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1. WYMAGANIE 

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Koło Medialne eTwinning 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

- wykorzystywanie technologii  informacyjnej i komunikacyjnej w nauce, 

- kształcenie umiejętności medialnych uczniów, 

- realizacja międzynarodowych projektów edukacyjnych eTwinning  

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

Zajęcia medialne mają charakter praktycznych warsztatów z wykorzystaniem technologii 
komputerowo-informacyjnych i urządzeń mobilnych. Dwa razy w tygodniu uczniowie spotykają się 
poza lekcjami obowiązkowymi i wykonują prace medialne. Zajęcia połączone są z realizacją 
międzynarodowych projektów edukacyjnych we współpracy ze szkołami partnerskimi z zagranicy w 
ramach programu eTwinning. Uczniowie poznają nowoczesne narzędzia i programy internetowe, 
aplikacje za pomocą których wykonują multimedialne prezentacje, interaktywne plakaty, montują 
filmy i animacje, tworzą ebooki. Gimnazjaliści poznają też programy graficzne do pracy z fotografią. 
Swoje prace prezentują na blogach, umieszczają na platformie Twinspace eTwinning i wysyłają na 
konkursy medialne.  

 



5. EFEKTY 

- podniesienie umiejętności komunikowania się w języku obcym w praktyce, 

- poznanie nowych technologii informacyjnych, 

- doskonalenie umiejętności korzystania z zasobów bezpiecznego internetu, 

Odniesione sukcesy: 

- I miejsce w Europie za projekt „Bookraft” w kategorii 13-16 lat, 

- II miejsce w Polsce za projekt „Bookraft” w ramach konkursu „eTwinning w szkolnej bibliotece” , 

 - polska i europejska Odznaka Jakości za projekt „Bookraft” przyznana w Polsce i Grecji, 

-  I i III (2011),III(2012), I miejsce (2013), wyróżnienie  w konkursie hiszpańsko-polskim Letras Galegas 
w ramach eTwinning i kolejnych edycjach konkursu, 

- Krajowa Odznaka Jakości za projekty „Dickens Year 2011” i „Letras Galegas 2014”, 

- I miejsce w miejskim konkursie „Zaplątani w sieci”, 

- I miejsce w miejskim konkursie „Książka wszystko potrafi” i „Nie jestem statystycznym nastolatkiem. 
Czytam książki”. 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

- projekty eTwinning realizowane w ramach koła medialnego pozwalają wykorzystywać innowacyjne 

metody pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych, zarówno z uczniem zdolnym, jak i 

słabszym 

- najczęściej praca wykonywana jest on-line, jak i z pomocą zasobów Internetu, dlatego naleŜy w 

pierwszej kolejności  wskazywać uczniom zasoby internetowe udostępniane na tzw. otwartych i 

wolnych licencjach ucząc poszanowania praw autorskich, 

- w realizacji zadań konieczny jest dostęp do Internetu i moŜliwość korzystania w szkole ze sprzętu 

komputerowego i medialnego,  

- najlepiej korzystać z darmowych programów internetowych tworzonych na cele edukacji,  

- niezbędna jest próba przełamania barier korzystania z technologii informacyjnej i komputerowej 

przede wszystkim ze strony nauczyciela,  

- projekty eTwinning wymagają znajomości podstaw języka obcego, 

  

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

Wybrane materiały powstałe jako efekt działalności koła medialnego i współpracy międzynarodowej 

uczniów w ramach eTwinning udostępniamy publicznie na platformie Twinspace projektów. 

Najciekawsze pod względem merytorycznym prace prezentujemy dodatkowo na blogu biblioteki 

szkolnej Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A.Krąpca OP w Lublinie w zakładce eTwinning w 

bibliotece WWW.biblioteka-g3.blogspot.com oraz na blogach projektów, np. 

www.etwinningbookraft.blogspot.com i WWW.kidblog. Opublikowane na zasadzie otwartej licencji 

prace będą mogli obejrzeć i wykorzystać na swoje potrzeby edukacyjne uŜytkownicy Internetu, w tym 

uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele naszej szkoły, szkół partnerskich i wszyscy zainteresowani. 

Niektóre prace są drukowane, aby zademonstrować prace, wypromować ich autorów w szkolnej 

społeczności oraz zachęcić innych uczniów do rozwijania swoich umiejętności medialnych i 

komputerowych. Sukcesy koła medialnego eTwinning przyczyniły się teŜ do opublikowania artykułów na 



ich temat w prasie ogólnopolskiej. Projekty eTwnning były teŜ prezentowane na wielu konferencjach w 

Polsce, a nawet zagranicą.  
 

 

 


