
Przyjaciele 



Nauka, poznawanie się i rozwijanie zainteresowań poprzez komunikowanie się. 



Videokonferencja podsumowująca projekt. 



Maski Szekspirowskie po obróbce naszych zdjęć. 



Okładki, plakaty, ogłoszenia. 



Fotografia, obrazy, kolaże. 



Prezentacje, animacje, filmy. 



E-gazeta  





Ekartki, tutoriale. 



Multimedia 



 



Prezentacje, animacje, filmy, audiobooki, ebooki. 



Rękodzieło – zakładki do książek, „papierowa” 

moda, inicjały, biblioteczne ogrody, maski. 



Sztuka – kalendarz „Reading beauty”, rzeźby książkowe, 

zagadki malarskie, obrazy, projekty półek na książki. 



Fotografia, obrazy, ilustracje, clip art… - kalendarz, 

ebooki, prezentacje, konkursy, top listy. 



Muzyka i taniec w formie filmów, plakatów, linków, 

„teledysków”. 



DLACZEGO TECHNOLOGIA BYŁA DLA NAS WAŻNA? 

 

- połączyła tradycję z nowoczesnością 

- narzędzia Web 2.0 są „free” 

- atrakcyjność odbioru  

- współtworzenie publicznego bloga 
http://etwinningbookraft.blogspot.com 

- platforma elearning – Twinspace  
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p28256/welcome  

- nauka i rozrywka 

- czaty i videokonferencje 

- doskonalenie języka obcego 

- realizacja pomysłów 

- promocja uczniów, biblioteki, szkoły 

- nowoczesność 

- …. 
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- blog z materiałem edukacyjnym dla bibliotekarzy, nauczycieli i uczniów, 

 

 

KORZYŚCI ! 



- biblioteka niezbędnym miejscem w edukacji jako pracownia MCI i 

interdyscyplinarna placówka, 



- praca z tekstami, czytanie dla przyjemności i jako umiejętności 

dającej szanse na rozwój edukacyjny i zawodowy, 

 



- udział uczniów w pierwszym projekcie międzynarodowym umożliwiającym 

poznanie nowej kultury, realizowanym w szkolnej bibliotece i z pomocą ICT 

 



- odkrywanie oraz rozwój pasji i talentów, 

 



- praktyczne posługiwanie się językiem angielskim, 

- przełamanie barier posługiwania się językiem obcym, 

 



- nawiązanie kontaktów i przyjaźni z młodymi Europejczykami, 

 



- rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami Web 2.0 i 

technologią komputerową, 

 



- kreatywne spędzanie czasu wolnego w przyjaznym środowisku 

biblioteki , 

 



"National book heroes on calendar 2011" 

„Letras Galegas-Bookmark 

Competition"  

"Young people-talents and future„ 

 

Dickens Year 2012 

 

Comics World 

- kolejne projekty eTwinning 



- promocja szkoły i biblioteki w środowisku lokalnym, bibliotekarskim, 

ogólnopolskim i europejskim, 

 



Zwycięstwo w konkursie europejskim eTwinning 2011 w kategorii 

wiekowej 16–19 lat  

 

Obóz eTwinning dla uczniów i konferencja dla nauczycieli w 

Budapeszcie   

 

 



-sukces indywidualny i grupowy (uczniów, nauczycieli, partnerów, 

szkół) na skalę europejską motywujący do nauki i pracy: 

 

 *Krajowa Odznaka Jakości dla Polski, Grecji i Cypru 

 

 *Europejska Odznaka Jakości dla Polski, Grecji i Cypru 

 

 

 

 

 

 

 



*Top 50 w Learning Award 2010 ( z ponad 500) 

 

* Zainteresowanie mediów 

* II miejsce w konkursie „eTwinning w szkolnej bibliotece 2011”w Polsce – 

nagroda rzeczowa i finansowa 

 

 



Więcej o projekcie: 

http://www.etwinning.pl/ciekawe_projekty/bookraft-%E2%80%93-

projekt-gimnazjum-nr-3-w-lublinie 

 

http://www.etwinning.pl/aktualnosci/polska-szkola-nagrodzona-w-

konkursie-europejskim-etwinning 

 

http://edukacja.gazeta.pl/edukacja/1,101865,9400074,Tanczaca_b

iblioteka_z_Lublina_najlepsza_w_Europie_.html  

 

http://edukacja.gazeta.pl/edukacja/5,101865,9399061,Konferencj

a_eTwinning_w_Budapeszcie   - Zdjecia.html, 

 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p28256/welcome, 

http://www.youtube.com/results?search_query=E_BHXYt9w6o&aq=

f – reportaż o “Bookraft” 

 

http://youtu.be/lVj7QkZm7i0 - film o zwycięzcach i obozie w 

Budapeszcie
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