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Zdalne wspomaganie nauczycieli

Z doświadczeń 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

im. Józefa Lompy w Katowicach



2. Do zadań biblioteki należy:

[…] organizowanie i prowadzenie wspomagania:

a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu 
technologii informacyjno-komunikacyjnej,

b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji 
i zarządzania biblioteką szkolną […].

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. 
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
(Dz.U. 2013, poz. 369).

UWAGA! Z oferty wspomagania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
im. Józefa Lompy w Katowicach mogą korzystać wszyscy zainteresowani 
(nie tylko nauczyciele). Szkolenia i zajęcia edukacyjne organizowane przez 
pracowników biblioteki są bezpłatne!

Ofertę edukacyjną na rok szkolny 2021/2022 opublikowano na stronie:
https://pbw.katowice.pl/index.php/oferta/oferta-zajec.

https://pbw.katowice.pl/index.php/oferta/oferta-zajec


DOSTARCZANIE FACHOWEJ LITERATURY I INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ

https://pbw.katowice.pl/index.php/rozne/636-ibuk-libra
https://pbw.katowice.pl/index.php/rozne/864-academica
https://opac.pbw.katowice.pl:2443/catalog
http://opac.pbw.katowice.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo2_search.p?ID1=EOHIOHNLNMKEEJGRDIHGEDCBILPM&ln=pl


ZDALNE KONFERENCJE

W latach 2020-2021 nauczyciele bibliotekarze katowickiej PBW występowali 
w roli prelegentów podczas konferencji online oraz współorganizowali wydarzenia 
realizowane w formie zdalnej.

• Konferencja podsumowująca ogólnopolski projekt Wielka Liga Czytelników 
(24 czerwca 2020)

• Kształtujemy gusta młodego czytelnika 
(16 października 2020)

• Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł. Od aglomeracji do metropolii 
(24 września 2020)

• Biblioteka partnerem użytkownika. XVI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego 
(20 października 2020)

• I Konferencja Patroni Roku 2021: Krzysztof Kamil Baczyński 
(22 marca 2021)

• Formy pracy zdalnej w czytelnikiem 
(20 kwietnia 2021)

• Znajdziesz mnie w bibliotece 
(14 maja 2021)

• Piąte Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych 
(7-8 czerwca 2021)



KURSY NA PLATFORMIE MOODLE: https://moodle.pbw.katowice.pl/

• ABCya Paint – malujemy online

• Educandy – interaktywne quizy dla najmłodszych

• Fotoramio – obróbka zdjęć online

• Jigsaw Planet – interaktywne puzzle

• Kodowanie z najmłodszymi. Bezpłatne narzędzia do tworzenia kart pracy

• Mentimeter – szybki sondaż

• My Storybook – tworzymy elektroniczną książeczkę

• Photo Collage – upiększamy zdjęcia

• Photo Editor – darmowa obróbka zdjęć

• Photo Filters – szybki sposób na ciekawe zdjęcie

• Poster Maker – sposób na profesjonalny plakat

• Quizizz – edukacja i zabawa

• Toony Tool – tworzymy minikomiks

• Voki – awatarowe szaleństwo

• Word Art – wyrazowe chmurki na każdą okazję

• Wordwall – interaktywne quizy

https://moodle.pbw.katowice.pl/


ZDALNA SIEĆ WSPÓŁPRACY 

https://moodle.pbw.katowice.pl/course/index.php?categoryid=4


• Aplikacja MS Teams – doskonałe narzędzie współpracy

• Bezpłatne narzędzia webowe w edukacji najmłodszych

• Canva – tworzenie atrakcyjnej grafiki

• Dużo, mnóstwo, jak najwięcej. O tym, co czytać dzieciom 
w wieku przedszkolnym

• Edukacja medialna – pomysły i inspiracje

• Genially – genialne materiały edukacyjne i reklamowe

• Jak prowadzić szkolenia na platformie Click Meeting?

• Jak prowadzić szkolenia na platformie Google Meet?

• Jak przygotować interaktywny quiz?

• Jak przygotować stronę internetową w Weebly?

• Obróbka zdjęć online. Przegląd bezpłatnych aplikacji

• Padlet – wirtualna tablica

• Quizizz – klasowy turniej wiedzy

• Słodsza edukacja z Educandy

• Tworzenie interaktywnych quizów w wybranych 
aplikacjach webowych 

• Tworzenie testów i ankiet w aplikacji Google Forms

• Wordwall – prosty sposób na tworzenie quizów

WEBINARIA



• Cykl zajęć o tematyce regionalnej (szkoły podstawowe).

• Zajęcia czytelnicze: Wyjątkowy charakter i przygody rudowłosej 
bohaterki. „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery; 
Śladami Bilba i krasnoludów, czyli „Hobbit…” J.R.R. Tolkiena; 
Felix, Net i Nika, czyli niesamowite przygody trójki nastolatków 
(szkoły podstawowe).

• Tu puka sztuka (szkoły średnie).

• Biblioteka pedagogiczna we wsparciu dziecka w rozwoju 
(studenci).

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ONLINE DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW



CZASOPISMO ONLINE

https://pbw.katowice.pl/index.php/oferta/dialogi-biblioteczne


https://sieciowanie.blogspot.com/

https://blogwib.blogspot.com/

BLOGI

https://sieciowanie.blogspot.com/
https://blogwib.blogspot.com/


FACEBOOK, INSTAGRAM, YOU TUBE, TWITTER, WAKELET…

https://pl-pl.facebook.com/pbwkatowice/
https://www.instagram.com/pbwkatowice/
https://www.youtube.com/channel/UCclr5-5ak7he7dJy_Zt4gvw
https://twitter.com/pbw_katowice
https://wakelet.com/@PBWKatowice


KONKURSY INTERNETOWE



QUIZY, MATERIAŁY EDUKACYJNE



Zapraszamy do korzystania z naszej oferty!

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach

ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice

ZNAJDZIESZ NAS W INTERNECIE ☺

Witryna internetowa: https://pbw.katowice.pl/

Platforma Moodle: https://moodle.pbw.katowice.pl/

„Dialogi Biblioteczne”: https://pbw.katowice.pl/index.php/oferta/dialogi-biblioteczne

Blog „Sieciow@nie w szkole i bibliotece”: https://sieciowanie.blogspot.com/

Blog literacki: https://blogwib.blogspot.com/

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/pbwkatowice/

Instagram: https://www.instagram.com/pbwkatowice/

Twitter: https://twitter.com/pbw_katowice

Wakelet: https://wakelet.com/@PBWKatowice

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCclr5-5ak7he7dJy_Zt4gvw

https://pbw.katowice.pl/
https://moodle.pbw.katowice.pl/
https://pbw.katowice.pl/index.php/oferta/dialogi-biblioteczne
https://sieciowanie.blogspot.com/
https://blogwib.blogspot.com/
https://pl-pl.facebook.com/pbwkatowice/
https://www.instagram.com/pbwkatowice/
https://twitter.com/pbw_katowice
https://wakelet.com/@PBWKatowice
https://www.youtube.com/channel/UCclr5-5ak7he7dJy_Zt4gvw

