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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku

Sieć
 „Edukacja regionalna w praktyce szkolnej”.

Rok szkolny 2015/2016

„Graj ąc z Rostami...”, czyli co mo
współpracy i samokształcenia

 
Opis sytuacji i analiza zagadnienia
 

Podstawowy zasób bibliotek pedagogicznych to ludzie i ich pasje.
edukacji regionalnej zmotywowały pracowników do zorganizowania sieci dla nauczycieli 
regionalistów pt.  „Graj ąc z Rostami...” 

 
Działania 
 
Nauczyciel współpracuje nie tylko z kolegami z pracy i rodzicami, ale tak
Wszystko po to, aby wspierać wszechstronny rozwój 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb w
pomysł opracowania i zorganizowania gry miejskiej. Młodzie
dla miasta architektów – Rostów.

 

„ W naturze ludzkiej leży, że odpoczynek po jednej 
pracy znajdujemy tylko w pracy innej
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Sieć współpracy i samokształcenia  
„Edukacja regionalna w praktyce szkolnej”. 

Rok szkolny 2015/2016 ; 2016/2017 

 

c z Rostami...”, czyli co można robić w ramach sieci 
współpracy i samokształcenia 

Opis sytuacji i analiza zagadnienia 

Podstawowy zasób bibliotek pedagogicznych to ludzie i ich pasje. Doświadczenia PBW w zakresie 
edukacji regionalnej zmotywowały pracowników do zorganizowania sieci dla nauczycieli 

ąc z Rostami...” na szlakach architektury Bielska-Białej

Nauczyciel współpracuje nie tylko z kolegami z pracy i rodzicami, ale także z innymi instytucjami. 
wszechstronny rozwój  młodzieży. 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb wśród nauczycieli regionalistów narodził si
pracowania i zorganizowania gry miejskiej. Młodzież miała podążać szlakami zasłu

Rostów. 

że odpoczynek po jednej 
pracy znajdujemy tylko w pracy innej”. 

Anatol France 

Białej 

ć w ramach sieci 

świadczenia PBW w zakresie 
edukacji regionalnej zmotywowały pracowników do zorganizowania sieci dla nauczycieli 

Białej. 

 

że z innymi instytucjami. 

ród nauczycieli regionalistów narodził się 
ąż ć szlakami zasłużonych 
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Wypracowane materiały zostały umieszczone na stronach internetowych biblioteki PBW i zaanga
szkół z możliwością wykorzystania ich przez innych nauczycieli regionalistów.

Młodzież skutecznie zachęcona przez swoich nauczycieli, ch
edukacyjnej grze. Wykazała się umieję
terenie, wiedzą z zakresu historii miasta i gotowo
odkrywania tajemnic miasta. 

 

Wnioski do pracy sieci w bibliotece 

Wypracowane materiały zostały umieszczone na stronach internetowych biblioteki PBW i zaanga
 wykorzystania ich przez innych nauczycieli regionalistów. 

ęcona przez swoich nauczycieli, chętnie wzięła udział w tej kreatywnej i 
ę umiejętnością posługiwania się mapą i robienia dobrych fotografii, orientacj

 z zakresu historii miasta i gotowością przygotowywania alternatywnych tras zwiedzania i 
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Wypracowane materiały zostały umieszczone na stronach internetowych biblioteki PBW i zaangażowanych 
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dobrych fotografii, orientacją w 
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