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Kreatywna szkoła - twórczy uczeń

Gazetka TIK Zespołu
Szkół w Zbrachlinie

Biorąc udział w
Projekcie
założyliśmy sobie
kilka celów.
Głównym celem
było wspieranie
wszechstronnego
rozwoju uczniów i
kształtowanie ich
osobowości. 

Ponadto
przygotowanie
uczniów, jako
odbiorców i
twórców do
świadomego
uczestnictwa w
kulturze.
Uczniowie poprzez
uczestnictwo

w Projekcie mogli
zdobywać
umiejętności
rozwiązywania
problemów.

Druga Edycja Projektu

„Cieszymy się, że
wzięliśmy udział w
projekcie, ponieważ
zmobilizowało nas
to do stosowania
ciekawych i
atrakcyjnych dla
uczniów narzędzi,
nastawiło
pozytywnie do
poszukiwań
twórczych

rozwiązań
związanych z
redagowaniem
biuletynu. Kolejny
zysk to realna
potrzeba
doskonalenia
naszych
umiejętności
informatycznych”.
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Obiektywie

Cele i zadania Projektu:

       Wśród zaplanowanych celów szczegółowych znalazły się: poznanie specyfiki różnych środków masowego
przekazu - prasy, radia, telewizji, Internetu, poznawanie słownictwa związanego z prasą i etapów powstawania
gazety, poznawanie wybranych form komunikacji internetowej i mediów elektronicznych, zapoznanie z cechami
podstawowych gatunków dziennikarskich. Ważne było również kształtowanie umiejętności korzystania z
różnych źródeł wiedzy, uświadamianie zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią i uczenie sposobów ich
unikania. Poprzez redagowanie własnych tekstów do gazetki szkolnej i na szkolną stronę internetową
uczniowie wdrażali się do pracy z komputerem oraz innym sprzętem elektronicznym przy tworzeniu tekstów i
przygotowywaniu różnorodnych materiałów przeznaczonych do publikacji, rozwijali umiejętność pracy
zespołowej oraz rozwijali umiejętności interpersonalne (nawiązywanie kontaktu z rozmówcą, zadawanie pytań,
prowadzenie kulturalnej rozmowy).

       Poprzez udział w zajęciach uczeń poszerzy swoją wiedzę na temat środków masowego przekazu,
zdobędzie umiejętność tworzenia tekstów i innych materiałów charakterystycznych dla wybranych mediów,
zwłaszcza prasy i Internetu. Poprzez aktywne uczestnictwo pozna etapy pracy nad gazetką szkolną oraz
usprawni umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych przydatnych podczas realizacji
postawionych zadań. Ponadto uczeń rozwinie umiejętność pracy zespołowej oraz umiejętności interpersonalne.
Wymiernym efektem pracy uczniów będzie wydanie gazetki szkolnej oraz opublikowanie na szkolnej stronie
internetowej innych tekstów powstałych w ramach realizacji projektu.

       Reasumując: Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów w trakcie zajęć związanych z realizacją
projektu pozwolą im stać się nie tylko bardziej świadomymi odbiorcami kultury, ale również uzmysłowią im, że
sami mogą tę kulturę tworzyć.

       „Cieszymy się, że redagowaliśmy tę gazetkę. Dzięki naszej pracy zdobyliśmy nowe doświadczenia.
Mogliśmy wcielić się w rolę redaktorów. Jedyną trudnością jaką napotkaliśmy na swej drodze, był brak
możliwości formatowania tekstu.”

Naszym zadaniem było:

Zadanie 8.

TIKowa gazetka szkolna. Przygotowanie multimedialnej gazetki szkolnej na wybrany temat związany z życiem
klasy/szkoły. Gazetka powinna być wykonana z wykorzystaniem narzędzi informacyjno-komunikacyjnych
(można skorzystać, np. z Junior Media). Ocena na podstawie sprawozdania, prac/linka do strony przesłanych
do jury konkursu poprzez stronę internetową.
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