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Szanowni Państwo,

zapraszamy do lektury kolejnego numeru newslettera. Przygotowaliśmy go 
z myślą o wsparciu Państwa w trakcie trwającej pandemii, dlatego z większości
propozycji można skorzystać online.

Zachęcamy nauczycieli i uczniów do udziału w prowadzonych przez nas,
bezpłatnych warsztatach. Warsztaty poświęcone nowoczesnym technologiom 
w edukacji są realizowane w pełni zdalnie. 

W naszej Bibliotece również i w tym roku oferujemy kody dostępu do cieszących
się popularnością kursów językowych na platformie Lerni. Obecni i przyszli
użytkownicy mogą rozpocząć naukę bądź poszerzać znajomość angielskiego,
niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego.

Szczególnie polecamy Państwa uwadze nowe pozycje w księgozbiorze, w tym te
dotyczące pracy nauczycieli. Korzystając z okazji składamy wszystkim
Nauczycielom życzenia samych sukcesów i satysfakcji z pracy - zarówno w Dniu
Edukacji Narodowej, jak i przez cały rok szkolny!

Przygotowaliśmy  dla Państwa kolejne, obszerne zestawienia literatury dotyczące
m.in.: awansu zawodowego nauczycieli po 1 września 2019 r., autyzmu i zespołu
Aspergera, nauczania na odległość w czasie pandemii i inne. 

Serdecznie  zapraszamy do systematycznego korzystania z naszych usług.
Przestrzegamy obowiązujących reguł sanitarnych i stale dbamy o nasze wspólne
bezpieczeństwo.



Oferta edukacyjna 

na rok szkolny 2020/2021

>> więcej

Warsztaty online 
dla nauczycieli i uczniów
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od 1 października dostępne są

 nowe książki w serwisie IBUK Libra.

Oferujemy Państwu możliwość

wyboru spośród 2345 pozycji.

>> więcej

IBUK Libra – nowe tytuły
2020/2021

Rozdajemy 100 nowych kodów

dostępu do platformy Lerni 

oraz umożliwiamy kontynuację nauki

wcześniejszym użytkownikom.

>> więcej

Kursy językowe na platformie
Lerni 2020

Najnowsze pozycje zakupione 

do księgozbioru naszej Biblioteki  

>> więcej

Nowości
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Wychowanie do wartości >> więcej

Wybór listów
Wolfgang Amadeusz Mozart 
redakcja: Ireneusz Dembowski

>> więcej

Książka miesiąca 
od IBUK Libra

Sprawdź jak dobrze opanowałeś

umiejętność czytania tekstu 

ze zrozumieniem 

>> więcej

Quiz online

Autyzm i zespół Aspergera >> więcej

Dyskalkulia >> więcej

Dysleksja >> więcej

Wychowanie do wartości >>
więcej

Edukacja dorosłych >> więcej

 Wykazy literatury 

obejmują książki, pełnotekstowe

artykuły z czasopism naukowych 

i popularnonaukowych 

Publikacje dostępne online
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Wybór najnowszych publikacji 

dotyczących pracy nauczyciela.

Pozycje dostępne w zbiorach 

Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

>> więcej

Zawód nauczyciel

Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ 

na adres biblioteka@bptorun.edu.pl

Autyzm i zespół Aspergera >> więcej

Awans zawodowy nauczyciela 

po 1 września 2019 r 
>> więcej

Czytanie ze zrozumieniem >> więcej

Dyskalkulia >> więcej

Nauczanie na odległość 

w czasie pandemii>> więcej

Kreatywne pisanie >> więcej

Uczeń z ADHD>> więcej

Zawód nauczyciel >> więcej

Wychowanie do wartości >> więcej

Szkolnictwo zawodowe >> więcej

Autyzm i zespół Aspergera >> więcej

Wykazy literatury obejmują

w wyborze książki oraz artykuły

z czasopism dostępnych 

w naszej Bibliotece 

Nowe
zestawienia bibliograficzne
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