Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu filia w Jeleniej Górze

Wspomaganie szkoły i placówki oświatowej
Zapraszamy szkoły i placówki oświatowe Jeleniej Góry i powiatu do udziału w Programie wsparcia
realizowanym przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną Filia w Jeleniej Górze, którego celem jest
kompleksowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w rozwiązywaniu ich problemów we współpracy
z radą pedagogiczną w ramach kompetencji Biblioteki wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek
pedagogicznych.
Działania proponowane przez DBP we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze:
1. Dostarczanie informacji o zasobach dolnośląskiej sieci bibliotek pedagogicznych - tematyka informacji
wynika z potrzeb placówki.
2. Opracowywanie i dostarczanie informacji oświatowej na określony przez placówkę temat.
3. Gromadzenie i dostarczanie dokumentów zgodnych z potrzebami placówki:
- gromadzenie dokumentów w oparciu o sprecyzowaną przez placówkę diagnozę,
diagno
- zapis nauczycieli do biblioteki.
4. Oferty doskonalenia dla nauczycieli:
- wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych,
- wykorzystanie TIK w promocji placówki,
- edukacja informacyjna – kształtowanie umiejętności efektywnego korzystania z Internetu,
- podnoszenie umiejętności posługiwania się narzędziami typu Office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
prezentacje multimedialne),
- otwarte zasoby edukacyjne – wykorzystanie w nauczaniu bezpiecznych zasobów sieci,
5. Oferta edukacyjna dla uczniów:
- z zakresu
su edukacji informacyjnej – kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji oraz analizy
informacji,
- z zakresu edukacji czytelniczej - rozwijanie wiedzy na temat dostępnych zasobów informacyjnych np.
polskich bibliotek cyfrowych oraz kształcenie kompetencji
kompetencji czytelniczych, niezbędnych do odbioru
tekstów literackich, naukowych i popularnonaukowych,
- z zakresu edukacji medialnej - ukazanie roli mediów we współczesnej cywilizacji i wyrabianie
umiejętności krytycznego odbioru komunikatów medialnych,
- z zakresu
resu edukacji regionalnej – kształtowanie świadomości regionalnej w szkole,
- bezpieczeństwo w sieci.
6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz działalność kulturalna:
- promowanie ucznia zdolnego poprzez wystawy prac uczniowskich w siedzibie DBP,
- angażowanie uczniów w działania promujące czytelnictwo poprzez organizację konkursów,
- poszerzanie wiedzy nauczycieli poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych.
Zapraszamy! Wystarczy
rczy zgłosić się do Biblioteki i ustalić warunki udziału placówki.
Realizacja programu jest dla placówki nieodpłatna.
nieodpłatna
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