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Wstęp
Zmiany związane z reformą oświaty a w szczególności nowe zasady awansu zawodowego
nauczycieli wymagają nowych form kształcenia i doskonalenia zawodowego. Przepisy
dotyczące awansu nakładają na nauczyciela obowiązek aktywnych działań w kierunku
samopoznania i samodoskonalenia.
Wychodząc na przeciw potrzebom nauczycieli pracujących w bibliotekach szkolnych na
Pradze Południe wystąpiłyśmy z inicjatywą zorganizowania Zespołu Samokształceniowego
przy PBW.
Nasza propozycja spotkała się z zainteresowaniem najbardziej aktywnych nauczycieli
bibliotekarzy szkolnych, którzy do tej pory czynnie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych
poszerzających wiedzę organizowanych przez naszą bibliotekę.
Aby spotkania odbywały się w sposób celowy i zgodny z potrzebami członków Zespołu
program powstał w wyniku konsultacji iż potencjalnymi członkami Zespołu.
Cele programu:
Program przeznaczony jest dla nauczycieli bibliotekarzy, którzy pragną z własnej chęci
poszerzać i doskonalić swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną i odczuwają potrzebę wymiany
doświadczeń oraz kontaktów interpersonalnych konsolidujących środowisko nauczycieli
bibliotekarzy na Pradze Południe.
Główne zadania programu:
1. Doskonalenie umiejętności dzielenia się wiedzą – wymiana doświadczeń
2. Integracja środowiska bibliotekarskiego i wzajemne wspieranie się członków Zespołu
3. Kształcenie umiejętności pracy w Zespole i wyrabianie odpowiedzialności za powierzone
przez Zespół działania
4. Inspirowanie do aktywności zawodowej nastawionej na innowacje w zakresie metodyki
prowadzenia zajęć
5. Podnoszenie jakości pracy w bibliotece poprzez:
- zdobywanie wiedzy na temat mierzenia jakości pracy w bibliotece

- promowanie biblioteki na terenie szkoły
- zabieganie o wzmocnienie pozycji bibliotekarza w placówce
Opis założeń metodycznych do realizacji programu.
Program został przygotowany na trzy lata działalności Zespołu. Wyróżniliśmy następujące
grupy tematyczne, które będą realizowane w każdym roku i sukcesywnie ich tematyka będzie
rozszerzana:
1. Działania promujące bibliotekę i pozycje bibliotekarza na terenie szkoły
2. Działania dotyczące mierzenia jakości pracy biblioteki i działania zmierzające do jej
poprawienia
3. Poszerzanie teoretycznej i praktycznej wiedzy bibliotekarskiej i pedagogicznej
4. Ścieżka edukacyjna w pracy bibliotekarza szkolnego na przykładzie ścieżki
regionalnej

