Zadanie domowe/ Moja aktywność
 Wybierz scenariusz zajęć dla młodzieży z listy na odwrocie
 Zrealizuj go w swojej bibliotece
 Pokaż efekty pracy z młodzieżą na spotkaniu regionalnym
 Forma dowolna: prezentacja, pokaz zdjęć, film itp.
 Termin: do końca września 2015 r.
Pytania pomocnicze
 Jaki scenariusz zajęć wybrałam/em i dlaczego?
 Kto brał udział w zajęciach?
 Czy w organizację zaangażowana była młodzież?
 Jakie działania przeprowadziłam/em?
 Czy pozyskałam/em dodatkowe wsparcie finansowe lub rzeczowe
na realizację zajęć?
 Czy pozyskałam/em partnerów, wolontariuszy itp.?
Projekt jest dofinansowany ze środków Instytutu Książki

Zasoby:
1. LINK DO PRZYSZŁOŚCI. Młodzi. Internet. Kariera http://linkdoprzyszlosci.pl/dla-organizatorow/
(powiedzieć czemu ten link) gotowe scenariusze spotkania z młodymi profesjonalistami
2. PRACA. ENTER. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy – portal z zasobami do wykorzystania
http://www.praca-enter.pl/
3. ODKRYWCY INTERNETU. Gra planszowa na temat zagrożeń w Internecie
http://wbp.poznan.ekursy.eu/course/view.php?id=27
4. Informacja dla obywateli – CYBERNAWIGATORZY w bibliotekach – źródło pomysłów m.in. na zajęcia
z młodzieżą
https://sites.google.com/site/cybernawigatorzy/inspiracje ; https://fotobibliotekamorag.wordpress.com/
5. PROJEKT KOMPETENCJI CYFROWYCH. Zagrożenia dla młodych w Internecie, gotowe scenariusze bezpieczne zachowania w sieci http://dzieckowsieci.fdn.pl/trening-kompetencji
6. Zakładajcie komitety - 35 rocznica powstania KOR. http://civispolonus.org.pl/images/files/inspiracje/8.pdf
http://zakladajciekomitety.pl/edukacja/
7. Lekcje międzynarodowe w bibliotece - Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej http://www.rodmpoznan.pl/lekcje-miedzynarodowe-2 bezpłatne zajęcia prowadzone przez konsultantów RODM-u
8. ZAGRAJMY W EKSPERYMENTY. http://zagrajweksperymenty.pl/ gotowe
z eksperymentami
Scenariusz zajęć https://www.biblioteki.org/konkursy/konkurs_/scenariusz_1/2365

scenariusze

zajęć

9. Materiały metodyczne WBPiCAK scenariusze zawarte w Poradniku Bibliograficzno-Metodycznym
http://www.wbp.poznan.pl/strefa-bibliotekarza/materialy-do-pobrania/poradnik-bibliograficznometodyczny/





Małgorzata Derwich: Mała ojczyzna Marii Dąbrowskiej, czyli Russowska Russowość PBM 2015/2,
Podróże marzeń z Arkadym Fiedlerem PBM 2015/1, Mury, czyli o wolności według Jacka
Kaczmarskiego PBM 2014/4, Cztery razy na ludowo, czyli gadki o Oskarze Kolbergu PBM 2014/2,
Ojczyzna-polszczyzna, czyli teatr polski PBM 2014/1, Nasze Powstanie Wielkopolskie PBM 2013/4,
Lutosławski – samotny wilk polskiej muzyki PBM 2013/3
Magdalena Rusnok: Gabinet osobliwości Juliana Tuwima PBM 2013/2
Marcin Radomski: Jan Karski, Kurier i świadek Holocaustu PBM 2014/3, „Ruszyła w Poznaniu
mokomobila ospale...” PBM 2013/1

10. TWOJE STRONY – MOCNE STRONY. Opracowanie wizytówki swojej miejscowości; opis projektu:
http://civispolonus.org.pl/files/opis_zasobu_twoje_strony_mocne_strony2.pdf; podręcznik dla opiekuna
projektu i gotowy scenariusz zajęć:
https://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/DOKUMENTY/mocne_strony.pdf

11. Wielkopolskie Questy http://regionwielkopolska.pl/turystyka/gry-terenowe.html?offset=10
12. Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach – projekt kulturalno-społeczny zrealizowany przez młodzież
Opis: http://civispolonus.org.pl/files/opis_zasobu_mmk.pdf ; strona projektu: http://mmk.e.org.pl/
13. Strona Fundacji Civis Polonus - inspiracje na działania młodych ludzi w
http://civispolonus.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=356&Itemid=28

bibliotece

