
1 
 

 

 

 
Dofinansowano 
ze środków 
Instytutu Książki 

 

 

 

„MŁODZI w bibliotece, BIBLIOTEKA dla młodych ” 

Szkolenie dla bibliotekarzy 

 

Program 

DZIEŃ I: 16 maja 2016 (poniedziałek), sala 110 

09.30 – 10.00  

Rejestracja uczestników, rozdanie materiałów szkoleniowych 

MODUŁ I  

Młodzież – ich potrzeby, ich biblioteka 

10.00 – 14.15 

„Znajdź w sobie nastoletnią duszę” – warsztaty z psychologiem rozwijające 

kompetencje w zakresie pracy z grupą młodzieży, m.in. umiejętność 

komunikowania się, wsłuchiwania się w ich potrzeby,  wzmacniania ich 

chęci i motywacji do działania, wspierania w realizacji celów, reagowania  

w sytuacjach trudnych / Bogna Sterna 

10.00 – 12.00 

„Znajdź w sobie nastoletnią duszę” – warsztaty (cz.1)  

12.00 – 12.15 

Przerwa kawowa 

12.15 – 14.15 

„Znajdź w sobie nastoletnią duszę” – warsztaty (cz.2)  
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14.15 – 15.30 

Przerwa na obiad i zakwaterowanie w hotelu 

14.30 

Obiad 

15.30 – 18.45 

Wykorzystanie narzędzi animacyjnych do badania potrzeb i oczekiwań 

młodzieży – zajęcia warsztatowe / Anna Królewicz - Spętany 

15.30 – 16.15 

Narzędzie animacyjne 1: spacerownik młodzieżowy  

16.15 – 16.45 

Narzędzie animacyjne 2: mapa myśli 

16.45 – 17.00 

Przerwa kawowa 

17.00 – 18.00 

Narzędzie animacyjne 3: kolaż 

18.00 – 18.30 

Narzędzie animacyjne 4: wiszące pytania 

18.30 – 18.45 

Narzędzie animacyjne 5: fotosort 

18.45  

Zakończenie  

19.00 

Kolacja 
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DZIEŃ II: 17 maja 2016 (wtorek), sala 110 

MODUŁ II 

Nie taki komputer straszny…, czyli organizacja zajęć dla młodzieży 

w oparciu o nowe technologie  

09.00 – 14.30 

Projektowanie gier tematycznych i edukacyjnych z użyciem smartfonów  

i Internetu – warsztaty / Tomasz Janiak 

09.00 – 11.00 

Projektowanie gier – warsztaty (cz. 1) 

11.00 – 11.15 

Przerwa kawowa 

11.15 – 13.15 

Projektowanie gier – warsztaty (cz.2) 

13.15 – 13.30 

Przerwa kawowa 

13.30 – 14.30 

Projektowanie gier – warsztaty (cz.3) 

14.30 – 15.30 

Obiad 

15.30 – 17.45 

Tworzenie „cyfrowych opowieści” – prezentacja możliwości wykorzystania 

programów komputerowych do tworzenia wspólnie z młodzieżą filmów  

i slajdowisk, ilustrowanych komiksów i rodzinnych drzew genealogicznych / 

Tomasz Janiak 

15.30 – 16.30 

Tworzenie „cyfrowych opowieści” (cz.1) 
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16.30 – 16.45 

Przerwa kawowa 

16.45 – 17.45 

Tworzenie „cyfrowych opowieści” (cz.2) 

17.45 

Zakończenie 

18.00 

Kolacja 

DZIEŃ III: 18 maja 2016 (środa), sala 110 

MODUŁ III 

Kierunek: kreatywność i zabawa, czyli to co młodzież lubi 

najbardziej – flashmob, lipdub, gra miejska / dr Magdalena 

Cyrklaff 

09.00 – 10.30 

Integracja. Organizacja i przebieg flashmobów: prezentacja multimedialna  

z elementami aktywizującymi  

10.30 – 10.45 

Przerwa kawowa 

10.45 – 11.45 

Zadania aktywizacyjne z elementami symulacji form promocji biblioteki i czytelnictwa  

11.45 – 12.15 

Omówienie ćwiczeń i prac grupowych oraz przedstawienie wybranych elementów 

tworzenia gier miejskich i bibliotecznych  

12.15 – 12.30 

Przerwa kawowa 
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12.30 – 14.00 

Organizacja i przebieg lipdubów: prezentacja multimedialna z elementami 

aktywizującymi  

14.30 – 15.30 

Obiad 

MODUŁ IV 

Czytelnictwo w czasach Internetu, czyli jak rozbudzić wśród 

młodzieży zainteresowanie literaturą  

15.30 – 17.45 

Książka artystyczna – prezentacja metodologii zajęć, podczas których 

młodzież tworzy z przygotowanych materiałów własne książki/Monika 

Żołędziejewska 

15.30 – 16.30 

Książka artystyczna (cz. 1) 

16.30 – 16.45 

Przerwa kawowa 

16.45 – 17.45 

Książka artystyczna (cz. 2) 

17.45 

Zakończenie 

18.00 

Kolacja 
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DZIEŃ IV: 19 maja 2016 (czwartek), sala nr 8 

MODUŁ IV - kontynuacja 

Czytelnictwo w czasach Internetu, czyli jak rozbudzić wśród 

młodzieży zainteresowanie literaturą  

09.00 – 14.30 

Literatura w komiksie – prezentacja języka komiksu i sposobów jego 

wykorzystania w tworzeniu adaptacji dzieł literackich / Maja Wilczewska - 

Wojczyszyn 

09.00 – 11.00 

Literatura w komiksie (cz. 1) 

11.00 – 11.15 

Przerwa kawowa 

11.15 – 13.15 

Literatura w komiksie (cz.2) 

13.15 – 13.30 

Przerwa kawowa 

13.30 – 14.30 

Literatura w komiksie (cz.3) 

14.30 

Zakończenie szkolenie. Wręczenie uczestnikom zaświadczeń. 

14.45 

Obiad 

 

 

 


