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M jak media w szkole

Środki masowego
przekazu pełnią
ważną rolę w życiu
każdej
społeczności.
Dostarczają wielu
aktualnych
informacji,
kształtują pogląd na
świat, 
zapewniają
rozrywkę. Gazetki
w naszej szkole to
zjawisko nie tak
całkiem nowe,
zmieniła się jednak
forma ich
rozpowszechniania.  

Z kolportowanej
kiedyś  w wersji
pisanej  ręcznie lub
na maszynie
przeistoczyła się
współcześnie w
wydania
elektroniczne
zamieszczane na
stronie szkoły. 
W ostatnich pięciu
latach tytuły
gazetek „Piegusek”
i „Niecodziennik
Szkolny”
publikowane są 
z wykorzystaniem

platformy do
tworzenia
czasopism Junior
Media, która jest
projektem
edukacyjnym
dzienników
regionalnych
Polska Press
Grupy. W ciągu
tych lat w
redagowanie
pisemek
angażowały się
dziesiątki
dzieci. Ich wkład
pracy był
najcenniejszy. 

Młodzi dziennikarze
uczestniczyli także
w wielu konkursach
dla redakcji
gazetek szkolnych.
Te pojedynki na
gazetki, artykuły,
fotografię prasową
służyły nie tylko
zdobywaniu
trofeów, ale nade
wszystko wymianie
doświadczeń. Do
największych
sukcesów należą
niewątpliwie: 

miejsca na podium
„Pieguska” i
„Niecodziennika
Szkolnego” w
Wojewódzkim i
Powiatowym
Konkursie Gazetek 
Szkolnych w latach
2015 i 2016,
wysokie miejsca w
Ogólnopolskim
Rankingu Gazetek
Junior Media i
czterokrotny udział
w „Letniej Szkole
Dziennikarstwa”.

Karolina Strógarek
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TO NAPRAWDĘ
CIEKAWA IDEA

PRACA W
REDAKCJI

M JAK MEDIA W SZKOLE
Dlaczego warto publikować gazetki na platformie edukacyjnej Junior Media?
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JUNIOR MEDIA W SIEDMIU
KROKACH

1. ZAŁÓŻ REDAKCJĘ
To bardzo proste. Wejdź na stronę główną Junior
Media www.juniormedia.pl i kliknij w zakładkę "Załóż
redkację, która znajduje się w prawym górnym rogu
pod panelem logowania. Wpisz dane nauczyciela-
opiekuna redakcji i potwierdź.

.

2. DODAWANIE KOLEJNEGO NUMERU
Wejdź w "Panel użytkownika", który znajduje się po
prawej stronie.  Po rozwinięciu kliknij w zakładkę
"Dodaj gazetę". Wpisz nazwę gazety, wybierz typ
gazetki i jej format. Dodaj opis gazety i wstaw logo. 
Jeśli wszystko się zgadza, naciśnij "Dodaj".

.

www.juniormedia.pl

4. PANEL EDYCJI MAKIET
Jeśli chcesz stworzyć swój własny szablon, użyj
panelu sterowania, który znajdziesz w prawym
dolnym rogu strony. Możesz podzielić stronę pionowo
i poziomo, dodać pole na zdjęcie, tło lub
obramowania. Po zakończeniu należy "Zapisać
makiety".

www.juniormedia.pl

.

3. DODAWANIE MAKIET
Wejdź w wersję roboczą gazetki, naciskając "+".
Następnie kliknij "Dodaj makiety". Po pojawieniu się
strony naciśnij "Użyj szablonu" lub "Utwórz szablon".

www.juniormedia.pl

www.juniormedia.pl

.

.

.
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5.EDYTOWANIE TEKSTU
Aby dodać tekst, należy wejść w ikonę "Dodaj treść",
która znajduje się w rozwinięciu wersji roboczej
gazetki. Nacisnąć na znak ołówka i wpisać treść
artykułu. Można zmienić rozmiar czcionki, pogrubić ją,
użyć kursywy i kolorów oraz wycentrować 
i wyjustować tekst. Jeśli wpiszemy zbyt długi tekst, nie
będzie można zapisać zmian. Należy pamiętać, że
tekst wygląda inaczej w wersji PDF.

.

.

 6. DODAWANIE ZDJĘĆ

Jeśli chcemy wstawić zdjęcie, musimy pamiętać o
przestrzeganiu praw autorskich. Należy podać imię i
nazwisko autora oraz źródło, a wybierając zdjęcie z
Internetu, trzeba sprawdzić, czy licencja dopuszcza
jego użycie i modyfikację. Najlepszym źródłem
bezpłatnych zdjęć i filmów do użytku komercyjnego są
zasoby strony www.pixabay.com, ale najlepiej 
samodzielnie wykonać fotografię. 

Aby wstawić obrazek, należy kliknąć w ikonkę
aparatu. Następnie wybrać zdjęcie z plików  z pamięci
komputera lub z galerii zdjęć, którą sami tworzymy.
Po wczytaniu fotografii należy ją edytować, a kolejno
wykadrować, do tego służy przycisk "Edytuj".
Zapisujemy zdjęcie. Następnie dodajemy tytuł oraz
dane autora i klikamy ikonkę "Wstaw".

7. GENEROWANIE PODGLĄDU GAZETKI I
PUBLIKOWANIE

Przed publikacją gazetki należy wygenerować pogląd
w wersji PDF. Koniecznie trzeba sprawdzić, czy
wszystkie teksy są widoczne i nanieść korektę. 
Po kliknięciu ikonki "Publikuj" gazetka jest widoczna
dla wszystkich użytkowników platformy Junior Media.
Gazetkę można także usunąć lub opublikować
zmiany.

www.juniormedia.pl

Więcej informacji na temat tworzenia gazetki można
znaleźć na stronie www.juniormedia.pl w zakładce
"jak to zrobić". 
Warto również zapoznać się z pozostałymi
zakładkami z: newsami, informacjami o Junior Media,
poradnikiem, junior krytyk, #juniorlab, wyszukiwarką
e-redakcji szkolnych i e-gazet. Niezwykle przydatne w
prowadzeniu redakcji gazetki szkolnej są lekcje
dziennikarskie zawarte w zakładce #juniorlab. 
Można zapoznać uczniów z informacjami dotyczącymi
wykonywania fotografii, reportażu interaktywnego,
nagrywania wideo, dziennikarstwa danych, sztuki
wywiadu lub ciekawych aplikacji wspierających
dziennikarstwo internetowe.

Karolina Strógarek

.

www.juniormedia.pl

.
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To naprawdę 
ciekawa idea

PRACA W REDAKCJI!

wymieniana 
poglądów,
debatowania,
pisania itp.
Dowiedziałam
się również
wiele nowych
rzeczy, a jak
czegoś nie
wiedziałam, to
w opisie zadań
było to świetnie
wytłumaczone.

 Po raz
pierwszy z tym
programem
spotkałam się w
czwartej klasie
szkoły
podstawowej,
kiedy to moja
nauczycielka
j.polskiego
przedstawiła go
całej klasie.
Spodobał mi się
pomysł 
wprowadzenia
go w życie. To
naprawdę
ciekawa idea.

Prowadzenie
redakcji gazetki
szkolnej i wiele
interesujących
zadań jest po
prostu dobrym
sposobem
pokonania
zwykłej szkolnej
rutyny. Poza
tym coś takiego
świetnie rozwija
umiejętności
pisania,
interpretowania
i tworzenia
różnych treści. 

U mnie
pobudziło np.
pasję związaną
z
kinematografią
przez zadanie
pisania recenzji.
Od zawsze
lubiłam
oglądanie i
dyskutowanie o
filmach, lecz to
zadanie
zmotywowało
mnie do tego
jeszcze
bardziej,
ulepszyło u
mnie zdolność

Dodatkowo
pojechałam na
wakacje z
Junior Media,
gdzie poznałam
wiele osób z
innych redakcji i
ciekawie
spędziłam czas.

Żory 2019

Bardzo cieszę
się, że miałam
możliwość
uczestnictwa w
projekcie Junior
Media i
serdecznie
polecam innym.

Dominika

Junior Media to
edukacyjny
projekt
dziennikarski
obejmujący
swoim
zasięgiem całą
Polskę. Jako
uczennica 
SP 11 w Pile
miałam okazję
zostać
redaktorem
szkolnej gazety
„Niecodziennik
Szkolny”. Dzięki
Junior

Media mogłam
uczestniczyć w
wielu projektach
i przedsięwzię-
ciach. Na
obozie
dziennikarskim
poznałam wielu
nowych ludzi z
mnóstwem
pozytywnej
energii i
nauczyłam się
wielu
przydatnych
rzeczy. Obóz
wspominam
wspaniale!

Podczas zajęć
dziennikarskich
w szkole
świetnie
bawiłam się,
pisząc artykuły
do gazety, była
to dla mnie
odskocznia od
nauki i
możliwość
rozwijania
swoich
umiejętności, a
do tego nasza
redakcja była
nagradzana
przeróżnymi
nagrodami.

Myślę, że ten
projekt powinny
wprowadzić
wszystkie
szkoły. Uczy,
rozwija,
kształtuje i
odkrywa talenty
uczniów. Każdy
znajdzie tam
coś dla siebie.

Magda

Uniejów 2017

.

p. Sylvia Dąbrowa

p. Sylvia Dąbrowa

.
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Moja przygoda 
z Junior Media 

Moja przygoda
z Junior Media
zaczęła się, gdy
poszłam do
czwartej klasy,
a moją
nauczycielką
języka
polskiego
została pani
Karolina
Strógarek, która
zachęciła mnie i
moją klasę do
dołączenia do
szkolnej
redakcji, której
jest opiekunem.
Gazetka
szkolna bierze
udział w
projektach
Junior Media, 
które
uwzględniają
wiele
konkursów i
pomagają
uczniom w
rozwinięciu
zainteresowań
w zakresie 

dziennikarstwa,
animacji,
tworzenia
filmików.
  Pisanie
artykułów
bardzo mi się
spodobało, więc
zaczęłam brać
udział w
konkursach
organizowanych
przez Junior
Media. Jednym
z pierwszych, w
którym wzięłam
udział był 
konkurs na
nagranie filmiku
o tym, kto jest
moim
superbohaterem.
Do udziału w
realizacji tego
projektu
zaprosiłam
mojego
młodszego,
kilkuletniego
brata.
Początkowo był
on
entuzjastycznie
nastawiony, 

jednak jak
wiadomo, każdy
film wymaga
paru dubli i
powtórzenia
tekstu. Jego
zapał do pracy
powoli zanikał i
musiałam
zmotywować go
do dalszego
działania, co nie
było łatwe, ale
się udało i
przyniosło
sukcesy. Nasza
praca została
doceniona
przez jury i
zajęliśmy II
miejsce!
Wygrana
bardzo mnie
zaskoczyła i
uszczęśliwiła, 
a mojego brata
zmotywowała i
pokazała, że
współpraca ze
starszą siostrą
może przynieść
efekty.

Przy kolejnym
projekcie,
zaangażował
się jeszcze
bardziej i nasze
wspólne
działanie
spowodowało,
że zostałam
laureatką w
konkursie na
nagranie
recenzji gry
edukacyjnej
„MegaMisja z
Psotnikiem”. 
Konkursy na
realizację
filmów, to nie
jedyne, w
których brałam
udział. Junior
Media ogłosiło
między innymi
konkurs na
projekt strony
internetowej.
Postanowiłam,
że stworzę
stronę dla
małego 
stowarzyszenia,
w którego
współzałoży-
cielką jest moja
mama.
Stowarzyszenie
pomaga

nepalskim
mniszkom,
zamieszkującym
klasztor po
stracie swoich
bliskich.
Wprawdzie nie
udało mi się
wygrać żadnej
nagrody,
jednakże moją
wygraną jest to,
że strona
funkcjonuje do
dnia
dzisiejszego,
dzięki czemu
więcej ludzi
może się
dowiedzieć o
naszej pracy
dla chłopców. 
Junior Media
umożliwiło mi
wakacyjny
wyjazd, w
którym brali
udział
uczniowie z
innych redakcji
szkolnych
gazetek z całej
Polski. Pod
okiem
profesjonalistów
mogliśmy
poszerzać
swoją wiedzę z
zakresu
dziennikarstwa. 

Miałam okazję
skorzystać z
tego typu
odpoczynku
dwukrotnie, raz 
w Uniejowie,
raz w Żorach.
Nasze wyjazdy
to nie tylko
nauka
dziennikarstwa,
ale również
mnóstwo
atrakcji i
możliwość
poznawania
nowych osób, z
którymi łączą
mnie podobne
zainteresowania.
Z niektórymi z
nich, utrzymuję
kontakt do
dziś. 
Redagowanie
artykułów i
recenzji książek
do gazetki
szkolnej,
nagrywanie
filmów y oraz
wiedza zdobyta
podczas
wakacji
rozwinęło moje
zainteresowania
dziennikarskie i
filmowe. 

Natalia

. https://agamapomoc.wordpress.com
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Kilka słów 
o Junior Media

szkolnej
gazetki, a sam
program
utwierdził mnie
w przekonaniu,
że tylko dzięki
ciężkiej
pracy można
osiągnąć
sukces.

przygotować
recenzję, ale
też
zaprezentować
nabyte
wcześniej
umiejętności
reżyserskie.
Poznałam nowe
narzędzia,
których używam
do
dziś. Grupowe
zadnia nauczyły
mnie
kreatywności,

Dzięki Junior
Media miałam
szansę nauczyć
się wielu
ciekawych i
nietuzinkowych
rzeczy. Projekt
umożliwił mi
rozwinięcie
swoich pasji i
zainteresowań -
po raz
pierwszym
stworzyłam 
timeline,
miałam szansę

cierpliwości, ale
przede
wszystkimi były
świetną okazją
do przyjemnego
spędzenia
czasu z
przyjaciółmi.
Ranking
redakcji
regularnie
motywował
mnie do udziału
w konkursach
i udzielania się
na łamach

Mój wkład w
redagowanie
,,Niecodziennika
Szkolnego''
został
doceniony
przez Junior
Media i w
nagrodę za
całoroczne
stranania

brałam udział w
pięciodniowych
warsztatach
pod okiem
dziennikarzy z
Polska Press.

Maja

.

REDAKCJA WYDANIA:  Magda, Maja, Natalia, Dominika

OPIEKUN: Karolina Strógarek
KONTAKT:

niecodziennikszkolny@gmail.com

niecodziennikszkolny.wordpress.com

Nagrodzona animacja o jesieni

.
.

.

.

MG

.
.

Wywiad z Davidem
Garrettem
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