
Przestrzeń biblioteki

Omówimy przykłady atrakcyjnych aranżacji przestrzeni bibliotek szkolnych polskich i zagranicznych 

oraz przedstawimy pomysły na remonty z udziałem nauczycieli, uczniów i rodziców. 

Angażowanie młodych

Zaprezentujemy przykłady działań, które zachęcają dzieci i młodzież do czytania i aktywności społecznej. 

Edukacja medialna i rozwój czytelnictwa

Podzielimy się sprawdzonymi scenariuszami zajęć z obszaru krytycznego czytania i odpowiedzialnego tworzenia treści

przez nastolatków.

Diagnoza potrzeb młodych

Pokażemy sprawdzone sposoby na diagnozowanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych nastolatków, 

wychodząc od problemów i spraw, które są ważne dla młodych ludzi.

Atrakcyjny księgozbiór

Omówimy metody budowania księgozbioru we współpracy z uczniami i uczennicami. 

Zdobędą inspiracje do działań w bibliotece szkolnej,
Dowiedzą się jak angażować uczniów i uczennice
w działania biblioteki, 
Nauczą się planowania zakupów książek zgodnie z
potrzebami i oczekiwaniami dzieci i młodzieży,
Poznają sposoby atrakcyjnej aranżacji przestrzeni
biblioteki dostosowanej do różnorodnych działań. 
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PROGRAM:

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA SZKOLNA –
PRZESTRZEŃ, ZASOBY, DZIAŁANIA
17 maja 2023, godz. 10-14

Zapraszamy na na szkolenie online

Biblioteka szkolna może i powinna być atrakcyjną przestrzenią dla uczniów i uczennic - miejscem  
inspirującym, gdzie można ciekawie spędzić czas, odpocząć, dowiedzieć się czegoś nowego.
Podczas szkolenia dowiesz się jak stworzyć nowoczesną bibliotekę, która będzie nie tylko
wspierać edukację medialną oraz rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, ale także
aktywizować młodych. 

DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNICY I UCZESTNICZKI:

http://civispolonus.org.pl/
http://civispolonus.org.pl/
http://civispolonus.org.pl/


Misją naszej organizacji jest zwiększanie wpływu młodych ludzi na sprawy publiczne oraz rozwijanie postaw
obywatelskich mieszkańców gmin, dzielnic i miast. Cele te realizujemy przede wszystkim poprzez
kształtowanie młodych liderów, wspieranie i animowanie młodzieżowych rad oraz współpracę i dialog z
przedstawicielami administracji publicznej, nauczycielami i pracownikami instytucji kultury (biblioteki, domy
kultury itp.) i organizacjami pozarządowymi. 

Od 2004 roku szkolimy młodzież oraz dorosłych pracujących z młodzieżą w zakresie aktywizacji
obywatelskiej, demokracji i samorządności. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem podczas
licznych szkoleń, warsztatów i konferencji. Korzystamy ze sprawdzonych metod i dbamy o upowszechnianie
najwyższych standardów działań. Wierzymy, że dobre państwo jest wspólnotą otwartych, kompetentnych i
zaangażowanych obywateli.

Olga Napiontek – Współzałożycielka i wiceprezeska zarządu Fundacji Civis
Polonus. Trenerka, twórczyni i kierowniczka merytoryczna projektów
Fundacji. Doktorka socjologii, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka. Autorka badań, artykułów i publikacji z dziedziny
edukacji i dialogu obywatelskiego. Pracuje przede wszystkim z nauczycielami,
bibliotekarzami, urzędnikami i młodzieżą. Specjalizuje się w pracy trenerskiej
z bibliotekami publicznymi i szkolnymi. Wspiera rozwój wolontariatu w
bibliotekach oraz wzmacnianie ich funkcji jako miejsc edukacji i zdobywania
doświadczenia obywatelskiego m.in. w ramach programu Ochotnicy
Warszawscy m.st. Warszawy oraz projektu BLISKO realizowanego przez
Narodowe Centrum Kultury.

PROWADZĄCA

NASZE DOŚWIADCZENIE

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem systemu rejestracyjnego (kliknij tutaj)
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 10:00-14:00 (w tym przerwy) za pośrednictwem platformy Zoom. 
Uczestnicy przed szkoleniem otrzymają mailowo 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.

Fundacja Civis Polonus   
ul. Bagatela 10/34a i 47, 00-585 Warszawa                                   
e-mail: szkolenia@civispolonus.org.pl 
tel. 664 861 019, 22 827 52 49 
http://civispolonus.org.pl/

https://ochotnicy.waw.pl/component/content/article/34-szkolenia/105-i-edycja-programu-rozwoju-wolontariatu-w-bibliotekach-publicznych
https://www.nck.pl/en/dotacje-i-stypendia/dotacje/nprcz20/blisko
https://30-09-2022.konfeo.com/pl/groups
https://17-05-2023.konfeo.com/pl/groups
http://civispolonus.org.pl/szkolenia/
http://civispolonus.org.pl/szkolenia/
http://civispolonus.org.pl/
http://civispolonus.org.pl/
http://civispolonus.org.pl/

