
Kończymy majowe działania

                                                                                

Zakończyliśmy naszą pracę w maju. Nadal pracowaliśmy zdalnie, chociaż podjęliśmy 
również pracę w bibliotecznym lokalu. Trwają prace nad zorganizowaniem zamówień 
podręczników szkolnych z dotacji na rok szkolny 2020/2021. Przygotowaliśmy 
procedury wypożyczania i zwrotu wypożyczonych podręczników i książek. 
Rozliczyliśmy Wiosenny kiermasz książki i zamówiliśmy książki na nagrody 
końcoworoczne oraz uzupełniliśmy księgozbiór lektur (dar od Rady Rodziców).
Nasza praca nadal odbywała się w wyznaczonych wcześniej obszarach: prowadzenie 
zajęć na classroomie Szkolne zajęcia czytelnicze; Wymiana pomysłami i opiniami na 
Messengerze w grupie My Bibliotekarze oraz w grupach na FB (Forum Bibliotekarzy, 
Biblioteki Dziecięce, Inspiracje są wśród nas); Udział w Webinariach, live'ach, 
szkoleniach i spotkaniach, Poznawanie nowości czytelniczych; Pomoc w ramach 
pogotowia czytelniczego.

Nasz Classroom w końcówce maja

Zakończyliśmy realizację działań w Tygodniu Bibliotek.
Otrzymaliśmy dyplom za współudział w przeprowadzeniu
konkursu "Kulinarna Mapa Literackiego Świata".                   
A przed nami kolejne wyzwania.

Dyplom za współudział w przeprowadzeniu konkursu "Kulinarna Mapa
Literackiego Świata" w ramach Tygodnia Bibliotek - (1 zdjęcie) 

Realizowaliśmy nowe tematy, opracowywaliśmy lekcje, korzystaliśmy z materiałów 
udostępnianych na forach, ale także tworzyliśmy własne.

Uczciliśmy 100 rocznicę urodzin Karola
Wojtyły. Pani Teresa przygotowała grę
Puzzle w oparciu o książki poświęcone
papieżowi z naszej szkolnej biblioteki.

Gra Puzzle przygotowana z okazji !00 rocznicy urodzin Karola Wojtyły - (2 zdjęcia)

Z okazji Dnia Muzeów odświeżyliśmy nasza wiedzę z historii sztuki. Pamiętaliśmy                 
o pszczołach i Dniu Kosmosu. Nie zapomnieliśmy także o zwierzętach i ich prawach. 
Bawiliśmy się w dniu królewny i uhonorowaliśmy nasze Mamy. W Europejskim Dniu 
Sąsiada i Dniu Samorządu Terytorialnego sprawdzaliśmy naszą wiedzę o samorządności.

Rozpoczęliśmy obchody XIX Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom pod hasłem "Czytamy dzieciom o 
zwierzętach"(30. 05. - 07. 06.)
Gra "Z jakiej książki jestem?" (dobierz w pary) z okazji Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Dzieciom opracowana przez Panią Mirę - (1 zdjęcie)            

Poza tym sprawdzaliśmy swoją wiedzę i uczyliśmy się poprzez gry i zabawy podczas takich 
zajęć jak: "Wyzwania na zabicie nudy", "Warto wiedzieć", "Sprawdź, czy wiesz!".



Doskonalenie zawodowe

Przez cały maj nauczyciele bibliotekarze mieli okazję podnosić swoje kwalifikacje 
uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego: "Zdalne nauczania uczniów za 
pośrednictwem platformy Microsoft Teams" w ramach edu.miesiąca; "Rozmowy o filozofii z 
Jarosławem Markiem Spychałą; Kultura języka uczniów, kto i jak powinien o nią dbać. 
(Wyższa Szkoła Humanitas).

W ramach projektu  "Para-buch. Książka w ruch" poznaliśmy 
kreatywne sposoby pracy z dziećmi metodą projektu.  
Uczestniczyliśmy w webinariach: "Naukowe inspiracje             
w tekstach literackich", " Szybkie i proste projekty do robienia 
z dzieckiem przed ekranem",  "Skąd czerpać inspiracje            
do eksperymentów i mini projektów do zrobienia z dziećmi". 

Webinaria w ramach projektu Para-Buch.Książka w ruch. - (7 zdjęć)

Otrzymaliśmy certyfikaty o uczestnictwie
w szkoleniach w ramach projektu

"Para-Buch. Książka w ruch."

Certyfikaty udziału w webinariach w ramach projektu
"Para-Buch. Książka w ruch" - (1 zdjęcie)



Uczestniczyliśmy w spotkaniach "Rozmowy z Fryderykiem Karzełkiem” w ramach Klubu 
5:55 (Siłownia umysłu - inwestycja w swój rozwój). Otwieraliśmy się na sprawy osobistego 
rozwoju, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie czym jest samodyscyplina, czy warto mieć 
marzenia: "O przełomie w myśleniu, uczeniu się i PRO"; "Złe myśli nie leżą w Twojej 
naturze. Twoja prawdziwa natura jest czystym dobrem... " i wiele innych.

 Uczestniczyliśmy także w wielu innych live'ach i debatach: 
"Escape room w bibliotece szkolnej" zrealizowany w ramach 
projektu Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece; 
"Spotkanie z Kamishibai - teatrzykowy live (org. Papierowy 
Teatr Kamishibai Wydawnictwo Tibum 922; ); Rozmowa prof. 
Joanny Papuzińskiej z Marią Marjańską-Czernik "Jak powstała 
nagroda im. Kornela Makuszyńskiego", II spotkanie z cyklu 
spotkań WWRajska - Marcin Wilk i Łukasz Wojtusik "Dwaj 
Panowie W mają książki, które pobudzają do myślenia - 
gimnastyka";" Z nastolatkiem w domu i e-szkole. Jak radzić 
sobie w czasie izolacji"  - spotkanie z prof. Jackiem Pyżalskim.

Zaświadczenie udziału w webinarium Escape room w bibliotece szkolnej     
- (1 zdjęcie)

Mieliśmy także ostatnie IV spotkanie Sieci
Współpracy "Inspiracje są wśród nas".
W swojej prezentacji Pani dr hab. Katarzyna
Materska, prof. Uniwersytetu Śląskiego,
przedstawiła w sposób naukowy temat
"Zarządzania informacją własną". 
 

IV spotkanie zdalne Sieci Współpracy                            
"Inspiracje są wśród nas" - (3 zdjęcia)

Wymienialiśmy się pomysłami na grupach „My Bibliotekarze”, „Forum Bibliotekarzy”, 
„Biblioteki Dziecięce” i „Inspiracje są wśród nas”. Kontynuowaliśmy działania w ramach 
Pogotowia bibliotecznego. Poznawaliśmy nowości. Przed nami działania w czerwcu. 
Prawdopodobnie wciąż w formule zdalnej. Rozpoczynamy realizacją działań w ramach 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.


