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Konferencja metodyczna o książce i czytelnictwie
już 11 maja. Zapraszamy do zapisywania się na
wydarzenie

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie oraz
doradcy metodyczni dla nauczycieli bibliotekarzy Aneta
Szadziewska i Joanna Tarasiewicz zapraszają na konferencję
„Książka – medium bez ograniczeń” pod patronatem
medialnym Domu Słów w Lublinie i Towarzystwa Inteligentnej
Młodzieży.

 

Termin
Wydarzenie odbędzie się 11 maja 2021 roku w godz. 15:00-18:30 na platformie
Teams

Rejestracja
Udział w konferencji jest bezpłatny, zapisy poprzez formularz:
https://forms.gle/vkr88eoCXiY8fQoBA

Dostęp do konferencji
MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQ4ZjUxZjgtNjU2Yi00Y
WNjLWFkMDQtMjYxZDk1MWY2ZjM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a
%22e10a43a8-bd3f-436d-
af60-9779e8ce51bd%22%2c%22Oid%22%3a%22954b0d55-8e55-4073-9ccb-
e2b6378267ff%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
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Program
15:00-15:10 Powitanie uczestników: Barbara Rzeszutko, dyrektor Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN i Krzysztof Staruch, dyrektor Lubelskiego
Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

15:10-15:40 Iga Fijałkowska, historyczka sztuki i edukatorka, autorka materiałów
dydaktycznych o sztuce dla dzieci i dorosłych oraz redaktorka tekstów tworzonych z
myślą o dzieciach w przestrzeni muzeum i galerii. Obecnie pracuje w Wydawnictwie
Dwie Siostry. W kwietniu 2021 miała premierę jej pierwsza książka dla dzieci pt.
„Bohaternik”.
Książki pełne uczuć – o ważnych sprawach dla małych i dużych na podstawie
wybranych książek Wydawnictwa Dwie Siostry

15:40-16:10 Katarzyna Witt, historyczka sztuki, edukatorka muzealna, twórczyni
treści dla dzieci i młodzieży. Współautorka „Książki otwartej na świat”, która
zdobyła tytuł "Najpiękniejszej Książki Roku 2018" oraz zwyciężyła w plebiscycie na
"Wydarzenie Historyczne Roku 2018". Aktualnie działa w ramach Kolektora -
niezależnego studia eksperymentującego na polu edukacji nieformalnej.
Książki w kawałkach i festiwal pytań – rozmowy o świecie z małymi ekspertami

16:10-16:40 Aleksandra Kopczyńska, trenerka i biblioterapeutka. Prowadzi
kreatywne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych wykorzystując nowe technologie
w służbie książki. Szkoli bibliotekarzy i nauczycieli z zakresu nowych technologii,
kreatywności, promocji czytelnictwa. Pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Hrubieszowie.
Kreatywny rozwój aktywności słownej

16:40-16:50 Przerwa

16:50-17:20 Katarzyna Siwczak, ambasadorka Europeana na Polskę, ambasadorka i
trenerka warsztatów komputerowych eTwinning w województwie śląskim. Jest
nauczycielką języka angielskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym im.  M. Kopernika
w Rybniku. Została laureatką konkursu Nasz projekt eTwinning 2019 i zdobyła
nagrodę European Language Label.
Jak wykorzystać Europeana na zajęciach bibliotecznych, czyli jak zmienić swoją
szkołę KULTURAlnie

17:20-17:50 Edyta Plich, dyrektorka Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży (TIM),
prezes Fundacji Wspierania Młodzieży w Nauce EDICO. Magdalena Siekierzyńska,
wicedyrektorka Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży (TIM), współzałożycielka
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Fundacji Wspierania Młodzieży w Nauce EDICO.
Alternatywna Lista Lektur

17:50-18:20 Alina Januszczyk, prezeska Fundacji Beetle, na co dzień pracuje jako
specjalista ds. edukacji w Domu Słów. Zajmuje się szeroko rozumianą literaturą,
organizuje m.in. „Podwórko wyobraźni” w przestrzeni publicznej, podczas którego
prezentowane są dawne książki dla dzieci. Organizatorka dziewięciu edycji festiwalu
literackiego „Miasto Poezji.
Literatura to życie

18:20-18:30 Pożegnanie uczestników
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