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OPIS INNOWACJI 

 

I. Wstęp  

Powodem wprowadzenia innowacji, jak wskazują wyniki egzaminów końcowych, są 

powtarzające się problemy uczniów z redagowaniem dłuższych form wypowiedzi. Z analizy 

egzaminów wynika, że najtrudniejsze dla ósmoklasistów okazało się poprawne pisanie pod 

względem ortograficznym – łatwość 0,45 oraz umiejętność wypowiadania się w określonych 

formach wypowiedzi pisemnej – łatwość 0,58. Jest zatem potrzeba rozwijania tych 

umiejętności w sposób nietypowy i aktywny, ale też atrakcyjny dla uczniów. 

Innowacja polega na utworzeniu koła redakcyjnego mającego na celu wydawanie 

gazetki szkolnej. Jest propozycją zajęć pozalekcyjnych dla chętnych i uzdolnionych 

humanistycznie uczniów klas szóstych i siódmych, jak również dla tych którzy są chętni, ale 

niepewni swoich umiejętności. Redagowanie dwumiesięcznika stanowi wszechstronną formę 

aktywizowania twórczości dzieci, rozbudzania ich zainteresowań i zdolności. Stanowi 

również doskonałe narzędzie wychowawcze, umożliwiające ekspresję (wyrażanie własnych 

przeżyć i przemyśleń) i wyzwalające emocje, ale także uczące wiary we własne możliwości  

i współpracy w grupie rówieśniczej. W trakcie zajęć uczniowie posiądą umiejętność 

tworzenia tekstów, redagowania krótkich relacji, wywiadów a także wspólnego 

rozwiązywania konfliktów, nauczą się odwagi w korzystaniu z wolności słowa, ale także 

wezmą za nią odpowiedzialność. Zaplanują i zorganizują działania własne i kolegów, 

ukształtują poczucie estetyki, pracować będą na sukces indywidualny i zespołowy.  

II. Zasady i warunki wprowadzenia innowacji. 

Innowacja będzie realizowana zajęciach pozalekcyjnych. Do koła mogą należeć 

wszyscy chętni uczniowie z klas szóstych i siódmych. Na realizacje zajęć przeznacza się 1 

godz. tygodniowo. Tematyka jest otwarta, może ulegać zmianom. Koło planuje 

współpracować z organizacjami szkolnymi, np. Samorządem Uczniowskim biblioteką 

szkolną, Miejską Biblioteką Publiczną w Józefowie i innymi wybranymi przez uczniów. 



Głównym zadaniem koła będzie wydawanie gazetki szkolnej. Gazetka ukazuje się 

cyklicznie, raz na dwa miesiące. Zawiera informacje dotyczące bieżących wydarzeń z życia 

szkoły a także stałe działy. Szata graficzna będzie kolorowa, wybrana przez uczniów. 

Innowacja będzie nastawiona na kształcenie umiejętności praktycznych, realizuje 

wybrane cele i treści kształcenia z języka polskiego i informatyki, które wzajemnie się 

przenikają i uzupełniają.  

III. Sposób realizacji  

Innowacja będzie realizowana w dwóch panelach:  

I. Ćwiczenia w tworzeniu krótszych i dłuższych tekstów w różnych formach. 

II. Wydawanie gazetki szkolnej. 

 

Innowacja będzie nastawiona jest przede wszystkim na zdobycie praktycznych 

umiejętności związanych z tworzeniem i redagowaniem szkolnego czasopisma, stąd też 

przekazywanie informacji i wiadomości stricte teoretycznych ograniczone zostało do 

niezbędnych.  

Do zadań nauczyciela należeć będą: powołanie zespołu redakcyjnego, opracowanie 

planu pracy koła organizowanie zajęć, rozdzielanie ról, pomoc w wyborze tematów do gazetki 

szkolnej, doradzanie oraz ustalanie terminów spotkań z ciekawymi gośćmi. 

Zadaniem uczniów uczęszczających na zajęcia koła dziennikarskiego będzie 

redagowanie gazetki szkolnej, twórcza praca uczniów pod kierunkiem nauczyciela.  

Gazetka powinna być wydawana jako dwumiesięcznik i będzie uwzględniać 

wydarzenia z życia szkoły. Podstawowym celem jest zdobycie umiejętności praktycznych, a 

ich osiągnięcie należy prowadzić poprzez stałe powtarzanie tych samych czynności, 

związanych z przygotowanie kolejnych numerów czasopisma. 

Tematyka zajęć: 

I. Przygotowanie warsztatu dziennikarskiego ucznia. 

1. Poznanie różnego rodzaju czasopism oraz ich adresatów. 

a) budowa gazety, 

b) zasady funkcjonowania zespołu redakcyjnego, 

c) poznanie różnych form wypowiedzi dziennikarskiej. 

2. Posługiwanie się językiem i formami dziennikarskimi. 

II. Uczeń w roli dziennikarza.  

1. Składanie kolejnych numerów gazety, przygotowanie i opracowanie tekstów, oprawa 

graficzna. 

2. Stosowanie technik komputerowych w redagowaniu artykułów prasowych. 

3. Reklama i opracowanie zasad kolportażu. 

 

IV. Cele innowacji 

Program umożliwia osiągnięcie szeregu istotnych celów, pozwalających wyposażyć 

uczniów w wiele ważnych właściwości i umiejętności. Cele programu zawierają się 

w zestawie kompetencji kluczowych, a za najbardziej istotne autor uznaje: 



Cel ogólny: 

 

Rozbudzanie zainteresowań i przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról 

związanych z wydawaniem gazetki szkolnej oraz tworzenie różnych form wypowiedzi 

pisemnej. 

 

Cele szczegółowe: 

 

- zapoznanie z warsztatem dziennikarskim, 

- poznanie zasad pracy dziennikarza, 

- redagowanie różnorodnych gatunków dziennikarskich, 

- gromadzenie i selekcjonowanie materiałów do poszczególnych numerów gazetki, 

- nabycie sprawności w nadawaniu tytułów i podtytułów, 

- bogacenie słownictwa związanego z dziennikarstwem, 

- korzystanie z różnych źródeł informacji, 

-doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem z uwzględnieniem zasad 

ortograficznych, stylistycznych i gramatycznych, 

-doskonalenie umiejętności komunikowania się, 

- rozwijanie  poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi, 

- wykorzystanie programów komputerowych do redagowania gazetki, 

- kształcenie postaw kreatywnych, 

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, 

- wyrażanie własnych sądów, opinii, przekonań,  

- aktywny udział w życiu szkoły i środowisku lokalnym, 

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi, 

V. Metody i formy  

Nas zajęciach wykorzystywane będą następujące formy pracy: 

- indywidualna- podczas samodzielnego zbierania materiałów i przygotowywania artykułów; 

- zbiorowa i w małych grupach, 

-warsztaty dziennikarskie 

- praca „w terenie” – sondy, wywiady, uczestniczenie w imprezach szkolnych.  

Program nastawiony jest przede wszystkim na wykształcenie u uczniów określonych 

umiejętności, stąd też w osiąganiu zamierzonych celów należy stosować przede wszystkim 

metody i techniki aktywizujące uczniów: 

- metoda projektu (przygotowanie gazetki według planu przez odpowiedzialnych za 

poszczególne zadania uczniów), 

- burza mózgów, miniwykład, dyskusja, debata „za i przeciw”,  

- metoda ćwiczeniowa: zajęcia praktyczne z samodzielnym redagowaniem tekstów, ćwiczenia 

przy komputerze, analiza tekstu, praca z tekstem 

- metoda warsztatowa z zaproszonymi na zajęcia gośćmi. 



VI. Efekty innowacji 

Uczeń: 

 umie samodzielnie redagować różne formy wypowiedzi pisemnych, zarówno o 

charakterze literackim, np. sprawozdanie, reportaż, felieton, jak i użytkowym, np.: 

zawiadomienie, zaproszenie, notatka, z zachowaniem poprawności językowych i 

zasad kompozycji; 

 w wypowiedziach pisemnych umie stosować różne rodzaje wypowiedzeń: zdanie 

pojedyncze, zdanie złożone, równoważnik zdania; 

 umie dyskutować w zespole z zachowaniem zasad komunikacji werbalnej i 

niewerbalnej; 

 umie gromadzić informacje na określony temat, dokonać ich analizy i selekcji 

  wie, na czym polega praca dziennikarza; 

 zna główne etapy powstawania gazety; 

 potrafi nadawać redagowanym tekstom właściwy tytuł; 

 potrafi świadomie korzystać z różnych źródeł informacji; 

 umie organizować sobie prace i współdziałać w grupie; 

 ma poczucie odpowiedzialności za własne wypowiedzi; 

 umie redagować teksty przy użyciu edytorów tekstu; 

 umie tworzyć pola tekstowe, rysunki, grafiki; 

 umie kopiować teksty, rysunki, przenosić w obrębie jednego dokumentu i między 

dokumentami, dokonywać ich zapisu; 

 umie wstawiać i formatować obiekty rysunkowe w dokumentach tekstowych; 

 umie posługiwać się skanerem; 

 umie korzystać z internetu jako źródła zdobywania i przekazywanie informacji. 

VII. Ewaluacja 

EWALUACJA PROGRAMU DOKONYWANA BĘDZIE NA PODSTAWIE: 

 

a) prezentacji wydanego numeru  

b) zaangażowania ucznia na zajęciach 

 

Efektem pracy uczniów w ramach innowacji będą kolejne numery gazetki szkolnej 

inne publikacje z twórczymi tekstami uczniów. 
 

Elżbieta Kolaszyńska 

 

 


