FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZYKŁADÓW DOBREJ PRAKTYKI
1. Nazwa szkoły
Zespól Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9
im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta
w Rumi
2. Miejscowość
Rumia
3. Adres
ul. Stoczniowców 6
4. Adres e-mail
sp9@rumia.edu.pl
5. Nr telefonu/faksu
+48(58)671-29-17, 671-83-07
6. Tytuł/nazwa zgłaszanego
„Och, Karol!” – Kronika szkolnego blogera
działania
7. Obszar
zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe
8. Adresaci/odbiorcy/uczestnicy uczniowie/społeczność lokalna
9. Zasięg objęty działaniem
szkolny/lokalny/powiatowy/wojewódzki
10. Czas trwania działania
3 lata
11. Cel podjętego działania
podnoszenie świadomości szans i zagrożeń, jakie
niosą ze sobą media,
kształcenie umiejętności wyszukiwania i weryfikacji
informacji,
uczynienie z mediów narzędzia umożliwiającego
zdobywanie wiedzy, kształtowanie własnego
światopoglądu, wyrażania opinii i rozwijania
zainteresowań, a także podejmowanie twórczych
i obywatelskich działań przez młodych ludzi,
zachęcenie uczniów do
z wykorzystaniem mediów.
12. Opis podjętego działania

twórczości

własnej

W ramach programu uczniowie uczą się mądrze obcować
z mediami tradycyjnymi – telewizją, prasą oraz radiem,
krytycznie patrzeć na media ery cyfrowej i kreatywnie
korzystać z możliwości, jakie one stwarzają. Na zajęciach
„blogerskich” uczniowie tworzą własne materiały (artykuły,
sprawozdania, recenzje, filmy i audycje radiowe) i
zamieszczają je na blogu szkolnym „Och Karol!”.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w sali multimedialnej.
Na kółko uczęszcza 6 uczniów, każdy z nich jest
odpowiedzialny za poszczególne sekcje witryny „Och
Karol”.
Stopień realizacji celów:
Uczniowie uczą się redagować różnorodne gatunki
dziennikarskie
(wywiad,
sprawozdanie,
recenzja),
doskonalą umiejętność poprawnego posługiwania się

językiem pod względem ortograficznym, stylistycznym i
gramatycznym, nabywają sprawność w nadawaniu tytułów i
podtytułów,
doskonalą
umiejętność
czytania
ze
zrozumieniem; korzystając z różnych źródeł informacji
gromadzą
i
poprawnie
selekcjonują
materiały
do poszczególnych wpisów, uczą się wykorzystywać znane
im programy komputerowe do projektowania szaty
graficznej, wstawiania grafiki, wykorzystują nowe
programy do prezentacji multimedialnych oraz do obróbki
zdjęć; pogłębiają swoją wiedzę w zakresie etyki
dziennikarskiej.
Nasz blog stał się projektem nie tylko naszej grupy, ale
całej społeczności szkolnej. Uczniowie nadsyłają ciekawe
zdjęcia z różnych uroczystości szkolnych albo z wycieczek
na naszą skrzynkę mailową. Czasami piszą sprawozdania,
które gościnnie zamieszczamy na stronie. Podejmujemy
ciekawe inicjatywy, takie jak: wywiad z liderem
Wolontariatu Szkolnego, nauczycielem muzyki, rodzicami
podczas uroczystości poświęconych matkom. Materiał, w
postaci filmów, zamieszczamy na blogu oraz na You Tube.
Kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad blogiem, przyłączyliśmy
się do projektu CEO „Włącz się! Młodzi i media”. W
ramach projektu wykonywaliśmy różne zadania określone
regulaminem projektu, które zostały bardzo dobrze
ocenione przez komisję. Efektem tych działań było
zakwalifikowanie się do internetowej lekcji z panią redaktor
Newsweek’a, Aleksandrą Karasińską. To było dopiero
wyzwanie, byliśmy jedyną szkołą podstawową, biorącą
udział w tym przedsięwzięciu. Zdjęcia z tego wydarzenia
zostały zamieszczone na blogu szkolnym.

13. Instytucje współpracujące
14. Efekty realizowanego
działania

15. Link do strony internetowej

Projekt zakończył się dwa lata temu, jednak bloga
prowadzimy dalej, rozwijając swoje pasje i zainteresowania
mediami współczesnymi.
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Fundacja Evens
„Och Karol” Kronika szkolnego blogera”,
E-lekcja z redaktor naczelną gazety Neewsweek,
p. Anną Karasińską na temat funkcji mediów
współczesnych
https://www.edutuba.pl/dokument?id=20760

PDP

http://blogiceo.nq.pl/ochkarol/

16. Osoba do kontaktu
Monika Pranczke
17. Autor/autorzy
Monika Pranczke
18. Wyrażam zgodę na umieszczenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku
opisanego w niniejszym formularzu działania.
Podpis Dyrektora szkoły/placówki

