
Dnia 28 listopada 2018 roku w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Bibliotece 

Pedagogicznej w Koninie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Sieci współpracy  

i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z Konina i powiatu konińskiego. Na spotkanie zaproszono 

również członków Konińskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. 

Licznie przybyłych nauczycieli powitała koordynator sieci Aleksandra Czajkowska                        

i przypomniała  czym jest sieć i jakie zasady  pracy w niej obowiązują.  

Głównym tematem spotkania były nowe kryteria oceny pracy nauczyciela bibliotekarza.       

Tę część poprowadziła Pani Mirona Adamska – prezes TNBSP o/Konin.  Wskazała obszary, w których 

nauczyciele bibliotekarze mogą się wspomagać, aby spełnić nowe kryteria. Zachęcała do dzielenia się 

swoją wiedzą i doświadczeniem na łamach biuletynu, który może wydać TNBSP. Aleksandra 

Czajkowska przypomniała o możliwości publikowania artykułów w Konińskim Kurierze Oświatowym 

oraz o możliwości upowszechniania dobrych praktyk edukacyjnych podczas spotkań sieci.  

Pani Agnieszka Jarolewska nauczyciel bibliotekarz Centrum Doskonalenia Nauczycieli               

w Koninie przedstawiła ofertę zajęć z wykorzystaniem interaktywnego robota – Photona. Podkreśliła, 

że proponowane zajęcia pomagają rozwijać kreatywność, zdolność logicznego myślenia i poznanie 

podstaw programowania. Wspólnie z Aleksandrą Czajkowską przeprowadziły też przykładową lekcję  

z Photonem pt. Worek św. Mikołaja. 

 

 

 

Zajęcia spodobały się na tyle, że już mamy kilka zamówień na nie. 

Aleksandra Czajkowska podzieliła się swoimi refleksjami z konferencji Fenomenalna 

Biblioteka,  która odbyła się w dniach 19-20 listopada w Łodzi. Współczesna biblioteka przyciąga 

czytelników nowoczesnością oraz różnorodnością i mnogością działań – tak w jednym zdaniu można 

podsumować te refleksje. 

W kolejnej części spotkania koordynator sieci poleciła kilka tytułów książek, które warto 

przeczytać czy kupić jako prezent pod choinkę. Uczestnicy sieci również polecali sobie ciekawe 

publikacje.  



Na zakończenie zebrania głos zabrała prezes TNBSP o/Konin i omówiono działania 

Towarzystwa w ostatnim roku. Dyskusja była na tyle ciekawa, że spotkanie trwało znacznie dłużej niż 

planowano.  

W pierwszym spotkaniu Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z Konina 

i powiatu konińskiego wzięło udział aż 33 nauczycieli. 
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