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Cykl majowych spotkań online w ramach  

sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 

bibliotekarzy z Koła i powiatu  kolskiego 

 

 

Dnia 07.05.2020r. odbyło się spotkanie on-line na temat: Akcje czytelnicze w Tygodniu 

Bibliotek. Bibliotekarki opowiadały o akcjach czytelniczych, które będą organizowały 

w swoich szkołach w trakcie Tygodnia Bibliotek, rozmawiały o trudnościach związanych 

z akcjami ze względu na pandemię. Jak co tydzień podzieliły się inspiracjami znalezionymi 

w sieci, które można wykorzystać w zdalnej pracy nauczyciela bibliotekarza, a także wesprzeć 

działania nauczycieli. 

Nauczyciele zostali zapoznani z akcjami związanymi z Tygodniem Bibliotek 

zorganizowanymi przez Bibliotekę Pedagogiczną i jej filie oraz zachęceni do rozpropagowania 

ich wśród uczniów i nauczycieli. 

14 maja 2020 r odbyło się kolejne e-spotkanie poświęcone Bajkoterapii. 

Porozmawialiśmy o   biblioterapii w pracy nauczyciela oraz o wpływie baśni i bajek na rozwój 

dziecka. Zapoznaliśmy się z  bajkami terapeutycznymi psycholog dziecięcej Joanny 

Kochańskiej: Powrót do przedszkola, Pan Krokodyl i powrót do przedszkola. Teksty pomogą 

przygotować najmłodszych na powrót do przedszkoli, które będą inne od tych, które dzieci 

pamiętają. 

Przekazałyśmy sobie kolejną porcję inspiracji dotyczące znalezionych webinariów, 

spotkań online z pisarzami, przedstawicielami wydawnictw. Praca przy komputerze niesie 

ze sobą wiele zagrożeń zarówno psychologicznych jak i fizycznych, dlatego wymieniałyśmy 

się także ćwiczeniami relaksacyjnymi przy pracy z komputerem. 

Kolejne spotkanie, które odbyło się 21.05.2020 poświęcone było Aktywności 

bibliotekarzy w sieci. Koleżanki dzieliły się doświadczeniami z pracy zdalnej, swoimi 

działaniami i ich efektami. Jak zwykle wymieniły się materiałami znalezionymi w Internecie, 

które każda mogła wykorzystać. Mówiłyśmy o czasopismach dostępnych online, najbliższych 

spotkaniach autorskich.   

Następne spotkanie (28.05.2020) dotyczyło wyzwań, które stoją przed bibliotekarzem 

szkolnym, dotyczących majowych i czerwcowych świąt. Kalendarz nauczyciela bibliotekarza 

jest wypełniony akcjami na Dzień Mamy, Dzień Dziecka, Ogólnopolski Tydzień Czytania 

Dzieciom itp. Zorganizowanie tych świąt w czasie zdalnego nauczania wymaga 

od bibliotekarzy pomysłowości, kreatywności i dużego wysiłku, ale jak same zainteresowane 

stwierdziły, przynosi im to dużą satysfakcję. 
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W cyklu majowych spotkań online w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 

bibliotekarzy z Koła i powiatu  kolskiego uczestniczyło łącznie 31  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.  

Na początku czerwca odbyło się ostatnie spotkanie e-sieci, na którym podsumowałyśmy 

nasze  dotychczasowe działania. Koleżanki dyskutowały na temat zasad zwrotu książek 

i podręczników do biblioteki szkolnej. To dla nich „gorący” czas i muszą się przygotować 

dbając o bezpieczeństwo uczniów.  

  

 

Oprac.: Krystyna Kowalczyk 


