
I spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia  
nauczycieli bibliotekarzy z  powiatu słupeckiego 

 
„Psychoedukacja z wykorzystaniem tekstów biblioterapeutycznych 

 do zastosowania w praktyce szkolnej” 
  

21 października 2015 r. w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Bibliotece 
Pedagogicznej w Słupcy odbyło się I spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 
bibliotekarzy z powiatu słupeckiego. W roku szkolnym 2015/2016 w ramach tej sieci planowane są 
trzy spotkania, poświęcone zagadnieniom wykorzystania tekstów biblioterapeutycznych na 
zajęciach z psychoedukacji prowadzonych w szkołach. 

 

 
 

W programie spotkania  podjęto następujące tematy: 
 

 Psychoedukacja z wykorzystaniem tekstów biblioterapeutycznych – realizacja projektu z 
roku szkolnego 2014/2015.   
 

 „Psychoedukacja” (prezentacja)  
 „Psychoedukacja w szkole” (wystawa książek) – omówienie wybranych publikacji 

 
 Dyskusja. Zaproszenie nauczycieli bibliotekarzy do współpracy w planowanych na rok 

szkolny 2015/2016 inicjatywach. 
  

 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i 
młodzieży (jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2015/2016). 
 

 „Promocja literatury i czytelnictwa. Przykłady form pracy z książką” (prezentacja)  
 

 Konsultacje dotyczące realizacji programu „Książki naszych marzeń”.  
 

 Strona www CDN PBP w Koninie /  FILIA W SŁUPCY zakładka DLA NAUCZYCIELI:  
 

 Kierunki polityki oświatowej państwa rok szkolny 2015/2016  
 Badanie czytelnictwa uczniów ze szkół powiatu słupeckiego 2015  
 Wybory książek w szkołach powiatu słupeckiego 2015 

 



 
 

 
 

 
 

Uczestnicy I spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z  powiatu słupeckiego 



Hanka Kasperska-Stróżyk zachęcała nauczycieli bibliotekarzy do podejmowania wspólnych 
przedsięwzięć, przede wszystkim mających na uwadze realizację jednego z kierunków polityki 
oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016, jakim jest „rozwijanie kompetencji czytelniczych 
oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”. Zaproponowała zorganizowanie 
miedzy innymi:  
 

 zajęć edukacyjnych z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych – upowszechnianie czytelnictwa 
wśród dzieci,  

 zajęć dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum, których celem będzie 
promocja literatury dziecięcej i młodzieżowej,  

 zajęć popularyzujących nową formę książki e-booki, 
 warsztatów przygotowujących do wyszukiwania materiałów w katalogu elektronicznym 

Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy – dostępnym  w sieci pod adresem: pbpkonin.pl,  
 warsztatów związanych z poznaniem nowoczesnej platformy IBUK libra (wirtualnej 

czytelni), przygotowujących do wyszukiwania publikacji oraz tworzenia własnej biblioteki 
„my IBUK” (wyszukiwanie wewnątrztekstowe, robienie notatek, wysyłanie ich innym 
osobom). 
 

 
 

Wystawa literatury „Psychoedukacja w szkole” 
 

Spotkanie było również okazją do obejrzenia wystawy książek z psychoedukacji – promującej 
zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy. Omówione zostały wybrane tytuły.  

W spotkaniu wzięło udział 15 nauczycieli bibliotekarzy ze Słupcy i powiatu słupeckiego. 
 

Oprac. Hanka Kasperska-Stróżyk  


