; 
malowanki do kolorowania; 
puzzle. 

Realizacja  
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Mielcu, 
ul. Wyspiańskiego 6 ; 39 -300 Mielec  
tel. 17 586 21 78 ; e-mail: mielec@pbw.org.pl  
 

Uwagi  
 

Zajęcia realizowane są w Czytelni PBW w Rzeszowie Filia w Mielcu. 
Obowiązują zapisy zainteresowanych. 

 



KLASY IV-VII 
 

 

Temat nr 3 „Z wizytą w Bibliotece Pedagogicznej – warsztat i system 

informacyjny biblioteki, źródła informacji, ogólne zasady 

korzystania ze zbiorów” 

 

Odbiorcy Uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV-VII)  

 

Czas 45 min. ; proponowane terminy: 11.04.2018 r., 6.06.2018 r. 

 

Kompetencje Zapoznanie z biblioteką inną niż szkolna. 

 

Podstawa 

programowa 

Język polski: 

IV Samokształcenie 
- rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, 
dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, 
- rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy. 
Uczeń:  

- korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi 
wiadomości, selekcjonuje informacje, 
- zna i stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, 
- korzysta ze słowników ogólnych języka polskiego, także 
specjalnych, oraz słownika terminów literackich, 
- identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny. 
Informatyka: 

Uczeń wykorzystuje sieć komputerową (szkolną, sieć internet) do 

wyszukiwania potrzebnych informacji i zasobów edukacyjnych. 

Cele edukacyjne Uczeń: 

- poznaje zbiory i zasady korzystania z biblioteki pozaszkolnej; 

- poznaje zasady zachowania się w bibliotece; 

- rozróżnia różne typy bibliotek; 

- potrafi znaleźć i wypożyczyć książkę, zachować się w bibliotece  

zgodnie z regulaminem; 

- realizacja priorytetu polityki oświatowej państwa na rok  
szkolny 2017/2018 „Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły”. 
 

Realizacja Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Mielcu, 

ul. Wyspiańskiego 6 ; 39 -300 Mielec tel. 17 586 21 78 ; e-mail: 



mielec@pbw.org.pl  

 

Uwagi Zajęcia odbywają się w czytelni PBW w Rzeszowie Filia w Mielcu, ul. 

Wyspiańskiego 6. 

Obowiązują zapisy zainteresowanych. 

 

 

 

 

Temat nr 4 „Śladami przeszłości Mielca” 

 

Odbiorcy Uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV-VII) 

 

Czas 45 min., terminy do uzgodnienia (preferowana środa)  - tel. 17 586 

21 78 ; e-mail: mielec@pbw.org.pl 

Kompetencje Uczeń poznaje historię małej Ojczyzny. 

 

Podstawa 

programowa 

Historia 

Cele kształcenia: 

I. Chronologia historyczna 

-  odróżnianie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, 

- posługiwanie się podstawowymi określeniami czasu 

historycznego, 

- umieszczanie procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie 
oraz porządkowanie ich i ustalanie związków przyczynowo-

skutkowych, 

 - dostrzeganie ciągłości w rozwoju kulturowym. 
II. Analiza i interpretacja historyczna 

- krytyczne analizowanie informacji uzyskanych z różnych źródeł (w 
tym kartograficznych), próba wyciągania z nich wniosków, 

- dostrzeganie potrzeby poznawania przeszłości dla rozumienia 
procesów zachodzących we współczesności. 
Wiedza o społeczeństwie 

VI. Społeczność lokalna 
- uczeń znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, 
wydarzeń i postaci z jej dziejów. 
VII. Społeczność regionalna 
- uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim 
regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów. 
 



Cele edukacyjne Rozwijanie zainteresowań dotyczących „Małej Ojczyzny”. 

Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla zasłużonych 

Mielczan. 

Wzbudzenie poczucia przynależności do swojego regionu. 

 

Realizacja Prowadzący Józef Witek, autor m. in. „Encyklopedii Miasta Mielca”. 

Zgłoszenia kierować do:  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Mielcu, 

ul. Wyspiańskiego 6 ; 39 -300 Mielec 

 tel. 17 586 21 78 ; e-mail: mielec@pbw.org.pl   

Uwagi Zajęcia odbywają się w czytelni PBW w Rzeszowie Filia w Mielcu, ul. 

Wyspiańskiego 6. 

Obowiązują zapisy zainteresowanych. 

 
 

 

 

GIMNAZJUM 
 

 

 

Temat nr 5 „Książka i biblioteka przyjacielem człowieka” 

 
Odbiorcy Uczniowie klas gimnazjalnych. 

 
Czas 45 min., terminy: 7.03.2018 r., 16.05.2018 r. 

 
Kompetencje Zapoznanie z biblioteką inną niż szkolna. 

 
Podstawa 
programowa 

Język polski: 
Uczeń: 
Samodzielnie dociera do informacji. 
Stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych. 
Wyszukuje w bibliotece źródeł potrzebnych mu informacji, korzysta 
ze słowników w formie książkowej  i elektronicznej. 
Zajęcia komputerowe: 
Uczeń wyszukuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł. 
Historia: 
Uczeń wyjaśnia znaczenie pisma w procesie powstawania  
państw. 
 



Cele edukacyjne Uczeń: 
- poznaje zbiory i zasady korzystania z biblioteki pozaszkolnej;  
- potrafi korzystać ze zbiorów biblioteki, szukać źródeł informacji w 
zgromadzonym księgozbiorze; 
- potrafi znaleźć i wypożyczyć książkę posługując się katalogiem 
tradycyjnym i Komputerowym Systemem Bibliotecznym PROLIB; 
- potrafi zachować się w bibliotece zgodnie z regulaminem; 
- zapamiętuje jakie były etapy rozwoju pisma na przestrzeni 
wieków; 
-wie jak zmieniała się forma książki na przestrzeni dziejów; 
- poznaje, jaką rolę odegrała książka w rozwoju cywilizacji, 
- realizacja priorytetu polityki oświatowej państwa na rok  
szkolny 2017/2018 „Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły”. 
 

Realizacja Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Mielcu, 
ul. Wyspiańskiego 6 ; 39 -300 Mielec  
tel. 17 586 21 78 ; e-mail: mielec@pbw.org.pl  
 

Uwagi Zajęcia odbywają się w czytelni PBW w Rzeszowie Filia w Mielcu, ul. 
Wyspiańskiego 6. 
Obowiązują zapisy zainteresowanych. 
 

 

 

Temat nr 6 „Z Podlasia do Mielca. Patriotyczne postawy rodziny Oborskich w 
okresie Powstania Styczniowego”  
 

Czas 45 min., termin do uzgodnienia tel. 17 586 21 78 ; e-mail: 
mielec@pbw.org.pl  (preferowana środa) 
 

Adresat Uczniowie klas gimnazjalnych. 
 

Kompetencje Uczeń poznaje dzieje rodu Oborskich na tle historii Polski. 
 

Podstawa 
programowa 

Historia  
Cele kształcenia: 
I. Chronologia historyczna – uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i 
procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki 
poprzedzania, równoczesności i następstwa, dostrzega ciągłość w 
rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. 
II. Analiza i interpretacja historyczna – uczeń dostrzega w narracji 
historycznej wartość informacyjną, wyjaśniającą i oceniającą, wyjaśnia 



związki przyczynowo-skutkowe analizowanych wydarzeń, wyjaśnia 
znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata 
współczesnego. 
Wiedza o społeczeństwie 
Cele kształcenia: 
I. Patriotyzm dzisiaj – uczeń wyjaśnia, co łączy człowieka z wielką i 
małą ojczyzną. 

Cele 
edukacyjne 

Rozwijanie zainteresowań historią regionu. 
Budzenie poczucia więzi ze wspólnotą lokalną. 
Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla zasłużonych 
Mielczan. 
 

Metody - prelekcja 
- pokaz 
Prowadzący dr nauk humanistycznych w zakresie historii Jerzy 
Skrzypczak, dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu 

Środki 
dydaktyczne 

Materiały ilustrujące temat. 

Realizacja Zgłoszenia kierować do:  
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Mielcu, ul. 
Wyspiańskiego 6 ; 39 -300 Mielec  
tel. 17 586 21 78 ; e-mail: mielec@pbw.org.pl 

Uwagi Zajęcia odbywają się w czytelni PBW w Rzeszowie Filia w Mielcu,  
ul. Wyspiańskiego 6. 

 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 
 

 

Temat nr 7 „Różne narody na Ziemi Mieleckiej i w regionie – trudne 
dziedzictwo i wspólne sąsiedztwo na tle historii Europy” 
 

Odbiorcy Uczniowie szkół ponadpodstawowych. 
 

Czas 45 min., termin do uzgodnienia (preferowana środa) 
 

Kompetencje Uczeń rozszerza wiedzę na temat historii małej Ojczyzny. 
 

Podstawa 
programowa 

Historia  
Cele kształcenia: 
I. Chronologia historyczna – uczeń porządkuje i synchronizuje 



wydarzenia z dziejów ojczystych. 
II. Analiza i interpretacja historyczna – uczeń analizuje wydarzenia 
w kontekście epoki i dostrzega zależności pomiędzy różnymi 
dziedzinami życia społecznego. 
Wiedza o społeczeństwie 
Uczeń charakteryzuje  mniejszości  narodowe,  etniczne  żyjące  w  
Polsce. 
 

Cele edukacyjne Zainteresowanie dziedzictwem kulturowym własnego regionu. 
Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do mniejszości 
narodowych. 
Pomoc w zrozumieniu  wartości pluralizmu i zachęcenie do 
akceptowania różnorodności w społeczeństwie wielokulturowym. 
 

Realizacja Prowadzący dr nauk humanistycznych w zakresie historii 
Włodzimierz Gąsiewski. 
Zgłoszenia kierować do:  
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Mielcu, 
ul. Wyspiańskiego 6 ; 39 -300 Mielec 
 tel. 17 586 21 78 ; e-mail: mielec@pbw.org.pl   
 

Uwagi Zajęcia odbywają się w czytelni PBW w Rzeszowie Filia w Mielcu, ul. 
Wyspiańskiego 6. 
 

 

 

Temat nr 8 „Z Podlasia do Mielca. Patriotyczne postawy rodziny Oborskich w 
okresie Powstania Styczniowego”  
 

Czas 45 min., termin do uzgodnienia tel. 17 586 21 78 ; e-mail: 
mielec@pbw.org.pl (preferowana środa) 
 

Adresat Uczniowie szkół ponadpodstawowych. 
 

Kompetencje Uczeń poznaje znane rody związane z małą Ojczyzną. 
 

Podstawa 
programowa 

Historia  
Cele kształcenia: 
I. Chronologia historyczna – uczeń porządkuje i synchronizuje 
wydarzenia z dziejów ojczystych. 
II. Analiza i interpretacja historyczna – uczeń analizuje wydarzenia w 
kontekście epoki i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami 



życia społecznego. 
 

Cele 
edukacyjne 

Zainteresowanie dziedzictwem kulturowym własnego regionu. 
Kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej jako postawy 
zaangażowania się w funkcjonowanie środowiska lokalnego. 
 

Metody - wykład 
- pokaz 
Prowadzący dr nauk humanistycznych w zakresie historii Jerzy 
Skrzypczak, dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu 
 

Środki 
dydaktyczne 

Materiały ilustrujące temat. 

Realizacja Zgłoszenia kierować do:  
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Mielcu, ul. 
Wyspiańskiego 6 ; 39 -300 Mielec  
tel. 17 586 21 78 ; e-mail: mielec@pbw.org.pl 
 

Uwagi Zajęcia odbywają się w czytelni PBW w Rzeszowie Filia w Mielcu,  
ul. Wyspiańskiego 6. 
 

 

 

Temat nr 9 "Wyszukiwanie źródeł w zasobach Biblioteki Pedagogicznej – 
warsztat informacyjny biblioteki" 

Odbiorcy Uczniowie szkół ponadpodstawowych 
 

Czas 45 min., termin:  16.05.2018 r. 
 

Kompetencje Uczeń poznaje zasady korzystania z elektronicznych katalogów 
bibliotecznych oraz bazy bibliograficznej i umie samodzielnie 
wyszukiwać informacje. 
 

Podstawa 
programowa 

Język polski - cele kształcenia: 
I. Samokształcenie i docieranie do informacji – uczeń szuka 
literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień, 
selekcjonuje ją wg wskazanych kryteriów (w zasobach 
bibliotecznych korzysta zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak i z 
zapisów multimedialnych i elektronicznych, w tym Internetu); 
korzysta ze słowników i leksykonów; sporządza opis bibliograficzny 
książki i artykułu, zapisów elektronicznych, bibliografię wybranego 
tematu. 
Wiedza o społeczeństwie - cele kształcenia:  
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji – gromadzi i wykorzystuje 



informacje potrzebne do zaplanowania dalszej nauki i kariery 
zawodowej. 
Informatyka - cele kształcenia: 
I. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych 
źródeł. 

Cele edukacyjne 1. Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji. 
2. Poznanie zasad korzystania z katalogu OPAC, umiejętność 
posługiwania się osobistym kontem bibliotecznym, zamawianie 
dokumentów bibliotecznych, prolongowanie terminu ich zwrotu, 
rezerwowanie pozycji aktualnie wypożyczonych, umiejętność 
samodzielnego, prostego i złożonego wyszukiwania informacji. 
3. Umiejętność poszukiwania informacji w bazie Bibliografia. 

Realizacja Zgłoszenia kierować do:  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Mielcu, 

ul. Wyspiańskiego 6 ; 39 -300 Mielec 

 tel. 17 586 21 78 ; e-mail: mielec@pbw.org.pl   
Uwagi Zajęcia odbywają się w czytelni PBW w Rzeszowie Filia w Mielcu, ul. 

Wyspiańskiego 6. 
Obowiązują zapisy zainteresowanych. 

 

 

 

 

OTWARTE ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

 

 XVI edycja Miejskiego Konkursu Ekologicznego „Mnie ta ziemia od innych droższa”  

- prace uczniów do 1 marca 2018 r., uroczyste podsumowanie konkursu w dniu 19 

kwietnia 2018 r. w czytelni biblioteki. 

 

 Spotkania autorskie, literackie, promujące wydawnictwa regionalne, inne – wg 

zgłoszeń i potrzeb środowiska – informacja o spotkaniach zamieszczana na bieżąco 

na stronie www.rzeszow.pbw.org.pl w zakładce Filie - Mielec. 


