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OFERTA EDUKACYJNA  NA ROK SZKOLNY 2020/2021  
DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI 

 

Biblioteka Pedagogiczna jako placówka wspomagająca nauczycieli w realizacji 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oferuje: 

• bogaty księgozbiór  z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, 

literaturę naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy 

objętych programami nauczania, 

• 40 tytułów prenumerowanych czasopism z zakresu pedagogiki, 

psychologii, metodyk nauczania  i bibliotekoznawstwa, 

• bogaty warsztat informacyjno- bibliograficzny: katalogi, kartoteki 

zagadnieniowe, 

• realizację kwerend i zapytań na wybrany temat, 

• konspekty lekcji z poszczególnych przedmiotów nauczania, 

• scenariusze imprez szkolnych oraz szeroki wybór materiałów 

repertuarowych, 

• materiały do zajęć z edukacji regionalnej (bogaty księgozbiór dotyczący 

powiatu skarżyskiego), 

• tematyczne zestawienia bibliograficzne (dostęp on-line), 

• zestawienia rocznic literackich i kulturalnych (dostęp on-line), 

• bogaty zbiór edukacyjnych filmów, programów oraz gier komputerowych 

stanowiących doskonałą pomoc do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, 

• wystawy całoroczne i okolicznościowe związane z obchodami rocznic 

literackich i kulturalnych 

• wystawy związane z obchodami Tygodnia Kultury Języka oraz 

Europejskich Dni Dziedzictwa, 



• prezentacje multimedialne dostępne na stronie internetowej biblioteki, 

• przegląd najciekawszych artykułów z prenumerowanych czasopism   

zamieszczany co miesiąc na stronie internetowej biblioteki, 

• skanowanie materiałów (artykuły z czasopism lub fragmenty książek),  

• opracowanie materiałów dydaktycznych, np. scenariuszy zajęć, kart 

pracy, testów, ćwiczeń, prezentacji multimedialnych z przedmiotów 

humanistycznych (język polski, wiedza o społeczeństwie, historia) oraz 

zajęć wychowawczych. W ramach usługi można zamówić m.in. 

opracowanie danej lektury szkolnej, sylwetki pisarza czy konkretnego 

zagadnienia historycznego. 

 

Realizacja wybranych zadań możliwa jest także zdalnie. 

Zamówienia można składać za pośrednictwem poczty                     

e-mailowej: biblioteka@pcreskarzysko.pl lub telefonicznie 

pod numerem 41 253 14 63. 
 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

Wybrane zajęcia edukacyjne można realizować także za pośrednictwem aplikacji 

Microsoft Teams. 

 

I. W ramach realizacji zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej  

proponujemy zajęcia dla dzieci na wybrane tematy: 

 

1. Bajki i baśnie naszego dzieciństwa – czytanie ulubionych bajek 

i rozmowa z dziećmi. 

2. Bajki z przysłowiami. Zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii na   
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podstawie twórczości Elżbiety Jach. 

3. „Radość? A cóż to takiego? – zajęcia z elementami biblioterapii (dla „0”). 

4. Wiosenny ogród dobrych słów – zajęcia z elementami biblioterapii.  

5. Wycieczka do biblioteki pedagogicznej. 

 

II. Oferta zajęć dla nauczycieli: 

 

1. Edukacja filmowa w praktyce szkolnej. Historia filmu w polskiej 

szkole, metody i  formy pracy z filmem, prawo autorskie a korzystanie 

z  filmów w szkole, programy edukacji filmowej m.in. Filmoteka Szkolna. 

2. Analiza dzieła filmowego (z zastosowaniem mapy myśli). 

Przedstawienie metody mapowania myśli jako sposobu na analizę dzieła 

filmowego. Mapowanie wybranej sceny filmowej. 

3. Terapeutyczne właściwości filmu. Wykorzystanie filmu w edukacji 

społeczno – emocjonalnej dzieci i młodzieży, film jako wsparcie działań 

resocjalizacyjnych i profilaktycznych.  

4. Język filmu. Zagadnienia dotyczące artystycznych środków wyrazu 

stosowanych w filmie na wybranych przykładach. 

6. Film w bibliotece. Przedstawienie praktycznych przykładów 

wykorzystania filmu w pracy biblioteki. 

7. Pełnotekstowe bazy danych. Przedstawienie oraz nauka praktycznego 

wykorzystania w pracy bibliotekarzy pełnotekstowych baz danych np. 

cyfrowych kolekcji czasopism, bibliotek i repozytoriów cyfrowych, 

internetowych wyszukiwarek on-line. 

 

 

III. Oferta dla rodziców: 



 

1. Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci. Omówienie roli książki 

w rozwoju dzieci m.in. kształtowanie wartościowych postaw, rozwój 

inteligencji i procesów poznawczych, uczestnictwo w kulturze, 

promowanie postaw proczytelniczych. 

 

 

 

 

 

 
 


