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Wstęp 
  
 W bibliotece szkolnej będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas IV-VI  
w formie koła dziennikarskiego. Na zajęciach koła uczniowie będą pogłębiać swoją wiedzę na 
temat pracy dziennikarza. Zostaną zapoznani z istotnymi problemami etyki dziennikarskiej,  
z rolą mediów i ich wpływem na rzeczywistość. Uczestnicy koła poszerzą wiedzę o reklamie- 
jej odmianach, języku, bohaterach reklam. Praca ich będzie polegała też na gromadzeniu 
informacji o odbywających się na terenie szkoły imprezach, redagowaniu artykułów, 
poszukiwaniu ciekawych tematów. 
 Zadaniem nauczyciela będzie pomoc w stworzeniu zespołu redakcyjnego, organizo-
wanie spotkań, rozdzielanie ról i doradzanie. 
 Zadaniem uczniów uczęszczających na zajęcia koła dziennikarskiego będzie 
redagowanie gazetki szkolnej „Ikarek”. Gazetka powinna być wydawana jako dwumiesięcz-
nik i będzie uwzględniać ważne wydarzenia z życia szkoły. Zajęcia koła dadzą uczniom 
możliwość twórczego, kulturalnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.  
 Poszczególne elementy programu skorelowane są z treściami programowymi języka 
polskiego i obejmują wiedzę teoretyczną (wprowadzenie terminologii dziennikarskiej, 
konstrukcji gatunków dziennikarskich) oraz praktyczną, z wykorzystaniem nabytych 
wiadomości podczas redagowania gazetki szkolnej. 
 Koło prowadzone będzie przez bibliotekarza, ale zakłada korelację miedzyprzedmio-
tową (głównie język polski, historia, informatyka, sztuka). Część pracy uczniowie będą 
wykonywać w bibliotece zaopatrzonej w stanowisko komputerowe, rzutnik i ekran. 
 Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu przez jedną godzinę. 
 

CELE GŁÓWNE: 
 

• poznanie pracy dziennikarza, 
• poruszanie problematyki związanej ze środkami masowego przekazu, 
• kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, 
• doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem pod względem 

ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym, 
• poszukiwanie, przetwarzanie i selekcjonowanie informacji. 

 

TREŚCI NAUCZANIA: 
 

 Treści nauczania realizowane na zajęciach koła dziennikarskiego powiązane są  
z działaniami uczniów i opanowaniem przez nich określonych umiejętności: 

• korzystanie z różnych źródeł informacji, 
• bogacenie słownictwa związanego z dziennikarstwem, 
• poznanie warsztatu pracy dziennikarza i sposobu tworzenia gazety, 
• poznanie układu graficznego gazety, 
• redagowanie artykułów informacyjnych, sprawozdań, wywiadów, felietonów, 

recenzji, reportaży, 
• redagowanie gazetki z wykorzystaniem programu komputerowego Publisher i WORD 
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CELE SZCZEGÓŁOWE: 
                 

• poznawanie gatunków dziennikarskich,  
• uświadomienie wpływu mass-mediów na kształtowanie osobowości młodego 

człowieka, 
• próby własnej twórczości dziennikarskiej, 
• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, 
• projektowanie szaty graficznej, 
• redagowanie haseł reklamowych i opracowanie zasad kolportażu gazetki, 
• dbałość o estetykę publikacji, 
• nabywanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej, 
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi, 
• wdrażanie do systematyczności i wytrwałości. 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW: 
 

1. Stworzenie zespołu koła dziennikarskiego. 
2. Opracowanie planu pracy koła. 
3.   Twórcza praca uczniów pod kierunkiem nauczyciela. 
 

Metody pracy: 
 

 Na zajęciach koła dziennikarskiego będą wykorzystywane różne metody aktywizujące 
ucznia: burza mózgów, projekt ( przygotowanie gazetki według planu przez odpowiedzial-
nych za poszczególne zadania), miniwykład, metaplan, prezentacja multimedialna, dyskusja, 
debata „za i przeciw”, metoda ćwiczeniowa (zajęcia praktyczne z samodzielnym 
redagowaniem tekstów), praca z tekstem. 
 

Formy pracy: 
 

 Nas zajęciach koła wykorzystywane będą następujące formy pracy: indywidualna-
podczas samodzielnego zbierania materiałów i przygotowywania artykułów; zbiorowa i w 
małych grupach- podczas zajęć w bibliotece; praca „w terenie” –sondy, wywiady, uczestni-
czenie w imprezach szkolnych. 
 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW: 
 

Uczeń potrafi: 
 

• wyjaśnić pojęcia związane z wydawaniem czasopism, 
• posługiwać się tymi pojęciami, 
• wymienić cechy osobowościowe, jakimi powinien wykazywać się dziennikarz, 
• efektywnie współpracować w grupie, 
• wyprowadzać wnioski z cudzych wypowiedzi, 
• rozpoznać stosowane w mediach mechanizmy perswazji i manipulacji, 
• rozpoznawać i oceniać modne zjawiska językowe obecne w mediach, 
• nadać tekstom tytuły adekwatne do treści i celu, 
• tworzyć teksty o spójnym i logicznym toku wypowiedzi, podporządkowanym 

nadrzędnemu tematowi,  
• redagować wypowiedzi poprawne pod względem językowym, ortograficznym  
      i stylistycznym, 
• redagować wypowiedzi o różnym zabarwieniu emocjonalnym, 
• tworzyć i stosować w swoich wypowiedziach różnorodne środki stylistyczne, 
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• korzystać z poradników językowych i słowników, 
• świadomie korzystać z różnych źródeł informacji, 
• zabierać głos w dyskusji, 
• wyrażać własną opinię, 
• przekonywać do swoich racji, stosując argumenty, 
• zaplanować i zorganizować swoją pracę, 
• redagować sprawozdanie z uroczystości szkolnych, 
• przeprowadzić wywiad, 
• dokonywać korekty tekstów, 
• wykorzystywać technologię komputerową. 

 

PLAN ZAJĘĆ: 
 

I. Organizacja pracy koła dziennikarskiego. 
 

� Zajęcia organizacyjne. Powołanie zespołu redakcyjnego. 
� Zasady funkcjonowania zespołu redakcyjnego. 

 

II. Przygotowanie warsztatu dziennikarskiego ucznia. 
 

� Poznanie różnego rodzaju czasopism i gazet oraz ich adresatów. 
� Budowa gazety.  
� Poznanie różnych form wypowiedzi dziennikarskiej. 
� Tworzenie słowniczka pojęć związanego z pracą dziennikarską. 
� Normy etyczne obowiązujące dziennikarza. 
� Język mediów. Kultura słowa. Liberalizacja słownictwa w prasie 

młodzieżowej. 
� Znaki korektorskie. 

 

III.  Uczeń w roli dziennikarza. 
 

� Posługiwanie się językiem dziennikarskim. 
� Redagowanie form dziennikarskich.  
� Projektowanie kolejnych numerów gazetki. 
� Korzystanie z poradników językowych i słowników. 
� Stosowanie technik komputerowych w redagowaniu artykułu prasowego. 
� Dokonywanie korekty tekstów. 
� Reklama i opracowanie zasad kolportażu gazetki szkolnej. 

 
                                                                               Alina Rodak, nauczyciel-bibliotekarz 


