Oferta edukacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy na rok szkolny 2018/2019
Zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Wszystko, co najważniejsze,
czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach”
wiek uczestników: 6–10 lat:
Przyjaźń – latarki i listy na topie!
Mądrość, czyli o zamienianiu kwaśnej cytryny w słodką lemoniadę.
Dobroć, czyli Mocarze górą.
Poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach.
wiek uczestników: 10–12 lat:
Przyjaźń to prawdziwy skarb – na podstawie „Małego Księcia”.
Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości.
Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.
wiek uczestników: 13–15 lat:
Pokonamy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga przetrwać ( „Gorzka czekolada i inne
opowiadania”).
To, co konieczne – to, co zbyteczne (Michel Piquemal „Bajki filozoficzne”).
Skrzydlata miłość. O wartościach na podstawie powieści Freda Bodswortha „Odmieniec”.
wiek uczestników: 13–19 lat:
Skrzydlata miłość. O wartościach na podstawie powieści Freda Bodswortha „Odmieniec”.
Patriotyzm we współczesnej muzyce polskiej.
Kontakt: tel. 52 341 30 74
e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl

Doradztwo zawodowe
Zajęcia skierowane są do uczniów klas III gimnazjum oraz klas VII-VIII szkół
podstawowych.
Cykl składa się z trzech lekcji:
Jesteś siebie wart.
Poznaj zawody.
ABC poszukiwania pracy.
Kontakt: tel: 52 341 30 74 wew. 16
e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl
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Akademia Gier Logicznych
Zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych oraz III klas gimnazjów, których celem
jest rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej, pamięci,
spostrzegawczości – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami planszowymi
i zagadkami logicznymi.
Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 18 (do godz. 15.00)
e-mail: opracowanie@pbw.bydgoszcz.pl

Technologie informacyjno-komunikacyjne
Potrafimy szukać! – zajęcia z wyszukiwania informacji w Internecie (dla uczniów
klas IV-VIII szkół podstawowych, maksymalnie 15 osób).
Bezpieczeństwo w sieci (dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, III klas gimnazjów
oraz szkół średnich).
Fotograficzne opowieści (na podstawie programów Photo Story 3 dla Windows oraz
Animoto, dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, III klas gimnazjum, maksymalnie
15 osób).
Robimy zakupy online (dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych, III klas gimnazjów
oraz szkół średnich).
Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 16
e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl

Zajęcia w ramach edukacji czytelniczej
Droga czytelnika w bibliotece.
Warsztat informacyjny PBW w Bydgoszczy.
Historia książki.
Zasady tworzenia opisu bibliograficznego i bibliografii załącznikowej.
Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 16
e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl
Droga książki w bibliotece.
Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 17
e-mail: wypozyczalnia@pbw.bydgoszcz.pl
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Dziecięca Akademia Czytania Bajek
Zajęcia edukacyjne dla grup przedszkolnych oraz uczniów młodszych klas szkół
podstawowych, obejmujące m.in. czytanie tekstów literackich, rysowanie, zagadki
i inne atrakcje. Działania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.
Kontakt: tel. 52 340 01 40 lub e-mail: gromadzenie@pbw.bydgoszcz.pl

Zajęcia edukacyjne „Poznajmy się”
Uczniowie zapoznają się z wybranymi tekstami z publikacji „Duże sprawy w małych
głowach” autorstwa Agnieszki Kossowskiej, które pomogą w zdobyciu wiedzy o różnych
niepełnosprawnościach, zrozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych i budowaniu
wzajemnych relacji. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych.
Kontakt: tel. 52 341 19 84 wew. 13
e-mail: mlewandowskapyz@gmail.com

Programowanie z Ozobotem
Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, mających na celu m.in.
nauczanie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem urządzeń
cyfrowych.
Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 18
e-mail: opracowanie@pbw.bydgoszcz.pl

Kamishibai – teatr ilustracji
Zajęcia edukacyjne dla grup przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 16
e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl

„Tajemnice Marszałka”
Zajęcia dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Zajęcia
przygotowane są w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 16
e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl
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Marian Rejewski: matematyk i kryptolog z Bydgoszczy
Zajęcia dla grup przedszkolnych oraz uczniów klas I–V III szkół podstawowych
Kontakt: tel. 52 341 30 74, wew. 17 lub 18 lub e-mail: wypozyczalnia@pbw.bydgoszcz.pl
czytelnia1@pbw.bydgoszcz.pl

Zajęcia dla seniorów
Zajęcia edukacyjne dla osób 60+. Skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych
proponowaną tematyką (kursy komputerowe, kursy języka angielskiego).
Kontakt: tel. 52 341 30 74 wew. 16

Escape room – pokój zagadek
Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się
z pomieszczenia w 45 minut. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się
zręcznością i umiejętnością logicznego myślenia.
Do escape roomu „Klub Enigma“ (ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 w Bydgoszczy) wchodzi
grupa od dwóch do pięciu osób. Rezerwacji dokonuje jedna osoba dla całej grupy.
Przeznaczone dla grup szkolnych i osób indywidualnych.
Kontakt: 52 341 19 84, wew. 15

„W kręgu Enigmy” – 3w1
Wejście do Escape Roomu, zajęcia w ramach Akademii Gier Logicznych i pogadanka
o Marianie Rejewskim – możliwość połączenia zajęć.
Oferta dla uczniów klas VI-VIII oraz III klas gimnazjum.
Kontakt: 52 341 19 84, wew. 15

Tematy lekcji realizowanych w Muzeum Oświaty:
Wszystkie moje mamy – Irena Sendlerowa (dla klas I-IV szkół podstawowych)
Irena Sendlerowa – sprawiedliwa wśród narodów świata (dla klas V-VIII szkół
podstawowych, III klas gimnazjum oraz szkół średnich)
Szkoła naszych dziadków i pradziadków
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Uczniowie polscy w walce o język ojczysty – germanizacja i rusyfikacja szkolnictwa
w okresie zaborów
Jak w Plastusiowym pamiętniku – zajęcia dla najmłodszych
Nauczanie religii w szkole
Mój elementarz, moja pierwsza czytanka – elementarze i podręczniki dawniej i dziś
Od rylca do wiecznego pióra czyli historia pisma i materiałów piśmienniczych
Wspomnienia granatowego mundurka czyli spotkania z uczniami dawnej szkoły
Szkoły, których nie ma – kroniki, zdjęcia, pamiątki
Harcerstwo w szkole
Samorządność w szkole
Gazetki szkolne dawniej i dzisiaj
Martyrologia nauczycieli bydgoskich w latach drugiej wojny światowej
Tajne nauczanie
Pierwsze dni wojny w Bydgoszczy - „krwawa niedziela”
Polska szkoła na obczyźnie – Olga Trybuchowska
Sylwetki nauczycieli bydgoskich – F. Kaja, J. Świetlik, F. Grot
Spotkania z uczestnikami drugiej wojny światowej (więźniami obozów koncentracyjnych)
Odbudowa szkolnictwa bydgoskiego w latach 1945–1956
Nauczyciel – więcej niż zawód, czyli jak zostawało się nauczycielem
Barwy i symbole narodowe
Żywa historia – lekcje wyjazdowe

Kontakt: Muzeum Oświaty
tel. 52 342 65 90
e-mail: muzeumoswiaty@poczta.onet.pl
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Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli
Story Jumper – elektroniczna książeczka: 2 godz.
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych
Cele: poznanie narzędzia do tworzenia książeczek elektronicznych, nabywanie umiejętności
samodzielnego tworzenia książeczek z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w programie,
poznanie metod wykorzystania narzędzia w pracy z uczniami.

Tworzymy filmy ze zdjęć: 2 godz.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów, nauczyciele bibliotekarze
Cele: umiejętność posługiwania się sieciowym edytorem fotografii BeFunky, umiejętność
stworzenia opowieści ze zdjęć w programie Photo Story 3 dla Windows oraz Animoto;
umiejętność zapisania historii w postaci pliku z rozszerzeniem .wmv, a także udostępnienia
filmu ze zdjęć w programie Animoto.

Kahoot i Quizizz – ciekawe sposoby na ankietę, sondaż lub quiz: 2 godz.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów, nauczyciele bibliotekarze
Cele: poznanie możliwości programów Kahoot i Quizizz, umiejętność tworzenia ankiety
bądź quizu w programie Kahoot i Quizizz oraz udostępnianie ich.

Padlet i Piktochart jako formy promocji w edukacji: 2 godz.
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele innych przedmiotów, zainteresowani
Cele: umiejętność posługiwania się programami Padlet i Piktochart, umiejętność tworzenia
tablicy w programie Padlet, umiejętność tworzenia plakatu w programie Piktochart.

KAMISHIBAI - teatr ilustracji: 5 godz.
Adresaci: nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, zainteresowani
Cele: nabycie podstawowej wiedzy na temat techniki jaką jest Teatr Ilustracji Kamishibai,
umiejętności właściwej i efektywnej prezentacji kamishibai; poznanie możliwości
wykorzystania jej do realizacji celów edukacyjnych na lekcjach i zajęciach.
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LEARNINGAPPS - bezpłatna platforma do tworzenia ćwiczeń interaktywnych i gier
dydaktycznych, umożliwiająca założenie wirtualnej klasy i pracę z uczniami na platformie:
6 godz.
Adresaci: nauczyciele i wszyscy zainteresowani tworzeniem prostych ćwiczeń i gier
oraz pomocy wykorzystywanych w procesie dydaktycznym.
Cele: przygotowanie do sprawnego posługiwania się narzędziami oferowanymi
przez platformę, opanowanie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych ćwiczeń,
nabycie umiejętności pracy z uczniami w wirtualnej klasie.

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza – fakty i mity: 6 godz.
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze ubiegający się o stopień awansu zawodowego
Cele: poszerzenie wiedzy na temat dokumentowania i podsumowania stażu na kolejne stopnie
awansu zawodowego, uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących gromadzenia,
przedstawiania i podsumowywania dokumentacji niezbędnej do zakończenia procedury
awansu.

Ewidencja zbiorów bibliotecznych w praktyce szkolnej: 2 godz.
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze szkół wszystkich typów
Cele: przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z ewidencją w bibliotece
(aktualny stan prawny w zakresie ewidencji zbiorów, ewidencja komputerowa i tradycyjna,
skontrum, selekcja, zagospodarowanie materiałów zbędnych), wymiana doświadczeń
zawodowych – najczęstsze problemy w codziennej pracy związane z ewidencją zbiorów.

Opis bibliograficzny jako element warsztatu bibliotekarskiego: 4 godz.
Adresaci: nauczyciele, wszyscy zainteresowani
Cele: poznanie norm i przepisów katalogowania stosowanych do opracowana rzeczowego
zbiorów bibliotecznych; nabycie umiejętności tworzenia opisów bibliograficznych różnych
typów dokumentów; propagowanie działań biblioteki w zakresie rozwiązywaniu problemów
warsztatowych bibliotekarzy szkolnych.
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IBUK Libra – wirtualna czytelnia książek elektronicznych: 2 godz.
Adresaci: nauczyciele, wszyscy zainteresowani zdobyciem wiadomości o zasadach działania
platformy IBUK
Cele: przygotowanie użytkowników do korzystania z wirtualnej czytelni, rozwijanie
i doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji przy użyciu różnych źródeł informacji;
propagowanie zbiorów i usług PBW.

Szkolenia są nieodpłatne. Odbędą się po utworzeniu grupy szkoleniowej.
Kontakt: tel. 52 341 – 30-74 wew. 16, e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl

