
eTwinning az iskolai könyvtárakon
keresztül

A Könyvtárostanárok Egyesületének 
szakmai napja 2011. március 9-én 10 órától
Budapesten, az Országos Pedagógiai Könyv-
tár és Múzeumban (OPKM)

A Könyvtárostanárok Egyesülete 2011-es
szakmai napján elõadások, bemutatók és cso-
portos közös gondolkodás keretében járják
körbe, hogy miért érdemes könyvtáros-
tanárként egy nemzetközi projektben részt
venni. A szakmai nap keretében tartja az egye-
sület részleges tisztújító közgyûlését is.

Az iskolai könyvtárak sok szempontból já-
rulnak hozzá a közoktatásban folyó nevelõ-ok-
tató munkához. A tanórák keretében végzett
munka és a tanórán kívüli iskolai projektek
nélkülözhetetlen eszköze, helyszíne az iskolai
könyvtár. Az iskolai könyvtár és könyvtáros-
tanára ugyanakkor nemcsak nélkülözhetetlen
támogatója, segítõje lehet egy projektnek, ha-
nem kezdeményezõje is. 

Erre kínál sokoldalú és biztonságos felüle-
tet az eTwinning.

A felület, a program segítségével európai
iskolákkal, iskolai könyvtárosokkal teremthe-
tünk kapcsolatot és kezdhetünk közös nemzet-
közi projektekbe. Élményt és tanulási lehetõsé-
get nyújthatunk diákjainknak, kollégáinknak,
és mindemellett szolgálni tudjuk a könyvtár-
használóvá nevelést, felhívhatjuk a figyelmet
az iskolai könyvtárra.

A programból
Köszöntõk – Lázárné Szanádi Csilla, a KTE
elnöke és Varga Katalin, az OFI-OPKM igaz-
gatója
Az eTwinnig program – Tvergyák Klaudia,
Educatio Nonprofit Kft.
Gdanskban eTwinningeltek a könyvtáros-
tanárok. Szakmai útibeszámoló – Petri Ágnes,
Móra Ferenc Általános Iskola, Budapest
„Irodalmi Szalon”. Egy kezdõ eTwinningezõ
iskolai könyvtáros tapasztalatai – P. Szabó
Melinda, Könyves Kálmán Gimnázium, Bu-
dapest
Angol nyelvi projekt 5. osztályosokkal –
Zsadon Zsófia, Székesfehérvár
Bemutatkozik az OPKM olvasás portálja –
Bilicsi Erika, OPKM, Budapest
Ismerkedés az eTwinning felülettel
Iskolai könyvtári projektek, programok, 
A Kis KTE könyvek 4. kötetének bemutatója

Részvétel, regisztráció
A részvétel a KTE, az MKE, a CSMKE tagja-
inak és az OPKM dolgozóinak és nappali tago-
zatos hallgatóknak ingyenes, más érdeklõdõk-
nek, látogatóknak 3000 Ft-os regisztrációs dí-
jat kell fizetniük, amire a helyszínen lesz lehe-
tõség.
Kérjük a leendõ résztvevõket, hogy 2011. már-
cius 1-jéig elõzetesen regisztráljanak honla-
punkon: www.ktep.hu.
Amennyiben a jelentkezõk száma meghaladja
a 100 fõt, a regisztráció hamarabb is lezárulhat.
A részvétel a tagok számára is elõzetes regiszt-
rációhoz kötött!
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Rendezvény

K2 Kísérleti Mûhely

KTE tavaszi szakmai napja

Internet Fiesta

MKE közgyûlés

Az MKE Társadalomtudományi
Szekciójának szakmai napja

XVIII. Budapest Nemzetközi
Könyvfesztivál

Környezetvédelem a statisztika tükrében

Rendezõ intézmény

OSZK

Könyvtárostanárok
Egyesülete

IKSZ

MKE

MKE Társ.tud. Szek.,
KSH Könyvtár

MKKE

KSH Könyvtár,
Móricz Gimnázium

Információ

Toth.Mate@oszk.hu

ktep.hu

iksz@oszk.hu

mke.info.hu

konyvtar.ksh.hu

fesztival.maszre.hu
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