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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi uczestniczy w procesie wspomagania 
poprzez prowadzenie spotkań informacyjnych w ramach Sieci współpracy i samokształcenia a 
także podczas procesu Kompleksowego Wspomagania Szkoły. W łódzkim projekcie 
uczestniczą 63 placówki, które są wspierane przez 6. Szkolnych Organizatorów Rozwoju 
Edukacji. W ramach Rocznego Planu Wspomagania, każdy SORE uwzględnia  
w harmonogramie rozwoju szkoły spotkanie z przedstawicielem biblioteki pedagogicznej.  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi przygotowała także dla Szkolnych 
Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) oraz koordynatorów sieci zestawienia książek i 
czasopism, które wspomagają proces wparcia. 

Inną dobrą praktyką jest dobrowolna inicjatywa podmiotów biorących udział w procesie. 
Przedstawiciele Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w 
Łodzi, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 
Łodzi stworzyli 6. osobowy zespół i objęli wspomaganiem szkołę, która nie została 
zakwalifikowana do udziału w projekcie. Celem jest pełne uczestnictwo i monitoring 
Kompleksowego Wsparcia Szkoły. Osoby z tych instytucji, które ukończyły szkolenie w zakresie 
zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji podjęły się przeprowadzenia procesu 
wspomagania. 

Cele 

Podczas 10-15 minutowej prezentacji bibliotekarz z Wydziału Informacji i Wspierania 
Placówek Oświatowych przedstawia główne zadania biblioteki, wskazuje obszary w których 
może nastąpić współpraca pomiędzy biblioteką a nauczycielem. Pracą edukacyjną 
obejmujemy nauczycieli różnych przedmiotów. Organizujemy dla nich konferencje, spotkania 
ze specjalistami, a także szkolenia przygotowujące do korzystania z katalogów 
komputerowych i baz danych. Informujemy także, że prowadzimy zajęcia dla uczniów 
wszystkich typów szkół z edukacji czytelniczej i medialnej, w tym przygotowujące do 
korzystania z elektronicznych źródeł informacji. Udzielamy merytorycznej pomocy 
bibliotekarzom szkolnym w różnych formach: instruktaże, warsztaty, szkolenia, konferencje, 
konsultacje, publikacje na stronie internetowej. 

Szczegółowy przebieg 

Prezentacja Zasobów i oferty edukacyjnej biblioteki podzielona jest na trzy części. Pierwsza 
obejmuje przedstawienie zadań statutowych i działalności edukacyjnej biblioteki. Druga to 
zobrazowanie różnorodności i specyfiki zbiorów udostępnianych czytelnikom, a także zasad 
zapisu i korzystania z księgozbioru i filmoteki. Na zakończenie spotkania jest czas na zadawanie 
pytań i wyjaśnienie kwestii, które nie były zawarte w wystąpieniu. 



Uczestnictwo  
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi 

 w projekcie  
Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji 

Piotr Szeligowski 
Pedagogiczna 

Biblioteka Wojewódzka 
w Łodzi 



Celem ogólnym 

jest poprawa kompleksowego wsparcia szkół 
poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu 
doskonalenia nauczycieli i pilotażowe wdrożenie 

zmodernizowanego systemu doskonalenia 
nauczycieli jako elementu wsparcia szkół  

na podstawie opracowanych planów wspomagania 
spójnych z potrzebami rozwojowymi tych placówek 

 



Grupę docelową 

stanowi 1563 nauczycieli z 63 szkół  

i przedszkoli z terenu Miasta Łodzi tj.:  

6 Przedszkoli Miejskich,  

30 Szkół Podstawowych,  

10 Gimnazjów,  

7 Liceów Ogólnokształcących,  

7 Techników,  

3 Szkoły Zawodowe. 



Program stanowi efekt pracy zespołu zadaniowego, 
składającego się  
z eksperta ds. opracowania, monitorowania  
i raportowania realizacji PPW oraz konsultantów z: 
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego, dyrektorów łódzkich Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych i przedstawicieli 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. 



Korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli  
i dyrektorów, 

 doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji 
interpersonalnej,  

 większe zintegrowanie nauczycieli,  

 poszerzenie zakresu współpracy wewnątrzszkolnej  
i międzyszkolnej,  

 wspólne wypracowanie i wdrożenie nowych 
rozwiązań dydaktycznych,  

 upowszechnienie dobrych praktyk. 



Do zadań Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
w Łodzi w ramach  

Powiatowego Programu Wspomagania należy: 

 Gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie  
i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych. 
 

 Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół, 
placówek oświatowych i bibliotek szkolnych. 

 
 Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej 

poprzez: lekcje biblioteczne, imprezy czytelnicze, konkursy, 
konferencje i warsztaty dla nauczycieli, spotkania autorskie, 
wystawy, publikacje. 



Do zadań Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
w Łodzi w ramach  

Powiatowego Programu Wspomagania należy: 

 Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej. 

 

 Sporządzanie zestawień bibliograficznych na podstawie  
i z wykorzystaniem bazy PBW a także baz innych bibliotek 
dostępnych w Internecie. 

 

 Wyszukiwanie dostępnych źródeł i materiałów 
multimedialnych do wspomagania procesu dydaktycznego,  
tj.: (filmy edukacyjne, fabularne, adaptacje lektur, książki 
mówione). 



Do zadań Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
w Łodzi w ramach  

Powiatowego Programu Wspomagania należy: 

 Pomoc w zakresie wyszukiwania literatury niezbędnej do 
realizacji zajęć dydaktycznych (na podstawie bazy książek  
i artykułów). 

 

 Książki i czasopisma głównie z dziedzin: pedagogika, psychologia, 
socjologia i nauki o społecznych, literatury pięknej.  

 

 Szkolenia Rad Pedagogicznych. 

 

 Współpraca z ŁCDNiKP oraz PPP w ramach projektu KWS. 

 



 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi 
uczestniczy w procesie wspomaganie poprzez 
prowadzenie spotkań informacyjnych w ramach: 

 Sieci współpracy i samokształcenia  

 Procesu Kompleksowego wspomagania szkoły.  

 W łódzkim projekcie uczestniczą  
63 placówki, które są wspierane przez  
6. Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji.  



 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi 

przygotowała zestawienia dla Szkolnych Organizatorów 

Rozwoju Edukacji (SORE) oraz koordynatorów sieci. 

Jest to baza książek i czasopism, które wspomagają 

proces wparcia.  

 

 W ramach Rocznego Planu Wspomagania, każdy SORE 

uwzględnia w harmonogramie rozwoju szkoły spotkanie 

z przedstawicielem biblioteki pedagogicznej.  

 



Prezentacja Zasobów i oferty edukacyjnej biblioteki 
podzielona jest na trzy części 

 Pierwsza obejmuje przedstawienie zadań statusowych  
i działalności edukacyjnej biblioteki.  

 Druga to zobrazowanie różnorodności  
i specyfiki zbiorów udostępnianych czytelnikom, a także 
zasad zapisu i korzystania z księgozbioru i filmoteki.  

 Na zakończenie spotkania jest czas na zadawanie pytań  
i wyjaśnienie kwestii, które nie były zawarte  
w wystąpieniu. 



Prezentacja: Zasoby i oferta edukacyjna 

 Prezentuje główne zadania biblioteki, wskazuje obszary  
w których może nastąpić współpraca pomiędzy biblioteką  
a nauczycielem.  

 Informuje, że pracą edukacyjną obejmujemy nauczycieli 
różnych przedmiotów. Organizujemy dla nich konferencje, 
spotkania ze specjalistami, a także szkolenia przygotowujące 
do korzystania z katalogów komputerowych i baz danych.  

 Informujemy także, że prowadzimy zajęcia dla uczniów 
wszystkich typów szkół z edukacji czytelniczej i medialnej,  
w tym przygotowujące do korzystania z elektronicznych  
źródeł informacji.  

 Udzielamy merytorycznej pomocy bibliotekarzom szkolnym  
w różnych formach: instruktaże, warsztaty, szkolenia, 
konferencje, konsultacje, publikacje na stronie internetowej.  



Kolejna dobra praktyka PBW w Łodzi 

 to dobrowolna inicjatywa podmiotów biorących udział  
w procesie 

 Przedstawiciele Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
w Łodzi stworzyli 6. osobowy zespół i obieli wspomaganiem 
szkołę, która nie została zakwalifikowana do udziału  
w projekcie. 

  
 Celem jest pełne uczestnictwo i monitoring Kompleksowego 

Wsparcia Szkoły. Osoby z tych instytucji, które ukończyły 
szkolenie w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju 
Edukacji podjęły się przeprowadzenia procesu wspomagania.  



Proces wspomagania rozwoju szkoły obejmuje: 

 Spotkanie z Dyrektorem szkoły 
omówienie zasad współpracy i rozmowa o sugerowanym 
obszarze wspomagania placówki; 

 Warsztat diagnostyczny z Radą Pedagogiczną 
wybór obszaru do rozwoju placówki w następnym roku 
szkolnym; 

 Pogłębiony warsztat diagnostyczny z zespołem zadaniowym 
i szczegółowe omówienie obszaru w którym szkoła chce 
dokonać rozwoju; 

 



Proces wspomagania rozwoju szkoły obejmuje: 

 Opracowanie Rocznego Planu Wspomagania; 

 Koordynowanie pracy zespołu zadaniowego  
zgodnego z harmonogramem; 

 Podsumowanie procesu wspomagania. 

 



Piotr Szeligowski 
szeligowskip@gmail.com 

Wydział Informacji i Wspierania Placówek Oświatowych 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  

im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi  
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