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Nazwa projektu  
 

Projekt szkolny: REDAKCJA 
W ramach przedmiotu: Współczesne Media (2019/2020; dalej) 
Pod patronatem: Akademii Dynamiczna Tożsamość (adT) 
Autorzy: Beata i Onno Staszyńscy-Hansen 

Cel: 
edukacyjno –
wychowawczy 
realizowany poprzez: 
edukację medialną i 
profilaktykę. 
 
 
Aspekt profilaktyczny - 
wyodrębnienie 
kierunku, obszaru 
rozwoju uczniów. 
Aspekt 
zawodoznawczy - 
pomoc w wyborze 
ścieżki edukacyjno-
zawodowej (mocne 
strony). 
Kompetencje 
kluczowe - rozprawka 
jako forma pracy na 
zajęciach medialnych 
(rozumienie i 
tworzenie informacji, 
kompetencje osobiste i 
społeczne, świadomość 
i ekspresja kulturalna, 
wnioskowanie, 
analiza). 
 
 
Zgodnie z program 
wychowawczo-
profilaktycznym. 

PO CO 
Projekt w ramach przedmiotu spełnia funkcję tzw. edukacji ostatniej mili: dodaje do podstawy 
programowej istotne elementy wspierające ucznia w kolejnych etapach życia. Zgodnie z 
programem przedmiotu dotyczy obszarów: 

- Podstawowa wiedza o sobie, o ludziach wokół, o społeczeństwie; 
- Umiejętności autorefleksji i refleksji o sobie, o ludziach wokół, o społeczeństwie; 
- Praca twórcza: artykuł, film; 
- Specjalizacja indywidualna. 

Nabyte umiejętności będą przydatne uczniom w wielu zawodach (znanych obecnie, a także 
profesjach przyszłości), gdzie nadal determinacja, motywacja i terminowość są i będą 
premiowane, a są to m.in.  zawody związane z mediami, praca w zespołach kreatywnych 
(marketingowych) i wielu branżach, gdzie społeczne umiejętności, w tym komunikacja są 
kluczowe. 
Wynik projektu ma też wartość dokumentalno-społeczną, ponieważ będzie zbiorową refleksją, 
autorefleksją i notacją o współczesności z perspektywy nastolatka, który poznaje warsztat 
dziennikarski, stara się uchwycić fragment rzeczywistości i otworzyć się na dialog o tym.  
CO 
Każdy uczeń zaczyna tworzyć swoje portfolio (specjalizacja indywidulana),  które zawierać będzie 
autorskie teksty (artykuł); prace wideo (film - w innym projekcie: KAPSUŁA CZASU). 
Projekt REDAKCJA dotyczy pisania tekstów. Projekt powoduje, że uczniowie trenować będą 
warsztat dziennikarski. Pisanie Blog Postów to pisanie w strukturze. 
JAK 
Uczniowie mają za zadanie przejść cały proces pracy dziennikarza od pisania na określony temat, 
w strukturze, przez autoryzację do publikacji i rozpowszechniania. 
Uczniowie poznają elementy prawa autorskiego, zasady publikacj i udosotępniania utworów 
autorskich online, zasady korzystania z zasobów online jako krok do etyki dziennikarskiej.  
Uczniowie uczą się komunikować o swojej pracy, zarządzać czasem, etapami pracy, poznawać 
swoje mocne strony i kierunki rozwoju oraz ewaluować swoją pracę. 
Zaplanowaliśmy publikację tesktów uczniów w formie Blog Postów na stronie szkoły w formie 
Bloga oraz udostępnianie online. 
Zapraszamy do projekt rodziców, aby aktywizować triadę wychowawczą.  
Rola rodziców to zapoznanie się z tekstami swoich dzieci, rozmowa o treści, zgoda na publikację 
online. 
Projekt wpisuje się w szkolny program wychowawczo-profilaktycznym. 

Przebieg roboczy 
 
 
 

W ramach przedmiotu Współczesne Media uczniowe napisali - jako 6 rozprawkę w roku 
szkolnym 2019/ 2020 – pierwszy Blog Post, który ma być publikowany w br. szkolnym. 
Każdy uczeń – w zdalnej szkole - napisał swój autorski tekst jako rozprawkę poszrzerzoną o 
elementy struktury Blog Posta w czasie sesji 6 (maj 2020). 
Jako rama pracy powstała redakcja składająca się z autorów projektu: Beata i Onno Staszyńscy- 
Hansen redaktorzy prowadzący i zaproszonych ekspertek: opieka językowa: Agata Klimkiewicz, 
opieka pedagogiczna: Halina Weiss. 
Redakcja zgodnie z harmonogramem (który może ulegać aktualizacji) prowadzi zdalnie (online) 
uczniów i współpracuje z ekspertami, aby w czasie pracy z tekstami (ilustracjami tekstów) 
uczniowie nabywali umiejętności pracy indywidualanej, w skupieniu z elementami warsztatu 
dziennikarskiego, pracy w zespole z szczególnym naciskiem na umacnianie poczucia 
odpowiedzialności jednostki za wspólny wynik.  

Uczestnicy  Uczniowie IV LO z OMS w Gdańsku. Grupy medialne w klasach: ID4, ID3 - (2019/ 20) 

Opieka i realizacja Autorzy, redaktorzy prowadzący i realizacja: nauczyciele - Beata i Onno Staszyńscy-Hansen 
Opieka językowa: nauczycielka, wychowawczyni - Agata Klimkiewicz 
Opieka pedagogiczna: pedagog szkolny - Halina Weiss 

Kontakt Beata Staszyńska-Hansen: b.staszynska-hansen@zso5.edu.gdansk.pl 
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