
Czas pracy zdalnej - cd.

Kolejne tygodnie pracy w nietypowych okolicznościach. Niestety
cały świat walczy z podstępnym wirusem, a życie większości ludzi

zamknęło się w  czterech ścianach. Nie poddajemy się. Nadal
pracujemy zdalnie, w ten sposób próbujemy wspomagać naszych

uczniów. Przede wszystkim jest to czas samorozwoju,
uczestniczymy w wielu webinariach, spotkaniach autorskich,

video-czatach. Wszystkie zdobyte doświadczenia wykorzystamy
w pracy z naszymi czytelnikami.

Pomoc biblioteczna

Jesteśmy w kontakcie telefonicznym z nauczycielami                
i wychowawcami. Zamieszczamy na FB i stronie szkoły
informacje o ciekawych wydarzeniach (w sieci), przesyłamy
linki do stron, aplikacji, różnych platform, gdzie znajdują się
interesujące propozycje dla czytelników:
„UL z książkami”  codzienne spotkanie z autorem na FB,

spotkania na youtube.                                                                                           Facebook/Unia 
Literacka                   

                                                                                                                                Profil Unii Literackiej - 1 zdjęcie

Zajęcia czytelnicze

Niestety nie możemy zaprosić uczniów do naszej biblioteki. Jesteśmy jednak z Wami. 
Pamiętamy o akcjach, świętach czytelniczych i przesyłamy wam propozycje , 
podpowiadamy ciekawe zabawy czytelnicze, które można wpleść w obecne lekcje 
zdalne. 

Zabawy na Dzień Ksiązki dla Dzieci( między innymi):
Odgadnij tytuł

Emotikony (rebus) - 1 zdjęcie

Ułóż Elfchen o książce np: Książka                                                                                   
Skarbnica wiedzy                                                                
Uczy bawi zajmuje                                                             
Zycia ludziom nie rujnuje                                               
Nadzieja   

Podaj tytuły książek ze słowem  książka , pora roku,  kolor.

https://www.facebook.com/106320700914403/photos/106349047578235/


 Webinaria    

Niestety obowiązek nie opuszczania domów bez ważnej przyczyny uniemożliwia nam udział 
w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach. Popularne stały się więc webinaria -           
rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, 
która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z 
wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. W założeniu ma przypominać tradycyjne spotkanie i umożliwić 
kontakt mimo dużych odległości.                                                                                                            
Dzięki tej formie uczestniczyliśmy w ciekawych spotkaniach on-line, ale także mogliśmy 
wrócić do nagrań z wcześniejszych lat i poszerzyć swoją wiedzę o ciekawe                   
spostrzeżenia.

Biblioteka zdalnie - jak pracować w czasach kryzysu? - nagranie 
webinarium i pomocne materiały

Webinarium "Biblioteka zdalnie" - 1 zdjęcie

Na czym może polegać praca zdalna biblioteki? Jakich narzędzi 
można użyć                                       do komunikowania się na 
odległość, organizacji wirtualnych spotkań czy wspólnej pracy       
nad dokumentami? Jak zorganizować sobie pracę zdalną? O tym 
rozmawialiśmy podczas webinarium 30 marca 2020 r.. A 7.04.2020 
moliśmy uczestniczyć w webinarium "Akcja Zonkile"

Screen ze spotkania on-line - 1 zdjęcie

Spotkania on-line sieci współpracy
"Inspiracje są wsród nas"

Obecna sytuacja pokrzyżowała także nasze 
plany współpracy w ramach sieci "Inspiracje
są wśród nas". Dzięki wykorzystaniu Zoom   
(komunikator, jedna z najpopularniejszych 
aplikacji) udało nam się odbyć wirtualne 
spotkanie.                                                            
W czasie, gdy świat zmaga się z pandemią, 
miliony osób korzystają z Zooma w pracy, 
chętnie używają  go  nauczyciele, którzy 
organizują za jego pomocą e-lekcje, 
jest pomocny do utrzymywania kontaktu     
z rodziną i przyjaciółmi. 

Podczas spotkania wymieniliśmy się informacjami o naszej pracy zdalnej, z jakich narzędzi 
korzystamy, jakie działania prowadzimy. Podzieliliśmy się materiałami, z których możemy 
korzystać w naszej pracy. Wiele działań będzie wykorzystywanych także podczas 
tradycyjnych form pracy.

http://www.biblioteki.org/main/aktualnosci0/Biblioteka_zdalnie_-jak_pracowac_w_czasach_kryzysu_nagranie_webinarium_i_pomocne_materialy.html
http://www.biblioteki.org/main/aktualnosci0/Biblioteka_zdalnie_-jak_pracowac_w_czasach_kryzysu_nagranie_webinarium_i_pomocne_materialy.html


Spotkania autorskie on-line

W tym trudnym czasie nie jesteśmy pozbawieni możliwości uczestniczenia          
w spotkaniach autorskich. Dzięki Unii Literackiej codziennie witamy w naszych 
domach ciekawych autorów, którzy czytają fragmenty swoich książek. 

 Podczas spotkania z Zygmuntem 
Miłoszewskim mogliśmy poznać fragmenty
jego najnowszej książki "Kwestia ceny" 
albo "Dzieci natury" (trwają ustalenia           
z wydawnictwem nad końcową wersją 
tytułu). Książka jeszcze niedostępna na 
rynku czytelniczym, a my już mogliśmy 
poczuć przedsmak tego co autor nam 
szykuje.

Spotkania  autorskie on-line - 2 zdjęcia

Niezwykle poruszające było spotkanie        
z Olgą Tokarczuk. Przeczytała swoje
opowiadanie "Próba generalna" ze zbiorku
"Gra na wielu bębenkach".  Zadziwia
aktualność opowiadania napisanego 22
lata wcześniej.   Te same moralne
dylematy, poczucie odrzucenia, izolacja,
kataklizm,  pytania jaki sens mają ludzkie
działania.  Słuchając opowiadania, ma się
wrażenie, że autorka relacjonuje
wydarzenie z dzisiejszego dnia.

Zapraszamy na UL z książkami na FB .

Odbyliśmy także wiele spotkań video z autorami udostępnionych przez youtube
(między innymi Wojciechem Widłakiem, Barbarą Gawryluk, Renatą Piątkowską.)
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