
Majowe akcje zdalne w bibliotece

Wciąż pracujemy zdalnie. Maj okazał się niezwykle
bogaty w święta, o których nie zapomnieliśmy

(Święto Pracy, Święto Flagi, Święto Konstytucji 3
Maja, Dzień tolerancji, Praw człowieka i Integracji

Europejskiej i wreszcie Tydzień Bibliotek
z Dniem Bibliotekarza i Bibliotek )

Na naszym classroomie
pojawiło się wiele

ciekawostek.

Plakat na Tydzień Bibliotek w Genial.ly autorstwa Pani Miry - 1 zdjęcie

Nauczyciele bibliotekarze nadal aktywnie
uczestniczyli w spotkaniach i szkoleniach

on-line.



Nasz majowy classroom

Strona tytułowa classrooma                                                 
"Szkolne zajęcia czytelnicze" - 1 zdjęcie

Uczniowie na Classroomie "Szkolne zajęcia czytelnicze"
otrzymali bogatą ofertę zadań: prezentacje, krzyżówki, puzzle,
wirtualne spacery. Pozytywną stroną zdalnego nauczania jest

konieczność sięgania po nowe narzędzia. 
To prace naszego autorstwa stworzone na zajęcia z uczniami

z okazji majowych świąt.

Dzień Praw Człowieka, Tolerancji i
Integracji Europejskiej - 5.05.

Prawa Człowieka i Tolerancja"
praca Pani Miry 

wykonana w learning apps
- 1 zdjęcie

Prace wykonane w aplikacji Puzzle.factory autorstwa Pani Teresy - 2 zdjęci

Praca Pani Miry w Puzzle.factory            
z okazji Dnia Praw Człowieka, 
Tolerancji i Integracji Europejskiej 
promująca nowości czytelnicze 
poruszające między innymi tę temat



Święto Pracy (01. 05.), 
Święto Flagi (02. 05),

Święto Konstytucji 3 Maja

Gry w learning apps autorstwa Pani Miry   
z okazji majowych świąt - 3 zdjęcia



Tydzień Bibliotek (-8. - 15. 05)
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek (08. 05) 

Prezentacja Pani Miry w Genial,ly Tydzień Bibliotek - 1 zdjęcie

Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek brzmi "Zasmakuj w bibliotece".
Niestety pozostajemy w trybie pracy zdalnej, ale nie przeszkadza nam to

w aktywnych obchodach święta.

Włączyliśmy się do konkursu "Kulinarna mapa literackiego świata"
zaproponowanego przez WOM w Gorzowie. Przesłaliśmy nasze

propozycje 8 książek z bogactwem potraw i ich przepisów (między innymi:
zupa pomidorowa Pana Kleksa, lambasy - chleb Elfów, placek z kminkiem

Bilbo, ptasie mleczko Białej Czarownicy, mince pie (ciasteczka) Ginny
Weasley, czy słynne mofongo babci Loli).

Naszą propozycją jest także zabawa w puzzle  na podstawie zdjęcia
potrawy z naszej Szkolnej Księgi Kulinarnej (materiał po Tygodniu

Zdrowego Zywienia)



Zaproponowaliśmy w ciągu trwania Tygodnia Bibliotek wiele
prezentacji, quizów, krzyżówek  i zabaw rodzinnych.

Praca Pani Miry
"15 prac bibliotekarza"

w learning apps  - 2 zdjęcia

Rety! Ktoś namieszał w księgozbiorze. (...) "
praca w learning apps autorstwa Pani Miry

- 2 zdjęcia



Cieszy nas, że nasze nowe umiejętności pracy w learning apps 
Puzzle.factory czy Genial.ly, przełożone na zadania dla Was są 
mile widziane i sprawiają Wam satysfakcję. 
Motywują nas do dalszej pracy wszystkie uczniowskie reakcje. 
Jesteśmy zadowoleni, że bawią i uczą Was proponowane przez nas 
zabawy i gry.
Korzystają z nich także uczniowie z innych szkół w ramach 
udostępniania prac. My także wiele materiałów pozyskaliśmy         
w ten sposób.

Gra w Puzzle.factory Smakowite co nieco na co
dzień" autorstwa Pani Miry

- 2 zdjęcia



Webinaria, spotkania on-line, 

Przez cały czas zdalnego nauczania 
nauczyciele bibliotekarze uczestniczą    
w różnego rodzaju szkoleniach, 
webinariach, spotkaniach on-line           
i podnoszą swoje kwalifikacje. 

Slajdy z webinarium - 2 zdjęcia

W pierwszych tygodniach maja
uczestniczyli między innymi         
w webinarium:

"Para -buch na odległość? Jak promować  książkę, naukę i STEM, gdy nie 
można tego robić w bibliotece?";
"Biblioteka - tu można więcej - jak budować centra edukacji medialnej         
i cyfrowej"; 
"Bądź iPRO - jak korzystać z zasobów Internetu z poszanowaniem praw 
własności intelektualnej" ;
Praca zdalna w bibliotece naukowej", "Książki, które łączą pokolenia".

Uczestniczymy także w wydarzeniach na żywo "Oglądamy teraz": 
Transmisji na żywo z Fryderykiem Karzełkiem  "Marzenia pojawiają się     
o rozmiar za duże, byśmy mogli do nich dorosnąć" (cytat Josse Bissetta),   
czy spektaklu Teatru Współczesnego "Rozbity dzban" Heinricha von 
Kleista w reżyserii Macieja Englerta (10. 05. 2020 r. o godz. 17:00)



Spotkanie Sieci Współpracy
"Inspiracje są wśród nas"

13. 05. 2020 r.

To już kolejne spotkanie zdalne naszej sieci współpracy. Ostatnio, 
w nawiązaniu do Światowego Dnia Świadomości Autyzmu Pani 
Iwona Szagała prezentowała szereg interesujących i ważnych 
książek, poruszających tę problematykę. 
Tym razem tematem spotkania były zagadnienia związane z 
prowadzeniem szkolnego facebooka i zakładaniem fanpage, 
Podczas spotkania padło wiele cennych praktycznych porad jak 
bezpiecznie i interesująco prowadzić szkolnego facebooka.

II Spotkanie zdalne Sieci Współpracy
"Inspiracje są wśród nas" - 4 zdjęcia


