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FUNDACJA CIVIS POLONUS ZAPRASZA NA SZKOLENIE 

 
Biblioteka szkolna może być atrakcyjną przestrzenią, miejscem ciekawego spędzania czasu, edukacji medialnej oraz rozwoju 
różnorodnego czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

 

PROGRAM SZKOLENIA 
 

 Omówimy przykłady atrakcyjnych aranżacji przestrzeni bibliotek szkolnych polskich i zagranicznych oraz 
przedstawimy pomysły na remonty i aranżacje przestrzeni z udziałem nauczycieli, uczniów i rodziców.  

 Zaprezentujemy zbiór angażujących działań, które zachęcają dzieci i młodzież do czytania. 

 Podzielimy się sprawdzonymi (w szkołach i bibliotekach) scenariuszami zajęć z obszaru krytycznego czytania  
i odpowiedzialnego tworzenia treści przez nastolatków. 

 Pokażemy sprawdzone sposoby na diagnozowanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych nastolatków, wychodząc 
od problemów i spraw, które są ważne dla młodych ludzi. 

 Omówimy metody budowania księgozbioru we współpracy z uczniami i uczennicami.  

 

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICZKI I UCZESTNICY: 

 zdobędą inspiracje do planowania działań w bibliotece szkolnej, 

 wzbogacą się o pomysły, w jaki sposób angażować uczniów i uczennice w działania biblioteki,  

 poznają sposoby robienia zakupów książek zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami dzieci i młodzieży, 

 zyskają pomysły na aranżację przestrzeni biblioteki tak, by dawała możliwość większej różnorodności 
realizowanych działań.  

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? 
 

 Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem systemu rejestracyjnego ←kliknij tu 

 Płatności w wysokości 279 zł + 23% VAT (udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia 

ze środków publicznych) należy dokonać po szkoleniu – w ciągu 14 dni od wystawienia faktury i przesłania jej 

uczestnikowi szkolenia na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. 

 Szkolenie realizowane jest w godzinach 10:00-15:00 (w tym przerwy) za pośrednictwem platformy Zoom.        

Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają link do logowania.  

 Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i wymiany swoich doświadczeń. Wskazane jest 

posiadanie sprawnej kamery i mikrofonu. 

 Po szkoleniu organizator wysyła uczestnikowi certyfikat ukończenia szkolenia.  

 Więcej informacji i regulamin szkoleń na stronie internetowej. 
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