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Warszawa 2018

§ 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się

ZADANIA

FORMA REALIZACJI

TERMIN

Rozwijanie kompetencji
czytelniczych i upowszechnianie
czytelnictwa wśród uczniów

Zorganizowanie konkursów czytelniczych.
Wystawki książek.
Tematyczne gazetki ścienne.
Prezentacje księgozbioru biblioteki wśród uczniów.

Zgodnie z opracowanym
terminarzem

Poszerzanie wiedzy oraz
rozwijanie zainteresowań
i zdolności uczniów

Zorganizowanie dla
frazeologicznych itp.

plastycznych,

Zgodnie z opracowanym
terminarzem

Przeprowadzenie wśród uczniów
badań diagnostycznych,
dotyczących znajomości
regulaminu biblioteki szkolnej
oraz jej księgozbioru
Współpraca z łącznikami
klasowymi

Popularyzowanie działalności biblioteki wśród uczniów.
Dostarczanie wychowawcom klas informacji na temat poziomu
czytelnictwa w ich klasach.

Rok szkolny 2018/2019

Pogłębianie wiedzy
i umiejętności posługiwania się
technologią komputerową i
informacyjną

Samodoskonalenie oraz uczestniczenie w różnych formach
doskonalenia
z
zakresu
technologii
komputerowej
i informacyjnej.
Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Okres stażu

uczniów

konkursów:

UWAGI

Wykorzystywanie urządzeń
i programów multimedialnych
w pracy
dydaktyczno-wychowawczej

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń i programów
multimedialnych.

Okres stażu

Wykorzystywanie Internetu oraz Stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu z innymi
jego zasobów
nauczycielami, placówkami, wydawnictwami, księgarniami itp.

Okres stażu

Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów
dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji
związanych z pracą nauczyciela bibliotekarza.
Wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania
informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli,
przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji, ofert
księgarni i wydawnictw oraz do pozyskiwania materiałów i
pomysłów na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia pomocy
dydaktycznych.
Organizacja warsztatu pracy przy
użyciu technik komputerowych

Tworzenie scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, prezentacji
multimedialnych, pomocy dydaktycznych.

Okres stażu

Organizowanie konkursów
bibliotecznych z wykorzystaniem
narzędzi informatycznych

Organizacja konkursu na prezentację multimedialną.

Okres stażu

Współpraca przy redagowaniu
strony internetowej szkoły

Przygotowywanie wraz z uczniami artykułów na temat
biblioteki szkolnej i jej działalności.

Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

ZADANIA

FORMA REALIZACJI

TERMIN

Prowadzenie zajęć otwartych

Przeprowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej dla
zainteresowanych nauczycieli.

Według potrzeb

Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem dotyczącym
prowadzenia biblioteki szkolnej

Przeszkolenie nowego pracownika biblioteki:
- obsługa programu bibliotecznego MOL Optivum,
- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
- tworzenie analiz czytelnictwa,
- posługiwanie się sprzętem niezbędnym w pracy
bibliotekarza,
- tworzenie kart czytelników.

Udostępnianie innym nauczycielom
własnych opracowań

Opracowanie i udostępnianie nauczycielom scenariuszy zajęć.

Okres stażu

Pomoc nauczycielom w pracy
dydaktyczno-wychowawczej

Wykorzystanie umiejętności posługiwania się katalogami online innych bibliotek do wyszukania literatury na dany temat
oraz w pozyskiwaniu materiałów dydaktycznych.

Okres stażu

Pomoc w doborze literatury.
Udzielanie nauczycielom wsparcia w posługiwaniu się
katalogami on-line innych bibliotek.
Dzielenie się z nauczycielami umiejętnością efektywnego

Rok szkolny 2018/2019

UWAGI

poszukiwania materiałów w zasobach Internetu.
Pomoc nauczycielom w posługiwaniu się sprzętem
multimedialnym oraz w obsłudze komputera i programów
komputerowych.

Materiał jest własnością Internetowego Serwisu Oświatowego AWANS.NET
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione

