
 

 

W piątek, 29 kwietnia br. już po raz czwarty odbędzie się Dzień Nowych Technologii  
w Edukacji. To inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej.  
 

W tym dniu (29 kwietnia) Biblioteka przygotowała szereg atrakcji  

ZAPRASZAMY NA: 

 

1. Interactions with the robot warsztaty dla dzieci przedszkolnych. 

Głównym celem wydarzenia będzie propagowanie nauki programowania wśród 

dzieci oraz promowanie nowych rozwiązań technologicznych. Warsztaty 

dostosowane będą do danej grupy wiekowej i obejmuje stworzenie własnego 

programu za pomocą kart do kodowania dla robota GeniBot, zapoznanie dzieci 

robotem GeniBot oraz podstawami jego programowania. Komunikacja robota  

z uczestnikami odbywać się będzie w języku polskim jak i angielskim. 

 

2. Alicja w krainie przyszłości – biblioteczne czytanie w ramach akcji „Czytanie pod 

palmami" we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koninie 

 i grupą „Jeżyki" z Przedszkola nr 8 w Koninie. 

W ramach spotkań literackich „Czytanie pod palmami” Biblioteka będzie gościła 

grupę "Jeżyki" z Przedszkola nr 8 w Koninie. Zajęcia uświetni swoją obecnością 

dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną w Koninie Alicja Hinc. Nasz gość  

w ramach akcji przeczyta młodym czytelnikom fragment bestsellera pt. Alicja  

w krainie przyszłości. Czyli jak działa sztuczna inteligencja. Dzieci zapoznają się 

 z przygodami Alicji i Basi - robot humanoidalny. 

Wspólnie spróbujemy ustalić odpowiedź na pytania: Czy można się zaprzyjaźnić  

z robotem? Czy robot może zastąpić człowieka?  

 

3. W Bibliotece zostanie zorganizowana wystawa książek związana z tematyką 

nowych technologii. Pojawienie się Internetu, mediów społecznościowych, 

aplikacji mobilnych wpłynęło na jakość i intensywność życia każdego człowieka. 

Korzystanie z Internetu ma swoje pozytywne strony, niesie ze sobą także 

zagrożenia. Wszyscy – młodzież, dorośli, także dzieci powinni nauczyć się je 

rozpoznawać i ich unikać. Dlatego też w CDN Publicznej Bibliotece Pedagogicznej 



w  Koninie zostanie zorganizowana wystawa książek „Bezpieczeństwo  

w Internecie”. Wystawa opierać się będzie na zbiorach własnych biblioteki. 

 

4. Roboty edukacyjne - spotkanie instruktażowe dla zainteresowanych 

użytkowników Biblioteki. 

Dla zainteresowanych użytkowników Biblioteki odbędzie się spotkanie 

instruktażowe. Jego tematem przewodnim będzie „Roboty edukacyjne - cyfrowi 

tubylcy – oswajamy technologie”. Umożliwi ono osobom w dojrzałym wieku 

zdobycie nowych umiejętności w zakresie korzystania z nowych technologii. 

Uczestników wprowadzimy w świat aplikacji, robotów edukacyjnych, okularów VR 

i rozszerzonej rzeczywistości.   

 
 
Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby!  

 

Szczegółowych informacji udziela:  
Agnieszka Jarolewska  
e-mail: wypozyczalnia@cdnkonin.pl  
tel. 63 242 63 39 


