
II spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia  

nauczycieli bibliotekarzy z powiatu słupeckiego  

„Eksploracja za pomocą sztuki zagadnień pamięci oraz utraty.  

Warsztaty artystyczno – historyczne” 

 

12.12.2018 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Bibliotece 

Pedagogicznej w Koninie Filii w Słupcy odbyło się II spotkanie sieci współpracy  

i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z powiatu słupeckiego. Celem warsztatów było 

przygotowanie słuchaczy do samodzielnego projektowania, organizowania i prowadzenia 

zajęć czytelniczych z zakresu nauczania o Holocauście i II Wojnie Światowej. 
 

 

Wystawa książek o Holokauście 
 

 

 

Anna Tomal rozpoczęła spotkanie, przedstawiła prowadzącą Karolę Glasner  

z Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filii  

w Kole. Przekazała także bieżące informacje o organizowanych feriach zimowych w naszej 

bibliotece i zaprosiła nauczycieli do uczestnictwa wraz z dziećmi. 

Pani Tomal dopełniła formalności związanych z organizacją punktów bibliotecznych  

w szkołach powiatu słupeckiego.  

Drugie w tym roku szkolnym spotkanie w sposób bardzo ciekawy i z wielkim 

zaangażowaniem poprowadziła Karola Glasner. Najpierw pokazała nauczycielom wystawę 

książek o tematyce Holokaustu, które wzbudziły zainteresowanie wśród nauczycieli. Były to 

różnorodne pozycje książkowe, z których inspiracje mogą czerpać nie tylko dzieci, ale także 

rodzice i nauczyciele. Mogą być wykorzystywane w domu, w szkole, czy świetlicy. Następnie 

nauczyciele tworzyli portret ze słów, czyli mikrografię, w oparciu o pamiętniki: Rywki 

Lipszyc oraz Janki Goldstein. Nauczyciele tworzyli obraz dziewczyny, której nie ma, na 

podstawie pamiętnika.  

 

 



Kolejnym punktem spotkania było zaprezentowanie przybyłym gościom autorskiego 

Projektu Pamięci malarki Roz Jacobs. Nauczyciele tworzyli obrazy przy użyciu techniki 

światłocienia, za pomocą węgla na podstawie lekcji rysunku projektu Kalmana. Powstały 

wspaniałe portrety, a nauczyciele doskonale się przy tym bawili. Prowadząca zaprezentowała 

nauczycielom relacje Żydów, które można pokazać dzieciom na lekcji, były to ciekawe 

nagrania oraz zdjęcia, portrety. Przybyli goście dowiedzieli się także jak zainteresować 

uczniów tematyką Holokaustu, np. poprzez układanie tangramów. Ostatnim punktem 

spotkania było pokazanie nauczycielom strony internetowej Memory Project, gdzie pokazane 

jest jak można rysować lekcje przy użyciu Internetu. Nauczyciele w sposób łatwy i ciekawy 

dowiedzieli się, jak można poszerzać własną wiedzę i umiejętności w oparciu o wskazaną 

literaturę̨ z omawianego obszaru. 
 

 

Portret ze słów 
             

 

Nauczyciele tworzą portret przy użyciu węgla 

 

W II spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z powiatu 

słupeckiego wzięło udział 13 uczestników. 

 

Oprac. Anna Nowak, Anna Tomal 

Fot. Anna Nowak, Karola Glasner 


