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PLAN PRACY KOŁA DZIENNIKARSKIEGO 

 
  

Cele dydaktyczno - wychowawcze:  

Ø      rozwijanie i doskonalenie zdolności literackich uczniów;  
Ø      wyposażenie uczniów w umiejętności dziennikarskiej pracy z komputerem 
oraz korzystanie z niego jako źródła wiedzy o świecie;  
Ø      praktyczne wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności 
dziennikarskich przy redagowaniu gazetki szkolnej; 
Ø      rozwijanie umiejętności pracy w zespole;  
Ø      rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, słownictwa i zakresu pojęć;  
Ø      poznanie różnych gatunków form pracy dziennikarskiej;  
Ø      poznanie różnych gatunków dziennikarskich – wywiad, recenzja, sonda, 
artykuł;  
Ø      rozwijanie umiejętności segregowania i opracowywania zdobytych 
informacji;  
Ø      wdrażanie do łatwego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, 
odnajdywanie swojego miejsca w grupie, podkreślanie swojej wartości, 
poszanowanie poglądów innych, rozwiązywania problemów, ogólne 
przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych w przyszłości.  
      

Cele te będą realizowanie na zajęciach pozalekcyjnych w Gimnazjum  
im. Tadeusza Kościuszki w Kietrzu. Spotkania członków koła dziennikarskiego 
będą odbywały się raz w tygodniu. Metody, środki i formy pracy dostosowane 
będą do możliwości uczniów, kładąc nacisk na rozwijanie ich aktywności 
twórczej.  
 

Metody pracy:  
Ø      poszukująca,  
Ø      burza mózgów,  
Ø      giełda pomysłów,  
Ø      wywiad,  
Ø      dyskusja,  
Ø      praca z tekstem.  
 

Formy wypowiedzi:  
Ø      notatka prasowa (informacje o szkolnych imprezach, wycieczkach itp.),  
Ø      wywiad,  
Ø      zawiadomienie o wydarzeniu w szkole, zaproszenie na ciekawą imprezę  

szkolną,   
Ø      ankieta, sonda z komentarzem,  
Ø      artykuł prasowy,  
Ø      próby dyskusji na łamach gazety, polemiki, wyrażania własnych opinii.  
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Formy pracy:  
Ø       poznawanie gatunków dziennikarskich takich jak: wywiad, recenzja, 
sonda, artykuł, 
Ø       wspólna praca nad danym gatunkiem (wspólne czytanie, redagowanie), 
Ø       samodzielne przygotowanie wypowiedzi w określonym gatunku, 
Ø      dyskusja nad tekstem,  
Ø      indywidualne i zespołowe przygotowywanie potrzebnych materiałów,  
Ø      redagowanie tekstów i korekta gazetki szkolnej, 
Ø      praca nad szatą graficzną gazetki, wykorzystanie komputera,  
Ø      współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami, pedagogiem, pielęgniarką, 
biblioteką szkolną i Samorządem Uczniowskim.   
 

Praca z zespołem redakcyjnym przebiega w trzech etapach:  
Ø      zbieranie materiałów,  
Ø      ich opracowanie,  
Ø      redagowanie gazetki szkolnej.  
  

Główne działy:  
·         OD REDAKCJI czyli słowo wstępne do aktualnego numeru.  
·         WYWIAD czyli rozmowy z ludźmi, którzy swą osobowością mogą 
zainteresować społeczność uczniowską.  
·         NASZA TWÓRCZOŚĆ czyli wiersze, opowiadania i inne pisane  
przez uczniów utwory.  
·         WKŁADKA OKOLICZNOŚCIOWA czyli Dzień Nauczyciela, Boże 
Narodzenie, Walentynki, Wielkanoc itp.  
·         TO WARTO WIEDZIEĆ czyli ciekawostki ze świata ludzi, zwierząt, na-
uki i roślin.  
·         Z ŻYCIA SZKOŁY czyli najważniejsze wydarzenia, konkursy, itp.  
·         UŚMIECHNIJ SIĘ czyli humor i rozrywka.  
·         KĄCIK SPRAW BIEŻĄCYCH czyli artykuły, recenzje, opinie, apele.  
Umieszczanie artykułów z poszczególnych działów gazetki jest uzależnione  
od okoliczności i aktualnych potrzeb. 
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PLAN PRACY KOŁA DZIENNIKARSKIEGO 

L.p. Tematyka spotkań  

1.  Spotkanie organizacyjne:  
•  dokonanie wyboru redaktora naczelnego i jego następcy,  
•  opracowanie  i omówienie planu pracy,  
•  ustalenie tematyki,  
•  przydzielenie obowiązków poszczególnym uczniom,  
•  ustalenie terminów spotkań. 

2.  Tworzymy i wydajemy naszą gazetkę:  
•  prace redakcyjne,  
•  ustalenie stałych działów,  
•  przydział zadań.  

3.  Prace redakcyjne nad kolejnymi numerami gazetki:  
•  przydział zadań do wspólnego opracowania,  
•  przydział zadań indywidualnych,  
•  planowanie i redagowanie kolejnych numerów:  

a.      opracowanie formuły,  
b.     planowanie bieżącego numeru,  
c.     redagowanie artykułów zgodnie z zasadami: 
- piszemy krótko, zwięźle, zrozumiale, 
- unikamy banału, 
- poprawiamy samych siebie, 
- nigdy nie dostarczamy redakcji tekstu bez tytułu, 
- starannie oddzielamy fakty od komentarza, 
- jeśli robimy wywiad - musimy zdawać sobie sprawę, dlaczego   
  wybraliśmy tego, a nie innego rozmówcę.  
d.     praca nad tekstem przed oddaniem do druku,  
e.      drukowanie, kserowanie i kolportaż,  

4.  Posługujemy się terminologią dziennikarską:  
•  rodzaje czasopism i gazet,  
•  formy wypowiedzi prasowej: artykuł prasowy, notatka prasowa, spra-

wozdanie, wywiad, reklama,  
•  pojęcia: czołówka, kolumna, itp.  

5.  Artykuł prasowy i jego przygotowanie:  
•  selekcja materiału,  
•  rzetelność informacji,  
•  obiektywizm prasowy,  
•  wykorzystanie oprogramowania komputera do składania gazetki,  
•  stosowanie środków składniowych.  
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6.  Przygotowanie sprawozdania:  
•  cechy i rodzaje sprawozdań,  
•  charakterystyka sprawozdań prasowych,  
•  ujęcie lakoniczne, eksponujące najważniejsze fakty jako wyróżnik tej 

formy wypowiedzi.  
7.  Prasowe tytuły znaczą wiele:  

•  tytuł jako zapowiedź ogólnej tematyki,  
•  określenie adresata,  
•  informowanie o częstotliwości ukazywania się kolejnych numerów.  

8.  Krytyczny przegląd prasy czytanej w domu:  
•  analiza przyniesionych materiałów,  
•  obiektywizm i subiektywizm zamieszczanych tekstów.  

9.  Sprawozdanie jako forma wypowiedzi:  
•  cechy sprawozdania,  
•  rodzaje sprawozdań,  
•  sprawozdania w prasie,  
•  samodzielne próby redakcyjne,  
•  dyskusja dotycząca opracowanych tekstów. 

10.  Wywiad jako forma wypowiedzi:  
•  zasady przeprowadzania wywiadu,  
•  kultura słowa,  
•  samodzielne próby redakcyjne,  
•  dyskusja dotycząca opracowanych tekstów.  

11.  Przegląd czasopism:  
•  wyszukiwanie ciekawych informacji w czasopismach młodzieżowych  

 
 
 

opracowała mgr Barbara Pleszewska 


