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I Wst p
Motywacj do powstania tego programu stało si widoczne w ród młodzie y
zainteresowanie prac dziennikarza, a tak e formami wypowiedzi ustnych i pisemnych,
którymi operuj mass media.
Wielokrotnie na lekcjach j zyka polskiego po wi conych rodkom masowego
przekazu zauwa yłam, e młodzie bardzo ch tnie i czynnie wł cza si w t tematyk .
Z du ym zaanga owaniem uczniowie przeprowadzaj wywiady, projektuj hasła
reklamowe, a nawet pisz reporta e.
yjemy w czasach ci gle rosn cego
zapotrzebowania na informacje, a tym samym wzrasta presti i zainteresowanie
społecze stwa takimi zawodami jak dziennikarz, fotoreporter czy komentator radiowy
lub telewizyjny. Obecnie programy edukacyjne j zyka polskiego dostarczaj jedynie
informacji o kulturze i pracy mass mediów, nie wyposa aj c jednak ucznia w
odpowiednie narz dzia (oczywi cie z powodu małej ilo ci godzin przeznaczonych na te
zagadnienia).
Mam nadziej , e program ten w du ej mierze ukierunkuje młodzie
zaineresowan tymi zagadnieniami, a jednocze nie sprawi, e lekcje j zyka polskiego
stan si dla niektórych przygod , a nawet wyzwaniem. Tre ci literackie i j zykowe
b d realizowane w oparciu o podstaw programow .
Bior c pod uwag fakt, e nauczanie nowymi metodami jest łatwiejsze
i efektywniejsze, nale y podkre li , e znacznym ułatwieniem w realizacji tego
programu b d multimedia. Termin ten stał si bardzo modny od kilku lat i oznacza on
poł czenie ró nych sposobów przekazywania informacji (video, grafika, d wi k,
animacje).
Mówi c o multimediach, mam na my li: techniki publicystyczno - wydawnicze,
elektronik komercyjn (zwan tak e elektronik powszechnego u ytku np. telewizory,
magnetowidy, kamery video, magnetofony, odtwarzacze CD) oraz komputer.
S dz , e oprócz doskonalenia umiej tno ci publicystyczno - dziennikarskich,
które s nadrz dnym zało eniem tego programu, zastosowanie technik multimedialnych
ograniczy czas potrzebny na nauk , stworzy lepsze mo liwo ci zrozumienia
przekazywanych tre ci i da wi ksze efekty podczas egzaminów gimnazjalnych.
II Zało enia dydaktyczno - wychowawcze
Program przyczyni si do przybli enia młodzie y zawodu dziennikarza oraz
doprowadzi do zintegrowania technologii informacyjnej z ró nymi dziedzinami
nauczania: j zykiem polskim, informatyk , sztuk , technik , histori i wiedz o
społecze stwie. Korelacja z informatyk jest przewidziana jako integralny element tego
programu. Nadrz dnym celem tego kształcenia b dzie systematyczne wydawanie
gazetki szkolnej (miesi cznik) oraz podj cie współpracy z innymi czasopismami, na
łamach których uczniowie b d mogli drukowa swoje artykuły ( „ 43 – bis”, „Express
Ilustrowany”).
Poł czenie technik dziennikarskich z lekcjami j zyka polskiego stanowi mo e
„przerywnik” monotonii polonistycznej i rezultat działa przygotowawczych,
odwołuj cych si do dobrych wzorów prasowych..
Zreszt granice mi dzy tym, co literackie, a tym co dziennikarskie, s bardzo płynne,
czego przykładem mo e by literatura faktu lub zawarto magazynów powa nych
pism. Próbuj poł czy lekcje j zyka polskiego z dziennikarstwem, wiedz o
literaturze, ze sprwno ci redakcyjn , wykorzystuj c do tego jako narz dzi: komputer,
kamery video, magnetowidy, aparat forograficzny, odbiornik radiowy, TV itp.
Pragn lekcje polskiego zbli y do ycia, a prace pisemne uczyni funkcjonalnymi.
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III Cele programu
Program podzielony jest na trzy elapy kształcenia ( klasa I, II, III).
Dla ka dego etapu zostały okre lone odr bne cele.
Klasa I (I etap)
- Przeprowadzanie wywiadu z osobami z najbli szego otoczenia.
- Celowe i zamierzone korzystanie ze rodków technologii informacyjnej w celu
precyzyjnego redagowanai informacji.
- Si ganie do informacji, jak mo e nie komputer.
- Redagowanie artykułu do gazetki w formie recenzji.
- Gromadzenie argumentów i operowanie słownictwem w celu podkre lenia
własnej racji.
- Znajomo poetyki nagłówka i wykształcenie umiej tno ci ich redagowania.
- Redagowanie notatek prasowych.
- Docenienie dorobku kulturalnego własnego kraju, najbli szego regionu bez
przeceniania programowej oferty zagranicznej.
Klasa II (II etap)
- Kształcenie wiadomo ci funkcjonowania reklamy i krytyczny stosunek do niej.
- Stosowanie narz dzi informatycznych w modelowaniu, wykonywaniu
eksperymentów, symulacji, gromadzeniu i przetwarzaniu danych oraz
redagowaniu dokumentów i projektów graficznych.
wiadome i zamierzone uczestnictwo w pracach nad redagowaniem szkolnej
gazetki gimnazjalnej.
- Nawi zanie współpracy z redakcj wybranego czasopisma.
- Sprawne i waro ciuj ce redagowanie relacji na temat: ksi ki, filmu, wystawy,
przedstawienia teatralnego itp.
- Zapoznanie z tematyk i form reporta u.
- Utrwalenia i uporz dkowanie informacji zdobytych za po rednictwem mediów
(w postaci notatki, nagrania, dyskietki, kserokopii).
- Znajomo celów i przyczyn powstawania felietonów.
Klasa III (III etap)
- Redagowanie takich form dziennikarskich jak: artykuł problemowy, reporta ,
notatka prasowa.
- Interesuj ce i oryginalne przedstawienie rozmówcy poprzez przeprowadzenie
wywiadu.
- Samodzielny (bez pomocy nauczyciela) wkład w redagowaniu szkolnej gazetki.
- Posługiwanie si
urz dzeniami powszechnego u ytku: kamer
video,
magnetowidem, magnetofonem, odtwarzaczem CD itp.
- Stosowanie komputera w pracy publicystyczno - dziennikarskiej.
- Wykorzystanie grafiki komputerowej w pracy nad reklam .
- Redagowanie artykułów i zamieszczanie ich w gazetkach i czasopismach
regionalnych oraz krajowych (autoprezentacje).
- Ocenianie warto ci informacji zdobytej z konkretnego ródła (prasa, Internet,
radio, telewizja).
IV Organizacja procesu nauczania
W lekcjach b d uczestniczyli wszyscy uczniowie z klasy.
Zaj cia w pracowni komputerowej odbywa si b d na 12 stanowiskach (grupy dwu
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i trzyosobowe). Na ka dym etapie kształcenia przewiduj dodatkowo jedn godzin
zaj tygodniowo dla klasy obj tej tym e programem. Program realizowany b dzie w
trzech etapach. Etap I obejmie klas I, etap II klas II, etap III klas III. W realizacji
tego programu b dziemy korzysta z fachowej literatury np. "Abecadło dziennikarza"
Z. Borachowego, "Warsztaty dziennikarskie" S. Bortnowskiego, "Reporter i jego
warsztat" A. Magdonia oraz "Ró ne techniki multimedialne" - skrypty wydane przez
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pod redakcj
S. Szarugi, D. Wojtu i A. Koludo.
V Struktura programu
Program podzielony jest na trzy etapy kształcenia, a w ich ramach na zadania
zwi zane z zastosowaniem komputera i technik multimedialnych jako narz dzi
wspomagaj cych.
V. 1. Etap I - struktura programu
1.Reguły obowi zujace w informacji:
- podstawowe wiadomo ci o redagowaniu informacji: pytania informacji
prasowej, zasada odwróconej piramidy,
- nauka precyzji w informowaniu,
- nadanie historii literatury (wybranym tekstom literackim) kształtu informacji,
- przygotowanie do napisania artykułu informacyjnego, wykraczaj cego poza
program szkolny (z wykorzystaniem komputera - edytor tekstu Word).
2. Wywiad jako sposób ukazania rozmówcy:
- nadrz dny cel wywiadu (wywiad dla sprawy? czy wywiad dla osoby?),
- sposoby zadawania pyta i prowadzenia rozmowy,
- rozpocz cie i zako czenie wywiadu.
3. O zawarto ci recenzji:
- czytanie recenzji znanych recenzentów,
- s dy warto ciuj ce,
- redagowanie recenzji.
4. J zyk nagłówków prasowych (propozycja cylku wicze ):
- nadawanie tytułów notatkom prasowym,
- szukanie tytułu dla gazetki szkolnej (wizerunek graficzny),
- gramatyka i stylistyka tytułów,
- klasyfikowanie tytułów i "wprawianie si " w tytułowaniu.
5. Istota notatek prasowych:
- ró ne formy notatek,
- redagowanie notatek prasowych,
- zorganizowanie konkursu szkolnego na najciekawsz notatk prasow .
6. Rozwi zywanie problemów i zada za pomoc technik multimedialnych:
- wykorzystanie komputera do przekazywania i zdobywania wiedzy: program
Word, Power Point, programy edukacyjne, Internet, encyklopedia
multimedialna,
- wykorzystanie dyskietki komputerowej w celu zapisu własnych przemy le ,
wniosków i przeprowadzonych wicze redakcyjnych,
- filmy edukacyjne na kasetach video (wywiady, recenzje spektakli teatralnych,
opinie krytyków),
- wykorzystanie magnetofonu jako narz dzia przy przeprowadzaniu wywiadów,
- zaj cia warsztatowe z wykorzystaniem ró nych czasopism i gazet w celach
warto ciuj cych.
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V. 2. Etap I (klasa I) - działania uczniów i nauczyciela
Nauczyciel
-

-

-

Uczniowie

przygotowuje
zestawy
wicze
potrzebne do przeprowadzenia zaj
warsztatowych,
omawia bezpiecze stwo, higien pracy
przy komputerze oraz przestrzeganie
podstawowych
zasad
w
pracy
z komputerem,
odpowiada
za
stan
pracowni
informatycznej,
stan
techniczny
telewizorów,
magnetowidów,
magnetofonów itp.,
czuwa
nad
przebiegiem
zaj
i zapisuje spostrze enia i uwagi
w specjalnie zało onym zeszycie pt.
„Warsztaty dziennikarskie”.

-

-

poznaj
mo liwo ci wykorzystania
ró nych technik multimedialnych
w pracy dziennikarskiej i posługuj
si nimi,
korzystaj z mass mediów i ledz ich
rozwój,
samodzielnie wyszukuj
potrzebne
informacje, wzbogacaj c w ten sposób
swój warsztat pracy,
prowadz zapiski na dyskietkach,
samodzielnie
redaguj
notatk
prasow ,
przeprowadzaj wywiady z osobami
z najbli szego otoczenia,
ledz wydarzenia z ycia szkoły
i miasta.

V. 3. Umiej tno ci po zako czeniu etapu I (klasa I).
• Swobodne posługiwanie si sprz tem elektronicznym.
•
wiadome i bezpieczne korzystanie z komputera oraz poruszanie si w
rodowisku Windows i korzystanie z zasobów internetowych.
• Umiej tno
redagowania notatek prasowych z wykorzystaniem tre ci
literackich i bie cych wydarze z ycia szkoły i miasta.
• Operowanie podstawow terminologi dziennikarsk .
• Planowanie i organizowanie pracy w grupie.
V. 4. Etap II – struktura programu
1. Stworzenie szkolnego wydawnictwa gazety gimnazjalisty:
- redagowanie zapowiedzi tekstu (wypracowania poprzedzone wypowiedzi ),
- podział obowi zków wydawniczo – redakcyjnych w funkcjonowaniu „szkolnego
czasopisma”,
- sposoby dzielenia tekstów (akapity, ródtytuły, tytułowanie i dzielenie tekstów),
- korzystanie z komputerowych programów graficznych, prezentacji programu
Power Point, Corel Draw itp.,
- opracowywanie materiałów przeznaczonych do rozpowszechniania, planowanie
stron gazety i całych numerów.
2. Rola i funkcja reklamy we współczesnym wiecie:
- zapoznanie z j zykowymi rodkami perswazji,
- dostrzeganie mo liwo ci manipulowania odbiorcami,
- redagowanie haseł reklamowych,
- wykorzystywanie reklamy w szkolnym czasopi mie,
- zorganizowanie Miejskiego Konkursu pod hasłem: „Stawiam na dobr reklam ”.
3. Zapoznanie z prac profesjonalistów:
- nawi zanie współpracy z czasopismem regionalnym lub ogólnokrajowym,
- pierwsze próby zamieszczania artykułów redagowanych przez uczniów,

Konstantynów Łódzki 2002

6

Techniki multimedialne w pracy dziennikarskiej na lekcjach j zyka polskiego

-

poznanie zasad kierowania redakcj lub jej działem, procesem wydawniczym,
przygotowaniem programów i emisj .
4. Mi dzy informacj a krytyk , czyli wi cej o recenzji:
- poznanie recenzji teatralnych i filmowych i próba samodzielnego redagowania
ich,
- ró ne tajniki fachowej recenzji, czyli wi cej informacji o umiej tnym doborze
rodków j zykowych uwypuklj cych własn opini ,
- publikowanie najlepszych recenzji w czasopi mie szkolnym, regionalnym lub na
stronach www.
5. Ró ne opinie i reporta u:
- konstruowanie portretu (zast powanie charakterystyki postaci portretem),
- czytanie reporta y w czasopismach, ksi kach i Internecie,
- poznanie problemów n kaj cych współczesnego reportera,
- próba samodzielnego zredagowanie reporta u.
6. Rozwi zywanie problemów i zada zapomoc technik multimedialnych:
- wykorzystanie komputera do projektowania stron www, na których zostan
zamieszczone prace uczniów (program Frot Page),
- tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Power Point (reklama
naszej szkoły),
- praca z aparatami fotograficznymi, kserokopiark , magnetofonami i kamerami
w celu przygotowania materiałów do gazetki szkolnej,
- projekcje reporta y filmowych na video,
- wykorzystywanie informacji z biblioteki multimedialnej i programów
edukacyjnych.
V. 5. Etap II – działania uczniów i nauczyciela
Nauczyciel
-

-

-

Uczniowie

formułuje problemy i przygotowuje
odpowiednie materiały,
czuwa nad pracami redakcyjnymi
i graficznymi w czasie prac nad
gazetk szkoln ,
pomaga w nawi zaniu kontaktów
z wydawnictwami czasopism, na
łamach których uczniowie b d mogli
zamieszcza swoje artykuły,
przyjmuje nadzór nad Miejskim
Konkursem: „Stawiam na dobr
reklam ”,
dostarcza niezb dnych informacji i
materiałów (ksi kowych, filmowych)
celem
wzbogacenia
warsztatu
dziennikarskiego ucznia,
dokonuje ewluacji w formie ankiet,
zapisków, obserwacji.

-

-

-

poznaj
techniki
komputerowe
potrzebne do projektowania własnych
stron www i tworzenia prezentacji
multimedialnych,
ucz si nawi zywania współpracy ze
rodowiskiem dziennkarskim,
korzystaj z instrukcji programów i
poznaj prawa autorskie,
czynnie uczestnicz w pracach nad
redakcj miesi cznika szkolnego,
wicz
redagowanie
form
dziennikarskich (reporta , portret,
komentarz),
uczestnicz
w
yciu kulturalnym
swojego miasta i regionu, pisz c
artykuły, recenzje i przeprowadzaj c
wywiady,
bior udział w reklamie naszej szkoły i
miasta,
ucz si gromadzi informacje w
postaci
prostych
baz
danych,
przetwarza je i prezentowa wyniki
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swojej pracy w formie diagramów,
wykresów i tabel.
V. 6. Umiej tno ci po zako czeniu etapu II (klasa II)
• Redagowanie szkolnego miesi cznika (ze szczególnym uwzgl dnieniem pracy
w zespole).
• Posługiwanie si programami Power Point, Front Page.
• Wyszukiwanie informacji potrzebnych informacji w Internecie, wysyłanie
poczty za pomoc poczty Netscape oraz komunikowanie si z serwerami list
dyskusyjnych.
• Stosowanie zasad funkcjonowania reklamy.
• Wykorzystanie ofert mass mediów w celu: edukacyjnym, ludycznym,
kompensacyjnym, poszerzenia zainteresowa , rozwoju osobowo ci.
V.7. Etap III – struktura programu
1. Skompletowanie warsztatu reportera:
- redagownie reporta y na podstawie obserwacji, wywiadów i zapoznania si
z dokumentami,
- poznanie ró nych sposobów tworzenia fachowych reporta y: obserwacja
uczestnicz ca, rekonstrukcja zdarze , reporter na miejscu zdarze .
2. Tajniki pracy fotoreportera (zaj cie plenerowe).
3. Próby w okre leniu felietonu:
- zapoznaie z nazw i histori gatunku,
- przybli enia ró nych tytułów felietonów,
- zaznajomienie si z celem powstawania felietonu,
- poznanie kompozycji i stylu felietonu,
- czytanie ró nych felietonów na łamach czasopism,
- redagowanie felietonów (dla uczniów zainteresowanych) i wł czenie ich do
gazetki szkolnej.
4. Istota komentarza:
- nauka komentowania otaczaj cej rzeczywisto ci,
- fakty literackie jako przedmiot komentarza,
- okre lenie czysto ci gatunku, czyli mi dzy komentarzem a publicystyk ,
- poszukiwanie komentarzy jasnych i ukrytych,
- próby oddzielenia komentarza w wytycznych zadaniach i tekstach.
5. Polemika i dyskurs:
- wykorzystanie przeciwnych opinii,
- zasady obowi zuj ce w budowie dyskursu: spokojny wywód, wykazywanie
niepełno ci pogl dów adwrsarza, uproszczenie rzeczywisto ci, pozorna
autoironia, doprowadzenia zarzutów przeciwnika do rangi absurdu,
- spór o pisarzy i bohaterów i ch ksi ek.
6. „I ty mo esz zosta dziennikarzem”:
- zorganizowanie Powiatowego Konkursu na Najlepszego Dziennikarza (dla
uczniów III klas gimnazjum).
7. Rozwi zywanie problemów i zada za pomoc technik multimedialnych:
- u ywanie kamer video, magnetowidów, odtwarzaczy CD, dyktafonów,
- posługiwanie si aparatem fotograficznym (cyfrowym),
- stosowanie komputera do zapisu danych, ich przetwarzania i prezentacji,
- u ywanie komputera do komunikowania si za pomoc listu, ogłosze , reklamy,
poczty elektronicznej, Internetu,
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wyszukiwanie informacji z ró nych ródeł: dysk, biblioteka multimedialna, sie
komputerowa, Internet.

V. 8. Etap III (klasa III) – działania uczniów i nauczyciela
Nauczyciel
-

-

Uczniowie

przygotowuje materiały i stwarza
warunki do pracy warsztatowej,
jest
propagatorem
Konkursu
Powiatowego (ko cz cego III etap
programu),
organizuje zaj cia plenerowe,
umo liwia spotkania z lud mi
zwi zanymi
z
publicystyk :
dziennikarzami,
reporterami,
prezenterami radiowymi
i telewizyjnymi,
czuwa nad przebiegiem zaj
w szkolnej pracowni komputerowej,
umo liwiaj c uczniom sprawn
prac .

-

-

bior
czynny
udział
w przygotowaniach do Konkursu
Powiatowego,
kontynuuj
redagowanie gazetki
szkolnej,
zbieraj
potrzebne materiały do
zaplanowanych prac,
wzbogacaj c
swój
warsztat
dziennikarski, korzystaj
z programów edukacyjnych,
zapoznaj si z rol i znaczeniem
komputeryzacji w rynku pracy ( ze
szczególnym uwzgl dnieniem pracy
publicystyczno – dziennikarskiej),
stosuj
zasady
higieny
i
bezpiecze stwa w pracy przy
komputerze.

V. 9. Umiej tno ci po zako czeniu etapu III (klasa III)
• Wła ciwy dobór ródeł informacji i sprawne wyszukiwanie potrzebnych faktów.
• Samodzielne i bezpieczne posługiwanie si systemem komputerowym i jego
oprogramowaniem.
• Redagowanie podstawowych form dziennikarskich: notatki prasowe, reporta e,
wywiady i komentarze.
• Prowadzenie polemiki i dyskursu na okre lony temat.
• Wła ciwy dobór rodków multimedialnych do okre lonych zada .
• Umiej tno dzielenia si swoimi spostrze eniami i wiedz z innymi.
• Obiektywizm w ocenie czasopism, gazet, programów publicystycznych itp.
• Posługiwanie si terminologi dziennikarsk .
•
wiadomo ryzyka, które niesie ze sob bycie dziennikarzem.
• Nawi zywanie kontaktów z lud mi ró nych rodowisk.
VI

rodki dydaktyczne
Do realizacji programu potrzebne b dzie zastosowanie wielu rodków
dydaktycznych. Rozwój komputeryzacji i oprogramowania b dzie zmuszał do ci głego
korygowania wykorzystywanych pomocy dydaktycznych. Do najwa niejszych rodków
nale y zaliczy :
- zestawy komputerowe,
- drukarka, CD – ROM,
- system Windows,
- zintegrowany system u ytkowy, np. pakiet MS Office Professional (Word,
Excel, Power Piont, Out Look, Access),
- programy edukacyjne do nauczania j zyka polskiego,
Konstantynów Łódzki 2002
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-

encyklopedia multimedialna, np. Encyklopedia PWN, Historia wiata,
wej cie do Internetu,
kserokopiarka,
telewizor, magnetowid,
cyfrowe aparaty fotograficzne,
skaner,
kamery video,
magnetofon z odtwarzaczem CD,
dyktafony,
dyskietki, płyty CD.

VII Metody i zasady nauczania
Program oparty jest na zasadzie stopniowania trudno ci oraz spiralnego
rozwijania tre ci nauczania i przenikania si grup tematycznych. Zadania i problemy
przedstawiane uczniom do rozwi zania nawi zuj do ró nych grup tematycznych,
dlatego realizacja ich b dzie wymagała ci głego poszerzania wiedzy i umiej tno ci.
Najcz ciej stosowane metody to:
1. Metoda poszukuj ca (dotyczy to w szczególno ci zada , które b d realizowane
w grupach):
- uczniowie b d musieli niejednokrotnie samodzielnie ustali plan działania,
dobra
ródła informacji, dokona wyboru metody rozwi zywania
problemu,
- podda problem analizie, zweryfikowa i przedstawi rozwi zania.
2. Metody aktywizuj ce:
wiczenia metod warsztatow ,
- „burza mózgów” – b dzie miała na celu zapewnienie pełnej swobody
wypowiedzi uczniów, wnoszenie nowych pomysłów i ich uzasadnienie oraz
uzupełnienie pomysłów przez kolegów,
- metoda metaplanu – w celu wnikliwego rozwa ania problemu i znalezienia
wspólnego rozwi zania,
- drama, która przybierze form rozmowy, roli, wywiadu i stop – klatki
( ywego obrazu, fotografii),
- drzewko decyzyjne, czyli prowadzenie dyskusji na papierze.
VIII Przykłady wicze wprowadzaj cych uczniów w tajniki warsztatu
dziennikarskiego.

Zapoznanie uczniów z poetyk nagłówka.

1. Zanalizujcie zebrane nagłówki prasowe i podzielcie je na dwie grupy:
- nagłówki informacyjne,
- nagłówki zabarwione emocjonalnie.
Które z nich szczególnie przyci gaj uwag czytelnika? Dlaczego?
2. Dokonajcie analizy zebranych nagłówków, zwracaj c uwag na ich perswazyjny
charakter. Podzielcie je na nagłówki:
- warto ciuj ce,
- apeluj ce.
Wyja nijcie, na czym polega perswazyjna funkcja nagłówków. (Mo na sprawdzi
w słowniku znaczenie słowa perswazja).
3. Zanalizujcie zebrane nagłówki, zwracaj c uwag na ich funkcj . Które z nich:
- informuj ,
- s ekspresj ,
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- reklamuj ,
- streszczaj ?
Wyniki swojej pracy przedstawcie na planszy.
4. Zanalizujcie zebrane nagłówki prasowe, zwracaj c uwag na ich stylistyk . Które
z nich s :
- aluzj literack ,
- gr słów,
- powiedzeniami potocznymi,
- przysłowiami,
- cytatami (z piosenek, filmów, literatury itp.)?
Wyniki swojej pracy przedstawcie na planszy.
5. Zanalizujcie zebrane nagłówki prasowe, zwracaj c uwag na ich konstrukcj
składniow . Które z nich s :
- zdaniami,
- oznajmieniami – równowa nikami zdania,
- zawiadomieniami (ich podstaw jest rzeczownik w Mianowniku),
- zawiadomieniami okre lnikowymi (tytuł rozpoczyna si przyimkiem, np. „Na
konstantynowskim straganie”).
6. Wyja nijcie, dlaczego poni sze nagłówki s nieudane? Wnioski zapiszcie na
planszy.

Tr ba do góry!
Daewoo idzie w winie
Popychanie autostrad
ledziowa miło
Stan ło jej w gardle
Przejechała koszarka
Wyzwanie dla inkubatora
Komercja (jednak) wybuchn ła
obfitym biustem
Prezes zrobił mistrza
„Skamracanie” kontynentów

wiczenia redakcyjne

1. Jeste cie redaktorami gazetki klasowej. Na zebraniu redakcji ustalcie:
- tytuł, jaki b dzie miała wasza gazetka? (zapiszcie swoje propozycje),
- przynajmniej 10 tematów, które poruszycie w gazetce.
Jakie tytuły nadacie artykułom rozwijaj cym wskazane tematy?
Do redakcji napływaj depesze zwi zane z najwa niejszymi wydarzeniami w
yciu szkoły, miasta, najbli szej okolicy. Zatytułujcie je. (Koniecznie trzeba
zadba o jasno informacji.) W dalszej kolejno ci spróbujcie w nadtytułach
ustosunkowa si do przekazywanych faktów.
2. Oto kilka stereotypowych tematów prac pisemnych, które musisz rozwin .
Przekształ tematy w tytuły wypracowa . Zaproponuj kilka wariantów ka dego
tematu.
Pi kno opisów przyrody w „Panu Tadeuszu”.
Tematy poezji Wisławy Szymborskiej.
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3.
4.
5.
6.
7.

Uczucie poety po mierci córki wyra one w Trenach.
Obraz rycerstwa polskiego w „Krzy akach”.
Do podanych tekstów dopasujcie zał czone nagłówki.
Nadajcie tytuły podanym notatkom prasowym.
Do podanego nagłówka ułó cie krótki tekst (10 – 15 zda ), który zgodny b dzie
z tre ci nagłówka (wszystkie grupy otrzymuj ten sam nagłówek).
Napisz tekst (z ycia swojej klasy) w dowolnej formia dziennikarskiej i nadaj
mu ciekawy tytuł.
Przetłumacz ciekawe nagłówki z prasy obcoj zycznej. Czy rz dz nimi te same
zasady?

IX Rozkład godzin w klasach I – III
L.p.
1. ♦
♦
♦
♦

2.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

3.

4.

5.

6.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Hasła tematyczne
Zasady obowi zuj ce w informacji.
Sposoby pozyskiwanie informacji.
Nauka precyzjio w informowaniu.
Nadawanie tekstom literackim kształtu
informacji.
Nauka redagowania notatek prasowych.
Poznanie j zyka nagłówków prasowych
Wywiad – sposobem ukazania rozmówcy.
Zasady dobrej komunikacji.
Przeprowadzenie wywiadów ze znanymi
postaciami.
Fikcja wywiadu, czyli przeprowadzenie
wywiadu
z
bohaterami
literackimi,
pisarzami.
Przekształcenie wywiadu w inne formy
literackie.
O roli reklamy w wiecie współczesnym.
Redagownie haseł reklamowych.
Nauka j zyka reklamy.
Prezentowanie własnego stosunku do
reklam.
Zapoznanie ze struktur i istot recenzji.
Nauka warto ciowania dzieł literackich,
filmowych, teatralnych i plastycznych.
Samodzielne redagowanie recenzji.
Poznanie z prac reportera.
Konstrukcja
portretu
(zast powanie
charakterystyki portretem).
Zapoznanie z opiniami o gatunku.
Tematyka reporta y.
Zapoznanie z prac fotoreportera.
Historia felietonu.
Poznanie stylu i kompozycji.
Czytanie felietonów na łamach ró nych

Konstantynów Łódzki 2002

Klasa I

Ilo godzin
Klasa II Klasa III

8

4

2

8

4

3

5

4

2

5

6

-

-

6

8

12

Techniki multimedialne w pracy dziennikarskiej na lekcjach j zyka polskiego

7.

8.

*
**

♦
♦
♦
♦
♦

czasopism.
Wytwory naszej pracy.
Wydawanie szkolnego miesi cznika.
Organizowanie konkursów.
Prezentacje prac na forum szkoły i miasta.
Zorganizowanie zaj warsztatowych w:
- w redakcji „Gazety Wyborczej”,
- w rozgło ni radiowej,
- w rozgło ni TV Łód .
RAZEM

-

-

7

10

12

14

zaj cia
pozalekcyjne
36

zaj cia
pozalekcyjne
36

zaj cia
pozalekcyjne
36

W klasie I (I etap realizacji programu) uczniowie b d uczestniczyli w
warsztatach dziennikarskich zorganizowanych w redakcji „Gazety Wyborczej”.
Zaj cia b d miały charakter pozalekcyjny.
W klasie II (II etap realizacji programu) uczniowie b d mogli zapozna si
z tajnikami pracy w łódzkiej rozgło ni radiowej. Zaj cia b d miały charakter
pozalekcyjny.

***W klasie III (III etap realizacji programu) uczniowie poznaj

prac dziennikarzy

w TV 3 Łód . Zaj cia b d miały charakter pozalekcyjny.

Podczas realizacji powy szych haseł tematycznych uczniowie b d korzystali ze
sprz tu komputerowego szkolnej pracowni informatycznej, z urz dze elektroniki
komercyjnej (telewizory, magnetowidy, kamery video, magnetofony itp.) oraz technik
publicystyczno – wydawniczych. Zagadnienia omawiane b d w sposób spiralny, to
znaczy: nauczyciel wracał b dzie do poszczególnych tematów dodaj c nowy materiał,
w zale no ci od potrzeb i rosn cej z wiekiem predyspozycji uczniów. Uj cie struktury
programu w trzech etapach oraz wprowadzenie tre ci w postaci rozwijanych zada
zapewni jego elastyczno .
X Ocenianie uczniów
Uczniowie oceniani b d na bie co na podstawie wykonywanych podczas
lekcji zada , z uwzgl dnieniem stopnia zaanga owania i umij tno ci zastosowania
zdobytej wcze niej wiedzy. Pod uwag b d brane przede wszystkim:
a) umiej tno ci redagowania podstawowych form dziennikarskich, takich jak:
notatka prasowa, reporta , recenzja, komentarz,
b) zaanga owanie w prac zespołu,
c) sprawne posługiwanie si sprz tem komputerowym i elektronik powszechnego
u ytku,
d) wkład pracy w redagowaniu gazetki szkolnej,
e) umiej tno ci pozyskiwanie informacji i wykorzystywanie ich do konkretnych
celów,
f) systematyczne gromadzenie materiałów, notatek i zapisków w indywidualnych
teczkach warsztatu dziennikarskiego,
g) wiedza teoretyczno – praktyczna z zakresu terminologii publicystyczno
– dziennikarskiej.

Konstantynów Łódzki 2002

13

Techniki multimedialne w pracy dziennikarskiej na lekcjach j zyka polskiego

XI Informacje o recenzentach programu
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