W roku szkolnym 2017/18 rusza
PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
adresowany do uczniów deklarujących chęć tworzenia gazetki szkolnej

II.

PROGRAM GAZETKI SZKOLNEJ
CELE:
-Redagowanie pisemka:
•rozwija kompetencje komunikacyjne ucznia,
•kreuje pozycje ucznia w grupie, co jest szczególnie
atrakcyjne dla młodych ludzi,
•przyczynia się do poznawania różnych form pracy
dziennikarskiej,
•kształci umiejętność pracy w grupie,
•uczy dyscypliny
•uczy selekcji wypowiedzi,
•uczy trudnej sztuki wypowiedzi precyzyjnej, zwięzłej,
zrozumiałej dla innych,
•uczy odpowiedzialności za słowo.
Czasopismo uczniowskie:
•wyzwala działania twórcze,
•inspiruje twórczość literacką,
•pełni ważną funkcję w edukacji kulturalnej,
•jest nośnikiem informacji,
•uczy sztuki wypowiadania krytyki (lub przeciwnie pochwały).
METODY:
•poszukująca, burza mózgów, giełda pomysłów,
wywiad, poglądowości operatywnej, dyskusja, praca
z tekstem
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FORMY PRACY:
•poznawanie gatunków dziennikarskich takich jak: wywiad,
recenzja, sonda, artykuł,
•wspólna praca nad danym gatunkiem (wspólne czytanie,
redagowanie),
•samodzielne przygotowanie wypowiedzi w określonym
gatunku,
•dyskusja nad tekstem,
•różne ćwiczenia językowe,
•praca indywidualna z redaktorami- dopracowywanie
tekstów, korekta,
•praca nad konkretnymi tekstami,
•kompletowanie materiałów,
•przegląd prasy dziecięcej, młodzieżowej,
•przegląd nowości książkowych, pisanie recenzji nowych
książek,
•współpraca z biblioteką.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA GAZETKIPROPONOWANE SEKCJE:
•DZIENNIKARSKA - autorzy artykułów i innych tekstów,
reporterzy, przeprowadzający wywiady, graficy, autorzy
krzyżówek,
•REDAKCYJNA - osoby zajmujące się redakcją materiałów
dostarczonych przez sekcję dziennikarską, osoby
odpowiadające za dobór materiału, wizję i kształt gazetki,
•EDYTORSKO-POLIGRAFICZNA - czyli tzw. zaplecze
techniczne redakcji, składacze, osobyodpowiedzialne za
ostateczny kształt gazety i za jej powielanie.
DZIAŁY:
•WYWIAD ZE ZNANĄ POSTACIĄ czyli rozmowy
z ludźmi, którzy swą osobowością mogą zainteresować
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społeczność uczniowską.
•NASZA TWÓRCZOŚĆ czyli wiersze, opowiadania, baśnie
i inne pisane przez uczniów utwory.
•SAVOIR-VIVRE czyli zasady dobrego zachowania się
w różnych sytuacjach.
•WKŁADKA OKOLICZNOŚCIOWA czyli Dzień
Nauczyciela, Boże Narodzenie, Walentynki, Wielkanoc itp.
•TO WARTO WIEDZIEĆ czyli ciekawostki ze świata
ludzi, zwierząt i roślin.
•Z ŻYCIA SZKOŁY czyli najważniejsze wydarzenia,
konkursy.
•MAŁE CO NIECO czyli humor i rozrywka.
•KĄCIK SPRAW BIEŻĄCYCH czyli artykuły, recenzje,
opinie, apele.

CZŁONKOWIE REDAKCJI:
KL.4 A : Maria Gotkowska, Amelia Komórek, Julia Wisz,
Jakub Szela
KL. 7 A: Aleksandra Kopiczak, Oliwia Kulig
Zapraszamy do współpracy!!!!!!
Opiekun grupy:
Małgorzata Molęda
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