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Cykl kwietniowych spotkań online w ramach  

sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 

bibliotekarzy z Koła i powiatu  kolskiego 

 

 

Dnia 02.04.2020r. odbyło się spotkanie on-line na temat: „Praca zdalna nauczyciela 

bibliotekarza”. Nauczyciele, którzy połączyli się on-line chętnie dzielili się doświadczeniem 

o pracy w tych szczególnych i niecodziennych warunkach. Poruszone zostały zagadnienia: 

 problemy w pracy zdalnej 

 diagnoza potrzeb nauczycieli bibliotekarzy  

 wymiana pomysłów i materiałów wspomagających pracę zdalną 

Nauczyciele zostali zapoznani z bogatą ofertą edukacyjną zamieszczoną na stronach CDN PBP 

Konin oraz zachęceni do tworzenia i zamieszczania  materiałów edukacyjnych na stronie 

placówki. 

Dnia 16.04.2020r.  odbyło się kolejne spotkanie on-line. Przedstawiony został temat: 

„Techniki relaksacyjne”. Nauczyciele przyjęli temat z ogromnym aplauzem. Poruszone zostały 

zagadnienia: 

 wymiana pomysłów i materiałów wspomagających pracę zdalną 

 muzyka relaksacyjna dostępna w Internecie 

 wybrane techniki relaksacyjne oferowane w sieci 

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że dla wszystkich jest to nowa, stresująca sytuacja, w której 

każdy wypełnia powierzone mu zadania, jak najlepiej potrafi, w miarę możliwości 

technicznych. Dlatego też niezastąpione jest wsparcie w postaci organizowanych spotkań  

on-line przez pracowników CDN PBP Konin filia Koło. 

  Dnia 23.04.2020r. odbyło się następne spotkanie on-line. Inspiracją był zbliżający 

się „Tydzień Bibliotek”. Uczestniczki szukały natchnienia i dzieliły się dobrymi praktykami. 

Poruszone zostały wątki: 

 Tydzień Bibliotek – pomysły na zdalne obchody 

 zwroty książek od uczniów 

 biblioteki w czasie pandemii a prawo autorskie 

Bibliotekarki udostępniały linki do bezpłatnych lektur, spotkań  z pisarzami, zorganizowanych 

konkursów czytelniczych. Podzieliły się także najczęściej wykorzystywanymi komunikatorami, 

ofertami edukacyjnymi, akcjami czytelniczymi atrakcyjnymi dla ucznia.  
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Dnia 30.04.2020r. odbyło się spotkanie on-line: Samokształcenie nauczyciela 

bibliotekarza w czasie epidemii. Podczas wirtualnej rozmowy nauczyciele bibliotekarze 

opowiadali o bieżących problemach pracy zdalnej, a więc o dostępie do odpowiedniego 

sprzętu, bezpłatnych narzędzi IT, trudnościach w umiejętności korzystania z technologii 

komputerowej przez najmłodsze dzieci czy obciążenia uczniów zadaniami z różnych 

przedmiotów. Spotkanie przebiegało w atmosferze zaniepokojenia o dalszy przebieg sytuacji 

epidemiologicznej w kraju, przyszłości zdalnej nauki. Uczestniczki podzieliły się ofertą 

edukacyjną w jakiej uczestniczyły bezpłatnie: 

 szkolenie  https://etwinning.pl/kursy-internetowe/ 

 webinary z pedagogiki freblowskiej 

 wirtualne wycieczki po muzeach/bibliotekach 

 oferta Muzeum Emigracji – Majówka w Gdyni!  

 oferta muzeów i kursów online, które mogą pomóc przetrwać ten trudny 

okres: 

Coursera: Platforma głównie w języku angielskim, gdzie możemy znaleźć 

szereg ciekawych bezpłatnych kursów, które prowadzą wybitni naukowcy 

z całego świata. Można uczestniczyć w ciekawych zajęciach nie ruszając 

się z domu. Między innymi kurs Yad Vashem dotyczący Zagłady Żydów. 

https://www.coursera.org/ 

CopernicusCollege: platforma polska, z nieco mniejszym wyborem kursów, 

ale równie mocno polecanym. Można znaleźć tam wiele ciekawych tematów 

od psychologii po analizę matematyczną https://www.copernicuscollege.pl/ 

Żydowskie Muzeum Galicja: na muzealnym Facebooku również można znaleźć 

interesujące rzeczy. Można zwiedzić wystawę „Od domu do domu”, o której 

bardzo ciekawie opowiada Paulina Banasik z Działu Wystaw, posłuchać historii 

ocalałej z Holokaustu prof. Anity Panek, jak również zwiedzić Kazimierz 

z Bartoszem Wenclem. https://www.facebook.com/zydowskiemuzeumgalicja/ 

 dobre praktyki: owocowa ciastolina, fotografie z książkami, zdjęcia kącików 

czytelniczych uczniów podczas epidemii 

W cyklu kwietniowych spotkań online w ramach sieci współpracy i samokształcenia 

nauczycieli bibliotekarzy z Koła i powiatu  kolskiego uczestniczyło łącznie 46  nauczycieli 

bibliotekarzy. Bibliotekarze, którzy z różnych względów nie mogli uczestniczyć 

w spotkaniach, w trakcie telefonicznych konsultacji indywidualnych uzyskiwali wszystkie 

informacje i materiały, którymi dzieliły się sieciowiczki podczas spotkań. 

  

 

Oprac.: Karola Glasner 
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