
Druga edycja projektu – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan 
– zajęcia warsztatowe dla uczniów ze szkół powiatu słupeckiego 

w Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy 
 

Rozpoczęła się druga edycja projektu „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” 
realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Ogólnopolską Fundację 
Edukacji Komputerowej. Projekt adresowany jest do uczniów z wielkopolskich szkół 
podstawowych. Jego celem jest rozbudowa stworzonej „Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii 
Wielkopolan” – poprzez umieszczenie nowych biogramów na stronie internetowej /www.cdew.pl/. 
W ramach projektu dzieci pod kierunkiem nauczycieli uczestniczą w różnych spotkaniach i 
zajęciach w celu przygotowania się do samodzielnego opracowania biogramów o wybranych 
zasłużonych osobach ze swojego regionu. Udział w tym projekcie jest dla uczniów ciekawym  
doświadczeniem. 

 
29 grudnia 2014 r. odbyły się w Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy pierwsze zajęcia w ramach 

drugiej edycji projektu CDEW, a uczestniczyli w nich uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w 
Słupcy. Kolejne zajęcia miały miejsce 14 stycznia 2015 r., były zorganizowane dla uczniów z 
Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Trąbczynie. 

 
Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, Anna Chudzińska i Hanka Kasperska-Stróżyk z 

Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy, przekazywały wiedzę na temat tworzenia biogramu, a także 
zapoznawały uczniów z zasadami sporządzenia spisu wykorzystanych źródeł czyli bibliografii 
załącznikowej. 

 
Punktem wyjścia do przedstawienia uczniom informacji dotyczących biogramu były własne 

doświadczenia związane z opracowywaniem haseł do „Słownika biograficznego nauczycieli 
Wielkopolski Wschodniej”. Słownik powstał jako wspólna inicjatywa Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie, został wydany w 2012 roku. W 
trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się, jaka idea towarzyszyła powstawaniu słownika, a także o 
założeniach i metodzie opracowywania biogramów. 

 
Dalsza część spotkania  poświęcona była historii tworzenia biogramów Bogusława Stróżyka i 

Jadwigi Karpińskiej. Relacje zilustrowane zostały prezentacjami  pokazującymi przede wszystkim 
dokumenty i fotografie. Prowadzące zajęcia zwracały uwagę uczniów na sposoby poszukiwania 
informacji w różnych źródłach i konieczność ich krytycznej oceny, co ma służyć prawidłowemu 
udokumentowaniu autorskiego wpisu multimedialnego. 

 
W trzeciej części zajęć omówione zostały źródła informacji, które mogą być wykorzystane przez 

uczniów np. dokumenty, literatura, artykuły prasowe, strony internetowe, czy wywiady. Następnie 
uczniowie poznali zasady tworzenia bibliografii załącznikowej i opisu bibliograficznego dla 
różnych rodzajów źródeł, ponieważ każde hasło autorskie musi być udokumentowane. W ramach 
zajęć praktycznych odbyły się ćwiczenia dla uczniów, w czasie których sporządzali opisy 
bibliograficzne wybranych dokumentów: książek oraz artykułów z czasopism. W ten sposób 
utrwalali umiejętności sporządzania bibliografii załącznikowej do biogramu. 

 
Podczas tych ćwiczeń uczniowie korzystali z materiałów pomocniczych specjalnie dla nich 

przygotowanych przez nauczycieli z Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy. Wszyscy uczestnicy 
pracowali z dużym zaangażowaniem i radzili sobie doskonale.  

 
 
 

 



 29.12.2014 
Gmina (Miasto) Słupca 
Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Adama Mickiewicza  
w Słupcy 
 
 
Opisywani bohaterowie: 
Apolinary Szeluto 
Roman Grzeszczak 
Tadeusz Wiśniewski 
Ludwik Gawrych 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 14.02.2015 
Gmina Zagórów 
Zespół Szkolno – 
Gimnazjalny  
im. Unii Europejskiej  
w Trąbczynie 
 
 
Opisywani bohaterowie: 
Romualda Matusiak 
Kazimierz Ruciński 
ks Jan Kawecki 
Michał Warliński 

 
 

 
 

 
 

 



 
Podczas zajęć uczniowie mieli okazję obejrzeć różne słowniki biograficzne wybrane ze zbiorów 

Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy. 
 

 
 

 
 

Projekt ma trwać do 30 czerwca 2015 roku. 
 

Oprac. Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk 
Fot. Anna Chudzińska, Hanka Kasperska-Stróżyk 

 


