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OFERTA EDUKACYJNA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI 

WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE NA II SEMESTR ROKU 

SZKOLNEGO 2017/2018 

 

WYDZIAŁ GROMADZENIA 

I 

OPRACOWANIA ZBIORÓW 

 
 

 

 

Propozycja terminów: 

 

11.IV.2018 r.                                   2018 r.                                       23.X.2018 r. 
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SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI 

Temat:  Stop depresji u dzieci i młodzieży -  
Samookaleczanie się dzieci i młodzieży – dlaczego dają się 
w to wciągnąć? (Zajęcia prowadzi - Psycholog Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Łańcucie). 

Czas: Ok.  90 min. 

Adresat:  Nauczyciele-bibliotekarze. 
 Nauczyciele przedmiotowi. 
 Pedagodzy i Psychologowie szkolni.   

Cele szkoleniowe: 

 

 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania objawów 
depresji u uczniów oraz rozumienia jej przyczyn  
i konsekwencji. 

 Wyposażanie uczestników w  konkretną wiedzę na temat  
sposobów postępowania wobec dziecka  będącego  
w stanie depresji. 

  Poznanie zasobów PBW w Rzeszowie z zakresu 
omawianych zagadnień. 

 Uczestnik otrzymuje zestawienie bibliograficzne  
na w/w temat. 

Program:   Rodzaje i objawy depresji dzieci i  młodzieży –  
jak rozpoznawać. 

 Przyczyny i konsekwencje depresji  u dzieci i młodzieży. 
 Depresja jako jedna z możliwych przyczyn  zachowań 

destrukcyjnych, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu. 
 Kiedy należy szukać pomocy u specjalisty. 
 Sposoby leczenie zaburzeń depresyjnych oraz działania 

profilaktyczne. 
 Metody pracy i zakres działań nauczyciela - co nauczyciel 

może  zrobić a czego robić nie powinien, by pomóc 
uczniowi z depresją. 

Metody:  Wykład. 
 Prezentacja multimedialna. 
 Analiza przypadku. 
 Praca w grupach. 
 Dyskusja. 
 Prezentacja literatury przedmiotu dostępnej w bibliotece. 

Uwagi:  Uczestnicy otrzymują: 
- zestawienie bibliograficzne na w/w temat. 
- zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo  
w warsztatach 



3 
 

Realizacja:  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie  
we współpracy z Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną  
w Łańcucie. 

 Termin:   11.04.2018r., godz. 1300 
 Miejsce: PBW w Rzeszowie ul. Gałęzowskiego 4  

(sala Nr 10). 
 Kontakt:   tel. (17) 8536223 w. 29,   

e-mail:   Alina.Daniel@pbw.org.pl 
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WARSZTATY  DLA  NAUCZYCIELI 
 

 

 

Temat Korzyści płynące z mądrej lektury. 
 
Jak dobierać teksty w zależności od potrzeb  ucznia ? 
 
 

Czas 
trwania 
 

90 min.  
 

Termin 
 
Miejsce 

2018 r.     godz. 13:00 – 14:40  
 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie 
ul. Gałęzowskiego 4, Sala nr 10 
35- 074 Rzeszów 

 
Odbiorcy 

 
nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy, poloniści 
 

 
Cele 

Prezentacja  literatury dedykowanej wybranym problemom 
dzieci  
i młodzieży. 
(pesymizm, lek separacyjny, zmiana miejsca zamieszkania, 
sieroctwo, przemoc, cyberprzemoc, niepełnosprawność  
fizyczna, przewlekła choroba i inne) 
 

 
Realizacja 
 

 
Renata Bąk 
 
 

 
Zgłoszenia 

Telefonicznie  17 853 6 2 23 wew. 25  
 
(w godz.  9:00-15:00 od poniedziałku do piątku)     
 
Można zgłosić udział emaliowo  Renata.Bak@pbw.org.pl                                

 

 

 

mailto:Renata.Bak@pbw.org.pl
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Temat Co rynek książki oferuje  młodym czytelnikom ? 
 
Sposoby poszukiwania   wartościowej książki. 
 
 

Czas 
trwania 

90 min. 

Termin 
 
Miejsce 

23.X.2018 r.  godz. 13:00 - 14:40 
 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie 
ul. Gałęzowskiego 4, Sala nr 10 
35- 074 Rzeszów 

Odbiorcy  
nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy, poloniści 
 

Cele Prezentacja książek: 
- nagradzanych przez  kapituły oceniające  literaturę, 
- tytułów rekomendowanych przez specjalistów  z zakresu 
literatury dla młodzieży. 

 
Realizacja 

 
Renata Bąk 
 

 
Zgłoszenia 

Telefonicznie  17 853 62 23 wew. 25 
 
 (w godz. 9:00-15:00 od poniedziałku do piątku)    
  
Można zgłosić udział emaliowo  Renata.Bak@pbw.org.pl                                  

 

 

mailto:Renata.Bak@pbw.org.pl

