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1. Zagadnienia ogólne
Program wspomagania realizowany jest przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim.
Celem programu jest kompleksowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w ich rozwoju ze
szczególnym uwzględnieniem pracy nauczycieli bibliotekarzy, organizacji i zarządzania biblioteką
szkolną oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Realizacja będzie odbywać się w ramach kompetencji Biblioteki wynikających z Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych bibliotek pedagogicznych.

2. Obszary
Zakres realizowanych działań będzie dotyczył:
- organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, w tym wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz
biblioterapii,
- organizowania i prowadzenia wspomagania bibliotek szkolnych, w tym organizacji i zarządzania
bibliotekami.

3. Formy wspomagania
W ramach kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych proponujemy następujące
formy wsparcia:
- doskonalenie nauczycieli, wspieranie w zakresie pogłębiania wiedzy merytorycznej, metodycznej,
organizacji warsztatu pracy,
- organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
- gromadzenie literatury zgodnie z potrzebami placówki,
- opracowanie informacji o zasobach BPP i jej filii,
- opracowanie wykazów literatury na określony przez placówkę temat,
- współpraca ze środowiskiem - organizowanie konkursów, wystaw, spotkań,
- organizowanie działań mających na celu promocję czytelnictwa,
- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

3.1. Szkolenia dla nauczycieli
Formy szkoleniowe dla nauczycieli różnych specjalności będą planowane na bieżąco zgodnie
z zapotrzebowaniem nauczycieli, kierunkami polityki oświatowej, priorytetami MEN oraz obchodami

rocznic i jubileuszy. Warsztaty, prelekcje, konferencje będą także organizowane we współpracy
z innymi ośrodkami oświatowymi oraz ekspertami dziedzinowymi. Rocznie będzie odbywać się
w siedzibie BPP kilka form szkoleniowych.

3.2. Sieci współpracy i samodoskonalenia
Liczba i tematyka grup samokształceniowych będzie modyfikowana w zależności od zapotrzebowania
i zainteresowania nauczycieli tą formą współpracy.
Konturowane będą prace sieci:
1. Kreatywny nauczyciel. Teatr i biblioterapia w pracy nauczyciela
Sieć skierowana do nauczycieli różnych specjalności zainteresowanych wykorzystaniem biblioterapii
w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Koordynator sieci: Sylwia Kubicka
e-mail: wspomaganie@pedagogiczna.edu.pl
tel. 44 649 50 77 wew. 24
2. Użytkownicy systemu bibliotecznego SOWA
Sieć skierowana do nauczycieli bibliotekarzy korzystający z systemu bibliotecznego SOWA 2.
Koordynator sieci: Sylwia Madalińska
e-mail: wspomaganie@pedagogiczna.edu.pl
tel. 44 649 50 77 wew. 24

3.3. Lekcje edukacyjne
Biblioteka będzie prowadziła zajęcia skierowane do różnych grup wiekowych w ramach cyklów i
programów autorskich:
- "Medialna podróż w krainę książki i informacji"
- "Multimedialna Pracownia Ekologiczna"
- „Moje nastroje”
- „Planeta Małego Księcia”
- "O słownikach (i nie tylko), które są dobre na wszystko",
- teatrzyk Kamishibai.
Tematyka zajęć będzie modyfikowana w zależności od zapotrzebowania i zainteresowania
nauczycieli tą formą współpracy.

4. Warunki współpracy
Proponowane przez BPP formy wsparcia są dostosowywane do potrzeb zainteresowanych placówek.
Wsparcie obejmuje konsultacje zbiorowe i indywidualne. Realizacja programu jest nieodpłatna.

Ustalenie szczegółowych warunków udziału w naszym Programie wspomagania – w siedzibie
Biblioteki.

5. Kontakt
Wydział Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych, II piętro
wspomaganie@pedagogiczna.edu.pl
tel. 44 649 50 77 wew. 24

oprac. Wydział Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych BPP

