28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 21 tel. 41 378 18 56 fax. 41 378 45 04
www.podidn.busko.pl, e-mail:podidn@busko.internetdsl.pl

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w szkoleniu na temat:

BIBLIOTERAPIA
w nowoczesnym procesie
edukacji i terapii.
Cele:
 Dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania
odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych
i seniorów.
 Rozwijanie umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć biblioterapeutycznych z elementami
arteterapii w bibliotekach oraz na zajęciach lekcyjnych, w świetlicach i przedszkolach.
 Pokazanie różnorodnych metody pracy z czytelnikiem, także z tym o specjalnych potrzebach
edukacyjnych i czytelniczych. Zajęcia poszerzają wiedzę z zakresu doboru i wykorzystania odpowiedniej
literatury dla osób niechętnie czytających, z zaburzeniami dysleksji, ADHD oraz dla czytelników
niepełnosprawnych i borykających się z różnymi problemami i lękami.
 Ukazanie ćwiczeń stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

Osoba prowadząca:
dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w
Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa
Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP
w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych
i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Certyfikowany trener stymulacji pamięci
i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Koszt uczestnictwa: 100,00 zł
Liczba godz. szkolenia: 12 godz. dydaktycznych
Termin szkolenia: I stopień - 17.10.2018 - część I (6 godz. dydaktycznych)

24.10 2018 - część II (6 godz. dydaktycznych) w godz. od 1200 do 1700
Istnieje możliwość kontynuowania szkolenia podczas II stopnia.
Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 21,
28-100 Busko-Zdrój
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 12.10.2018 r. za pośrednictwem:
 poczty elektronicznej na adres: podidn@busko.internetdsl.pl
 tradycyjną drogą pocztową na adres Ośrodka: al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój
 faksem: 41 378 45 04 lub telefonicznie
W przypadku pytań prosimy o telefon: 41-378-18-56.
Ilość miejsc ograniczona - o zakwalifikowaniu do uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.
W załączeniu szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy.
Uczestnicy otrzymują zestaw materiałów do zajęć.

Program szkolenia obejmuje:
I. Etapy i modele postępowania biblioterapeutycznego
1. Wprowadzenie do zagadnień biblioterapii, definicja i rodzaje biblioterapii: kliniczna, rozwojowa,
instytucjonalna
2. Warsztat biblioterapeutyczny.
II. Biblioterapia wobec agresji i przemocy wśród dzieci młodzieży. Modele postępowania
biblioterapeutycznego
1. Przeciwdziałający zachowaniom agresywnym:
a) wzmacniający poczucie własnej wartości
b) wspomagający proces adaptacji dziecka w grupie
c) wskazujący jak radzić sobie z lękami i stresem.
2. Zabawy diagnostyczno-integracyjne w biblioterapii.
3. Biblioterapeutyczne i literackie zabawy twórcze: tworzenie opowiadań, bajek, wierszy, tekstów relaksacyjnych.
III. Dobór i wykorzystanie literatury oraz alternatywnych materiałów czytelniczych w biblioterapii
1. Warsztat biblioterapeuty.
2. Zasady prowadzenia biblioterapii dziecięcej. Wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi
z problemami, w tym:
a) baśni
b) bajek psychoedukacyjnych
c) bajek psychoterapeutycznych
d) bajek relaksacyjnych.
IV. W poszukiwaniu mądrości życia. Wykorzystanie wielokulturowych tekstów filozoficznych w edukacji
i terapii.
V. Dobór biblioterapeutycznych tekstów refleksyjnych („problemowych”), aktywizujących oraz relaksacyjnych
dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
1. Alternatywne materiały czytelnicze.
2. Dostarczenie prospołecznych wzorców na podstawie wyselekcjonowanych tekstów z literatury dla dzieci
i młodzieży.
VI. Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Biblioterapia w pracy z osobami dyslektycznymi,
z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD oraz osobami niepełnosprawnymi.
1. Techniki biblioterapeutyczne zmierzające do uaktywnienia intelektualnego uczniów.
2. Elementy arteterapii, muzykoterapii i choreoterapii w pracy biblioterapeuty. Terapeutyczne zabawy słowem
i pędzlem.
3. Elementy dramy i innych form teatralnych w działaniach biblioterapeutycznych.
6. Ćwiczenia terapeutyczne z zakresu stymulacji percepcji słuchowej, wzrokowej oraz sprawności manualnej.
7. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.
VII. „Wyloguj się do życia”, problem uzależnień medialnych i jego skutków.
VIII. Magia obrazu i siła słów w baśniowym świecie Kamishibai – warsztaty z wykorzystaniem japońskiej
techniki snucia opowieści przy pomocy kart narracyjnych łączących formy teatralne, literackie i plastyczne.
IX. Podsumowanie warsztatów.

KARTA ZGŁOSZENIA
Zgłaszam udział w szkoleniu pt:
.................................................................................................................................................................................................................
..

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Nazwisko i imię
uczestnika szkolenia
Telefon kontaktowy
Miejsce pracy

……..........................................
Podpis uczestnika

I.DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY:
WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY KOSZTY POKRYWA SAM UCZESTNIK

ADRES ZAMIESZKANIA

Zobowiązuję się do dokonania opłaty za uczestnictwo w ww. szkoleniu na konto PODiDN w Busku-Zdroju w Nadwiślańskim
Banku Spółdzielczym oddział w Busku-Zdroju nr 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005 na podstawie faktury wystawionej
po szkoleniu.
……..........................................
Podpis uczestnika

II. DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY/NOTY KSIĘGOWEJ:
WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY KOSZTY POKRYWA ZAKŁAD PRACY
NABYWCA

NIP NABYWCY

ADRES NABYWCY

ODBIORCA

ADRES ODBIORCY

Zobowiązujemy się do dokonania opłaty za uczestnictwo w ww. szkoleniu na konto PODiDN w Busku-Zdroju
w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym oddział w Busku-Zdroju nr 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005 na podstawie
faktury/noty księgowej wystawionej po szkoleniu. W przypadku nie zgłoszenia się wytypowanych osób na szkolenie
zobowiązujemy się do wyznaczenia zastępstwa lub pokrycia kosztów szkolenia za ww. osoby.
Oświadczamy, iż udział w szkoleniu zostanie w całości sfinansowany ze środków publicznych: Tak
Nie

…………..……………………………………………...
Podpis dyrektora lub innej osoby
kierującej na szkolenie
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Busko-Zdrój, data …………………………………
……………………………………………………………………….………
Nazwisko i imię udzielającego zgody

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym: nazwisko i imię, miejsce pracy
i stanowisko służbowe, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz w przypadku, gdy uczestnik/ osoba fizyczna jest płatnikiem: dane nabywcy, adres
nabywcy/dane odbiorcy, adres odbiorcy, w celach związanych z uczestnictwem w formie doskonalenia zawodowego organizowanego przez Powiatowy
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celu realizacji przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku-Zdroju działań informacyjnych i promujących Ośrodek:
na stronie internetowej Ośrodka
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju
w Buskim Kwartalniku Edukacyjnym
w innych broszurach i ulotkach informacyjnych wydawanych przez Ośrodek
w lokalnej prasie …………………………………………………………………………………………..
Zostałam/zostałem poinformowana/ny, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Oświadczam, iż administrator danych poinformował mnie, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolny momencie wycofać zgodę, przy czym
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

………………………………………………………………..
podpis osoby wyrażającej zgodę

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuję, iż:
1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju reprezentowany
przez Dyrektora z siedzibą przy alei Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41-378-18-56, adres e-mail: podidn@busko.internetdsl.pl
2.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych:
- kierując korespondencję na adres:
Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko – Zdrój
- kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem w formie doskonalenia zawodowego organizowanej przez
PODiDN w Busku-Zdroju, tj. dla potrzeb rejestracji, postępowania kwalifikacyjnego, dokumentowania przebiegu nauczania oraz monitorowania
i egzekucji opłat za uczestnictwo, na podstawie:
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361);
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. poz. 1591 w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz
innych ustaw, przepisów wykonawczych i prawnie wiążących regulacji do ww. i Statutu Ośrodka.
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie określonym zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1) pracownicy Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
2) organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
6. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe uczestnika formy doskonalenia zawodowego będą przechowywane w dokumentacji Ośrodka przez okres wynikający
z przepisów prawa w tym zakresie oraz zgodnie z kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt Powiatowego Ośrodka
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.
8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować
brakiem możliwości skorzystania z oferowanej formy doskonalenia zawodowego.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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