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Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia innowacją pedagogiczną prowadzoną w
publicznych szkołach i placówkach są nowatorskie rozwiązania programowe,
organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
Innowacja jest procesem opierającym się o podstawę programową i
jednocześnie rozwijającym u uczniów umiejętności kluczowe takie jak
słuchanie, mówienie, docieranie do informacji i samokształcenie, tworzenie
informacji. Ich posiadanie jest niezbędne uczniom na kolejnym etapie
kształcenia oraz do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu.
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OPIS PROJEKTU
1. Celowość wprowadzenia innowacji
Świat się zmienia. Coraz szybciej i intensywniej. Człowieka zewsząd otacza szum
medialny. Trudno się od niego uwolnić. Nieustannie towarzyszy mu pojawianie
się nowych narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych. Z nowymi
technologiami młody człowiek spotyka się bez przerwy. Dzieje się to niezależnie
od nas. Taki po prostu jest świat. Każdy z nas musi nauczyć się z tym żyć. Czy
tego chce, czy nie. Dorosły, doświadczony życiowo człowiek, w jakiś sposób
potrafi sobie z problemem radzić. Umie odróżnić technologie wartościowe od
tych, z których nie warto korzystać. Bardziej świadomie wykorzystuje także owe
nowinki techniczne. Bardzo często dziecko w wieku 10-11 lat np. nie wyobraża
sobie codziennego funkcjonowania bez Internetu i jego różnorodnych narzędzi.
Korzystają z niego coraz młodsi użytkownicy. Nie ma w tym nic dziwnego. Takie
czasy.
Sęk w tym, że ci bardzo młodzi ludzie bardzo często i łatwo gubią się w gąszczu
technologii i związanych z nimi nowych technologii.
Paradoksalnie, pomimo tylu nowych źródeł informacji, młodzi ludzie często nie
potrafią wyszukać tych, które są im w danym momencie potrzebne. Nie
potrafią również tych wiadomości selekcjonować.
Powinien pojawić się ktoś, kto pomoże im prawidłowo poruszać się po
medialnym świecie. Ktoś, kto podpowie im, w jaki sposób i gdzie wyszukiwać
potrzebne informacje, tak, by nie zaśmiecać sobie głowy niepotrzebnymi
wiadomościami i potrafić wybrać te, które naprawdę są potrzebne.
Niewątpliwie taką osobą powinien być nauczyciel. Po wielu latach pracy z
młodzieżą nabieram coraz większego przekonania, że edukacja medialna to dziś
już konieczność. Nie wystarczy realizowanie tego tematu na lekcjach języka
polskiego przy okazji omawiania tematów z literatury. Trzeba poświęcić tym
zagadnieniom zdecydowanie więcej czasu, podczas którego uświadomimy
uczniom, że umiejętność sprawnego korzystania z różnego rodzaju nowinek
technologicznych nie wystarczy, by świadomie, odpowiedzialnie, bezpiecznie i
twórczo korzystać z Internetu. Ponadto, będąc nauczycielem języka polskiego a
także użytkownikiem sieci, uważam, że poprawność językowa użytkowników
forów, czatów, twórców blogów i różnego rodzaju postów pozostawia wiele do
życzenia, dlatego też zajęcia z edukacji medialnej postanowiłam wykorzystać
także w celu przeprowadzania większej ilości ćwiczeń językowych
i stylistycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na język młodych
użytkowników Internetu.
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Media to także film, prasa, telewizja, radio. Im także chciałabym poświęcić
więcej uwagi. To wspaniałe narzędzia współczesnej edukacji.
Uważam, iż zajęcia prowadzone w ramach innowacji Medialni -odpowiedzialni
doskonale spełnią swoją funkcję w zakresie wymienionym przeze mnie
powyżej.

2. Założenia ogólne
 Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy czwartej oraz piątej którzy
będą systematyzować i poszerzać wiedzę z zakresu edukacji
medialnej.
 Czas realizacji: 07.09. 2020 r. – 17.06.2022 r.
 Treści programowe zawarte w innowacji będą realizowane w ramach
pozalekcyjnych oraz w trakcie lekcji bibliotecznych.


Przewiduje się cotygodniowe spotkania pozalekcyjne w wymiarze
1 godziny lekcyjnej w ramach Koła medialnego.

3. Cele programu
Cel główny:
Kształtowanie i doskonalenie u uczniów umiejętności sprawnego,
świadomego i bezpiecznego poruszania się w świecie mass mediów,
kultury i nowych technologii informacyjnych; doskonalenie umiejętności
tworzenia poprawnych i zgodnych z zasadami etyki komunikatów
medialnych;
rozwijanie kompetencji społecznych uczniów.
Cele szczegółowe:
- zaznajomienie z pojęciem „źródło informacji”;
- rozwijanie umiejętności sprawnego wyszukiwania informacji w różnych
źródłach;
- kształcenie umiejętności oceniania wiarygodności źródła informacji;
- rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów;
- rozwijanie kompetencji cyfrowych:
 kształtowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci;
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 uświadamianie konieczności większej kontroli nad informacjami o
sobie;
 kształtowanie empatii i szacunku dla innych;
 doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania
potrzebnych informacji w sieci.
 doskonalenie umiejętności zgodnego z etyką komunikatów
medialnych:
- kształtowanie wśród uczniów aktywnych i twórczych postaw;
- kształtowanie umiejętności prawidłowego odbioru różnych rodzajów
sztuki;
- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie;
- poznawanie różnych form dziennikarskich i ich cech gatunkowych;
- zapoznanie uczniów z platformą Junior Media i z narzędziami z nią
związanymi;
- kształtowanie umiejętności odpowiedniego składu technicznego
gazetki
szkolnej;
- doskonalenie umiejętności wykonywania, doboru i obróbki zdjęć do
gazetki szkolnej;
- kształcenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami
służącymi współczesnemu dziennikarzowi: programy do obróbki zdjęć,
montażu filmów, redagowania tekstów, tworzenia i publikacji tekstów;
- uświadomienie uczniom konieczności korzystania z różnych źródeł
informacji oraz doskonalenie tejże umiejętności;
- doskonalenie umiejętności posługiwania się poprawną pod względem
językowym, stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym
polszczyzną;
- doskonalenie umiejętności wyrażania własnego zdania w formie
tekstu
publicystycznego;
- zapoznanie uczniów z historią mediów;
- zapoznanie młodzieży z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi
etyki dziennikarskiej i zagadnieniami związanymi z ochroną danych
osobowych i prawa autorskiego.

4. Formy i metody pracy
Podczas zajęć stosowane będą różnorodne formy i metody pracy ze
szczególnym naciskiem na techniki aktywizujące.
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W miarę możliwości organizowane również będą spotkania z ludźmi mediów,
wyjścia do radia, redakcji prasowych oraz telewizji. Uczestnicy koła medialnego
będą tworzyli gazetkę szkolną na platformie Junior Media.
5. Tematyka prowadzonych zajęć
Tematy zajęć zostały zaplanowane w oparciu o podstawę programową, na
podstawie materiałów opublikowanych na stronie www.edukacjamedialna.eu.
Uczniowie biorący uczestniczący w zajęciach koła medialnego będą redagowali
miesięcznik „Korczynek” i publikowali go na stronie
https://www.juniormedia.pl/redakcje/panel/korczynek
Tematy realizowane podczas zajęć:
1. Na tropie informacji;
2. Sprawne szukanie informacji
3. Gdy wybierasz dobre źródło
4. Jedna informacja — a źródeł mnóstwo!
5. Jak uporządkować wiadomości?
6. Współczesny list
7. Cyfrowy portret, czyli kilka słów o wizerunku w Internecie
8. Jak komunikować się z innymi?
9. Emocje w kropkach i kreskach
10. Sekret, tajemnica – kiedy poprosić o pomoc dorosłych
11. Myślę, że… - o wyrażaniu swojej opinii
12. Grzecznie i skutecznie - o zasadach dobrej komunikacji
13. Zasady korzystania z mediów
14. Czym się różni informacja od opinii?
15. Dobrze wykorzystaj czas poświęcony mediom
16. Szanujmy twórców
17. Oprzeć się reklamie
18. ABC bezpieczeństwa w sieci
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19.Miej władzę nad korzystaniem z mediów
20. Obsługa platformy Junior Media;
21. Cechy podstawowych gatunków publicystycznych
22. Ćwiczenia w redagowaniu informacji i relacji
23. Skład numeru gazetki szkolnej;
24. Planowanie, tworzenie i publikacja kolejnych numerów miesięcznika
„Korczynek”.
25. Jak stworzyć dobrą stronę tytułową gazetki?
26. Tytuł artykułu – połowa sukcesu.
27. Co dobrego możemy wspólnie dzięki Internetowi?
28. Słowa, które ranią, czyli o hakowaniu;

Ewaluacja innowacji
Ewaluacja przeprowadzana będzie po upływie każdego semestru trwania
innowacji. Jej celem będzie zbadanie oczekiwań uczestników wobec zajęć; ich
tematyki, sposobu prowadzenia oraz oczekiwanych rezultatów rozwoju ich
zainteresowań.
Ewaluacja przeprowadzana będzie w formie krótkiej ankiety, której wyniki
pozwolą na porównanie celów

zamierzonych z osiągniętymi. Opracowane

wyniki ewaluacji przedstawione będą gronu pedagogicznemu podczas
konferencji i będą podstawą do zmiany koncepcji lub pozostania przy jej
obecnym kształcie.
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