Kniha, ktorá zmenila môj život
eTwinning Label, medzinárodný projekt cez internet

Hlavní projektoví partneri: Andrea Piterová Kokoruďová - Spojená škola

v Tvrdošíne

a Renata Sowada - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Marii SkłodowskiejCurie w Częstochowie,
Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc by sme chceli v mesiaci október
zorganizovať v spolupráci s projektovými partnermi čítanie v školskej knižnici spojené
s besedou na tému Kniha, ktorá zmenila môj život. Žiaci predstavia knihu, ktorá zanechala
estetickú, výchovnú, náučnú alebo informačnú stopu v ich živote. Formou recenzie alebo
náučnej prípadne reklamnej prezentácie ju zároveň predstavia ostatným žiakom v priestoroch
Twinspace a na webovej stránke školy. Netradičná projektová práce cez eTwinning by mala
byť aj formou nadviazania medzinárodného partnerstva a spolupráce. Ponúkla by nám nové
možnosti na edukáciu a mohla by byť zároveň motiváciou na rozvoj čitateľskej gramotnosti,
vytvorenia pozitívneho vzťahu ku knihám a podporou čítania národnej aj inonárodnej beletrie
a literatúry vo všeobecnom meradle.

Kľúčové slová: literatúra, beletria, história, kultúra, kultúra jazyka, politika, multimédia,
školské knižnice, umenie a kultúra, čitateľská gramotnosť, multikultúrnosť, tolerancia
Ciele:
-

zábavnou a hravou formou získať žiakov pre čítanie kníh a poznávanie histórie

-

podporiť ich dobrý vzťah ku knihám, motivovať žiakov, aby si knihy vyberali podľa
svojich čitateľských záujmov, rozvíjať čitateľskú gramotnosť

-

rozvíjať netradičné formy vyučovania, uplatňovať v praxi aktivizujúce vyučovacie
metódy, vyučovanie v školskej knižnici

-

podporovať medzipredmetové a medzinárodné projekty a vzťahy

-

rozvíjať schopnosť prečítané texty interpretovať, spracovať a prezentovať pred
kolektívom, aby sa žiaci počas vyučovania alebo v rámci mimoškolských aktivít
rozprávali o prečítaných knihách a vzájomne si odporúčali knihy

-

rozvíjať kreativitu, získať kompetenciu v tvorbe recenzii, náučných prezentácii, tvorbe
titulov, spracovanie náučného videa

-

prepojenie náučnej tvorby s umeleckou

-

prezentácia školy a jej úspechov v médiách, v priestroch TwinSpace

-

výmena skúseností s partnerskou školou, komunikácia so zahraničným projektovým
partnerom, motivácia, inšpirácia v organizovaní projektu Najzaujímavejšie podujatie
školskej knižnice

-

prepojiť obsah projektu so životom školy a národa

Postup práce:
-

v mesiaci september zadanie témy pre žiakov: Kniha, ktorá zmenila môj život

-

Textotvorná činnosť- tvorba recenzie, náučnej alebo reklamnej prezentácie, videa na
prezentovanie Knihy, ktorá zmenila môj život

-

organizácia besedy v školskej knižnici v mesiaci október na tému Kniha, ktorá
zmenila môj život

-

anketa, dotazník na hodnotenie podujatia žiakmi

Prezentácia podujatia:
-

Správu o priebehu a výsledkoch podujatia by sme uverejnili aj na internetovej stránke
školy

-

komunikácia v projektovej práci prebieha elektronickou formou v rámci možností
a potrieb (výmena skúseností v organizovaní medzinárodného projektu

-

výmena dokumentačného materiálu z projektu s partnerskou školou (fotky, videá,
nástenky v priestoroch TwinSpace v etwinningu

