
I spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia  

nauczycieli bibliotekarzy z powiatu słupeckiego  

„Pedagogika zabawy w pracy z książką” 

 

03.10.2018 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Bibliotece 

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

i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z powiatu słupeckiego.  
 

 
 

Anna Chudzińska rozpoczęła spotkanie, przedstawiła prowadzącą Karolę Glasner  

z Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filii  

w Kole. Przekazała także informacje na temat konkursu organizowanego przez Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego „Warto wiedzieć, warto zobaczyć” pod hasłem „Przez 

Wielkopolską wieś – skarby architektury” dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych  

i publicznych bibliotek pedagogicznych. 

Pani Wicedyrektor przedstawiła także ofertę edukacyjną zawartą w Informatorze 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i zachęcała do skorzystania z niej. 

Poinformowała także o możliwości utworzenia punktów bibliotecznych w szkołach powiatu 

słupeckiego.  

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

zaangażowaniem zainaugurowała Karola Glasner. Przygotowała wiele pomysłowych pomocy 

dydaktycznych, które ułatwiły zaprezentowanie przykładów innowacyjnych metod pracy  

z tekstem. Pokazała jak kreatywny bibliotekarz może ułatwić dziecku dialog z tekstem 

literackim i rozbudzić w nim wyobraźnię. Wskazując literaturę z omawianego zakresu 

zachęcała nauczycieli do poszerzania własnej wiedzy i umiejętności. Oprócz zdobytej wiedzy, 

uczestnicy spotkania świetnie się bawili. 

 



           

Prace nauczycieli 
 

            

Nauczyciele tworzą książkę 
 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa nowości książkowych, które wzbudziły 

zainteresowanie wśród nauczycieli. Były to różnorodne pozycje książkowe, z których 

inspirację mogą czerpać nie tylko dzieci, ale także rodzice, nauczyciele i terapeuci. Mogą być 

wykorzystywane w domu, w przedszkolu, w szkole, świetlicy, a także na zajęciach 

terapeutycznych w placówkach szkolnictwa specjalnego. Ich wizualizacja, ciekawa szata 

graficzna zachęca do wspólnych zabaw wokół tekstu, można znaleźć w nich twórczą 

rozrywkę. Krótko mówiąc, zaprezentowane książki są nietuzinkowe i nieszablonowe – stąd 

duże nimi zainteresowanie. 

          

Wystawa książek 

 



W I spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z powiatu 

słupeckiego wzięło udział 15 uczestników. 

 

Oprac. Anna Tomal 

Fot. Anna Chudzińska, Karola Glasner 


