
13 kwietnia 2016 r. w siedzibie Książnicy Pedagogicznej odbyło się IV spotkanie Sieci 

Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Kalisza i powiatu kaliskiego. 

Spotkanie zatytułowane „Cyfrowy warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza” 

poprowadziły bibliotekarki Książnicy, Anna Wojtynka i Aldona Zimna. Zajęcia poświęcone 

były internetowym źródłom edukacyjnym przydatnym w pracy bibliotekarza szkolnego.          

W spotkaniu wzięło udział 18 nauczycieli bibliotekarzy.  

Prelegentki chciały zwrócić uwagę na potencjał Internetu w edukacji. Internet stanowi 

nieodzowne źródło samokształcenia, poszukiwania rozwiązań, pomysłów, dobrych praktyk, 

czy orientacji w bieżących zagadnieniach dnia codziennego. Jest bardzo atrakcyjnym 

środkiem przekazu informacji, a korzyści płynące z jego wykorzystywania przez nauczycieli, 

w tym bibliotekarzy są wymierne ( lepsza orientacja na rynku wydawniczym, możliwość 

zakupu książek, pomoc w opracowaniu zbiorów, możliwość przeglądania stron o charakterze 

bibliotecznym, możliwość kontaktów z bibliotekarzami, możliwość szkoleń, dostęp do 

informacji typu: prawo oświatowe, programy nauczania, wykazy podręczników, czy  awans 

zawodowy).  

W pierwszej części spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna "Cyfrowy 

warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza" mająca na celu wprowadzić uczestników                         

w zagadnienie internetowych źródeł informacji i pomóc usystematyzować już zdobytą 

wiedzę. Uczestnicy  podzielili się z nami swoim doświadczeniem i wspólnie zbudowaliśmy 

cyfrowy warsztat pracy. Dokonaliśmy analizy kilkunastu stron internetowych i stworzyliśmy 

ranking najwartościowszych stron edukacyjnych przydatnych w pracy zawodowej. Strony te 

to:  

- Biblioteka w Szkole http://www.bibliotekawszkole.pl/   

- Lustro Biblioteki (blog) http://www.lustrobiblioteki.pl/  

- Ośrodek Rozwoju Edukacji http://www.ore.edu.pl/  

- Literka https://www.literka.pl/  

- Pulowerek http://pulowerek.pl/  

- Lubimy Czytać http://lubimyczytac.pl/  

- Przystanek Czytanie http://przystanek-czytanie.weebly.com/  

- Wolne Lektury http://wolnelektury.pl/  

- Księgarnia Matras http://www.matras.pl/  

- Biblioteka Narodowa http://bn.org.pl/ 

- Blogi biblioteczne  

W sporządzeniu  pomocnej w pracy nauczyciela listy stron internetowych pomogła nam 

prezentacja, oraz praca w grupach z wykorzystaniem metod aktywizujących, na które 
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pragnęłyśmy zwrócić uwagę. W edukacji istotne jest, aby współczesny nauczyciel był otwarty 

na stosowanie metod aktywizujących, które zwiększają atrakcyjność zajęć oraz umożliwiają 

kształtowanie umiejętności kluczowych, między innymi: czytania ze zrozumieniem, 

aktywnego słuchania, sprawności i biegłości wypowiadania się oraz współdziałania                    

i współpracy w grupie. Podczas spotkania prowadzące zastosowały metodę aktywizującą 

JIGSAW - inaczej tzw. układanki lub puzzli.  

Kolejnym etapem były ćwiczenia w pracowni komputerowej. Tam uczestnicy zajęć, pod 

okiem prowadzących spotkanie oraz opiekuna pracowni Jerzego Wasilkowskiego, przeglądali 

omawiane strony internetowe oraz dzielili się uwagami z życia bibliotek, którymi się 

opiekują. Uczestnicy otrzymali również pomoce dydaktyczne - wykaz przydatnych stron 

internetowych w pracy bibliotekarza oraz wykaz literatury dostępnej w księgozbiorze KP              

w Kaliszu (książek, czasopism, a także multimediów), związanej z wykorzystywaniem 

Internetu w pracy nauczyciela bibliotekarza, w edukacji, w relacjach uczeń - rówieśnik, 

nauczyciel, oraz Internetu jako twórczej formie rozrywki, a także dotyczącej roli metod 

aktywizujących w pracy z uczniem. 

 

                                                                                                                            Aldona Zimna 

Anna Wojtynka 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

Fot.: Iwona Maciejewska 


