
SPOTKANIA DLA NAUCZYCIELI  

w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie 

zaprasza na konferencję metodyczną „Polubić czytanie”. 

Na konferencję zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy miasta Konina i powiatów 

konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego. 

Konferencja odbędzie się 26 września 2017 r. o godz. 13.00 w CDN Publicznej 

Bibliotece Pedagogicznej w Koninie przy ul. Przemysłowej 7, sala 02. 

 

 

CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie zaprasza na warsztaty  

„A to historia!” prowadzone przez Wiesławę Jędrzejczykową, redaktor naczelną 

Wydawnictwa Literatura oraz spotkanie autorskie z Grażyną Bąkiewicz – autorką 

cyklu historycznego „Zdarzyło się w Polsce”. Warsztatom towarzyszyć będzie 

kiermasz książek Wydawnictwa Literatura. 

Warsztaty odbędą się 11 października 2017 r. o godz. 13.00 w CDN Publicznej 

Bibliotece Pedagogicznej w Koninie przy ul. Przemysłowej 7, sala 02. 

 

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie 

i Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

zapraszają bibliotekarzy szkolnych oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli 

X Jubileuszową Konferencję pod hasłem Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych 2017 Książka nas łączy, która odbędzie się 25 października 2017 r. 

w godz.: 10.00 – 12.30  w PWSZ w Koninie, ul. Wyszyńskiego 3 C, sala 1 W 

Szczegóły 

 

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej na warsztaty pt.: 

„Biblioteka pełna wrażeń – innowacyjna koncepcja czytania wrażeniowego  

w grupie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych ”, 

które poprowadzi pedagog Małgorzata Swędrowska. 

Spotkanie odbędzie się 28 października 2017 r. w godz.: 9.00 – 14.00, w CDN 

Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie przy ul. Przemysłowej 7, sala 02. 

 

 



 

Zapraszamy na spotkanie w ramach 

Sieci współpracy i samokształcenia 

nauczycieli bibliotekarzy z Konina i powiatu konińskiego. 

Wspólne spotkanie członków Sieci i Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 

Polskich o/Konin  odbędzie się 9 listopada 2017 roku  

w godz. 14.00 - 16.00 

 

 

Zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli edukacji 

przedszkolnej i nauczycieli klas I-IV szkoły podstawowej 

„Głośne sugestywne czytanie z elementami teatralizacji”, 

które poprowadzi Wiesława Kozłowska – wykładowca PWSZ w Koninie. 

Warsztaty odbędą się 29 listopada 2017 r.  

w godz. 15.00 – 19.00 w CDN PBP w Koninie, ul. Przemysłowa 7. 

 

 

Zapraszamy na spotkanie w ramach 

Sieci współpracy i samokształcenia 

nauczycieli bibliotekarzy z Konina i powiatu konińskiego. 

Spotkanie odbędzie się 31 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 

w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie, ul. Sosnowa 16. 

 

 


