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Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

 
59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 

http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA 
 

nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół 
NA  KONFERENCJĘ METODYCZNĄ 

 
PRACA Z CZYTELNIKIEM W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  
  

KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE 
 

13 lutego 2018 roku, godz. 15.30-17.00 
(2 godz. dydaktyczne) 

 
 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna II piętro) 
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 05.02.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 
Cel: 
 wsparcie nauczycieli bibliotekarzy w realizacji zadań związanych z wdrażaniem nowej podstawy 

programowej w kontekście priorytetów MEN, 
 aspekt wychowawczy działalności biblioteki, 
 wymienienie się doświadczeniami w zakresie efektywnej pracy z czytelnikiem. 

 
Program: 
 analiza wybranych zagadnień obowiązującej podstawy programowej, 
 dyskusja podejmująca tematykę roli biblioteki szkolnej w procesie edukacji, 
 sprawdzone metody i techniki wykorzystywane w pracy z czytelnikiem, 
 przedstawienie form współpracy z PODM w Polkowicach oraz doskonalenia nauczycieli w roku 

szkolnym 2017/2018, 
 omówienie tematyki i harmonogramu organizacji X Powiatowego Konkursu Czytelniczego. 

 
Korzyści: 
 nabycie wiedzy i/lub porównanie własnych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem 

biblioteki szkolnej w myśl zapisów w nowej podstawie programowej z materiałem 
zaprezentowanym na konferencji, 

 poddanie refleksji stosowane dotychczas rozwiązania metodyczne, 
 nawiązanie relacji z innymi nauczycielami w zakresie współpracy i wymiany doświadczeń. 

 

Prowadzący szkolenie: Dorota Szmidt doradca metodyczny 

 od 2007 r. doradca metodyczny PODM w Polkowicach w zakresie języka polskiego 

 w szkole podstawowej oraz biblioteki szkolnej i wspierania uzdolnień w pozostałych typach szkół 

 mgr filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim 

 nauczyciel dyplomowany, 

 koordynator prac nad redagowaniem „Biuletynu PODM w Polkowicach”, 
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 nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz w Szkole Podstawowej w Parchowie 

 szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE) z doświadczeniem w zakresie organizacji szkoleń  

 dla nauczycieli i kontaktów z ekspertami-trenerami, 

 koordynator Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli wspierających rozwój kompetencji 

czytelniczych uczniów 

 autorka programów szkoleń i materiałów szkoleniowych dla nauczycieli oraz współautorka 

publikacji w ramach współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. 

 
 

 
    Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 

http://www.polkowice.edu.pl/

