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Program ścieżki –edukacja czytelnicza i medialna –gimnazjum

Cele ogólne:
•  przygotowanie do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji
•  inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań, rozbudzania potrzeb czytelniczych
•  przygotowanie do pracy samokształceniowej i wykorzystania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej
     ( komputer, TV, radio, prasa)
•  kształtowanie umiejętności segregowania informacji i krytycznego ich odbioru
•  rozwijanie wiedzy o komunikowaniu się ludzi bezpośrednio i przez media
•  kształtowanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, wpływanie na sferę emocjonalną ucznia
•  uczenie młodzieży aktywnego odbioru dóbr kultury oraz uczestnictwa w kulturze
•  kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego  w związku z globalizacją kultury masowej

Cele szczegółowe:
•  tworzenie warunków  do zdobywania informacji z różnych źródeł
•  kształtowanie umiejętności samodzielnego wykorzystywania i wyszukiwania informacji w oparciu o słowniki,

encyklopedie, atlasy, encyklopedie multimedialne itp.
•  Zapoznanie z różnymi rodzajami środków masowego przekazu
•  Zapoznanie z różnymi formami porozumiewania się ( wywiad, recenzja, reportaż itp.)

opracowała:
mgr Beata Mróz
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RealizacjaZadanie Treści Tematyka zajęć
Przedmiot klasa

metody

Uczenie dostrzegania
związków utworów literacką
z czasem historycznym i
biografiami twórców.

Zmienność formy książki na
przestrzeni wieków.

*Dzieje książki-Podróż w świat
starych ksiąg.

j.polski I,II,III praca w grupach
wystawa
redagowania
notatek
tworzenie
albumików

Rozbudzanie motywacji
czytania i rozwijania
umiejętności odbioru dzieł
literackich. I innych tekstów
kultury przedstawianych w
mediach, oraz wprowadzenie
w tradycje kultury
europejskiej.

Budowa książki
Rodzaje mediów ich istota
 i zasady funkcjonowania

Książka i inne środki przekazu.

Jak być świadomym odbiorcą
programów telewizyjnych ?

j.polski

godz.wych.

I,II,III

I,II,III

nauczanie
multimedialne
analiza artykułu

Rozwijanie postaw
kreatywnych ucznia w procesie
zdobywania umiejętności i
gromadzenia wiedzy.

Wyżej zorganizowane formy
wypowiedzi –recenzje,
książek i artykułów.
Właściwości recenzji
pamiętnik, dziennik.

„Krzyżacy” -recenzja książki.

„Romeo i Julia”- recenzja
dramatu. Recenzja artykułu w
poezji

j.polski I,II,III instruktaż, praca
indywidualna
konkurs na
recenzję
tworzenie
pamiętnika,
dziennika

Rozwijanie umiejętności
sporządzania tematycznych
zestawień bibliograficznych.
Kształtowanie i utrwalanie
umiejętności sporządzania
krótkich notatek na podstawie
encyklopedii i słowników
 z podaniem źródła.

Poszukiwanie materiałów na
określony temat w
czasopismach.
Gromadzenie wycinków
prasowych. Porządkowanie
analiza budowy czasopisma:
nagłówek, stopka redakcyjna,
działy.

Struktura czasopism-Prasa
niejedno ma imię.

Komunikaty perswazyjne.

j.polski I, II,III Praca w grupach
ćwiczenia
ortograficzne

Tworzenie teczek
tematycznych
Wywiad
Gromadzenie
prasowych
materiałów do
egzaminu
kompetencji
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Rozwijanie umiejętności
budowania wypowiedzi
mówionych i pisanych zgodnie
z intencją.

Cechy charakterystyczne
rozprawki.

Zasady doboru książek do
biblioteczki domowej –
rozprawka ”Czy warto
gromadzić książki we własnej
biblioteczce  domowej?
Rola artysty we współczesnym
świecie –rozprawka.

j.polski I,II,III dyskusja
wystawka
spis
bibliograficzny
redagowanie
rozprawek

Wdrażanie uczniów do pracy
samokształceniowej-
samodzielnego wyszukiwania,
gromadzenia, porządkowania i
wykorzystywania informacji
zawartych w różnych źródłach.

Doskonalenie umiejętności
mówienia, słuchania, czytania
pisania i odbioru różnorodnych
tekstów kultury.

Rozwijanie umiejętności
krytycznej analizy wartości
oferty mediów.

Doskonalenie umiejętności
korzystania z katalogu
podręcznego,

Ćwiczenie umiejętności
tworzenia bibliografii
załącznikowej.

Język i  środki wyrazu filmu.

Albumy np.malarstwa

Media jako środki
poznawania  przyszłości
 i przeszłości.
Analizowanie komunikatów
medialnych.
Katalog alfabetyczny i
rzeczowy.

„Pan Tadeusz „-książki pięknie
wydane
Biblia różne tłumaczenia, różne
wydania

Kobieta w sztuce w przeszłości
i teraźniejszości.

Reportaż TV

Aparat informacyjno-
wyszukiwawczy biblioteki
szkolnej.

„Jak zapisać książek –uczy się
sporządzać opisy
bibliograficzne

j.polski

j.polski
sztuka

godz.wych.

j.polski

I, II, III

II

I,II,III

Wystawa ilustracji
do książki.
Tworzenie
exlibrisów.

Tworzenie wierszy
inspirowanych
różnymi tematami
Poranki literackie-
czytanie  i
recytacja wierszy,
fragmentów prozy

Praca w grupach

Praca nad
słownikiem
gimnazjalisty-
przygotowanie
fragmentu do
wydania

Rozwijanie umiejętności
pozwalających na samodzielną
pracę intelektualną z

Najważniejsze etapy dziejów
w powiązaniu ze zjawiskami
historycznymi  zawartymi

Źródła historyczne historia I,II,III gra symulacyjna
rozwiązywanie
zadań z testów
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materiałem historycznym.
Uczenie zasad odczytywania
 i interpretowania źródeł
historycznych.

w przekazach historycznych. kompetencji

Poszerzanie wiedzy o
komunikowaniu się ludzi od
zarania dziejów do
współczesności

Dzieje pisma, książki, prasy, i
mediów

Dzieje pisma. Od rysunku
naskalnego do alfabetu

historia
j.polski

I,II,III projekt, wystawa,
pogadanka,
film

Doskonalenie różnorodnych
form wypowiedzi ustnej i
pisemnej

Cywilizacje starożytne
Rola teatru-słowo, gest, ruch
jako forma wypowiedzi w
teatrze

Z wizytą w antycznych Atenach
Powstawanie kultury
chrześcijańskiej

historia

sztuka

I

I

drama

Rozwijanie umiejętności
poszukiwania i
wykorzystywania różnych
rodzajów informacji
historycznych zawartych w
źródłach. Rozbudzanie
zainteresowań przeszłością i
kulturą rodzimą

Dorobek kulturalny i jego
trwałość. Specyfika kultury
wieków średnich

Kultura wieków średnich-księgi
rękopiśmienne

historia I nauczanie
multimedialne

Wprowadzenie uczniów  w
zasady procesu twórczego w
produkcji medialnej

Wynalazki nauki i techniki na
przestrzeni wieków

Osiągnięcia cywilizacyjne w II
połowie XIX wieku

historia II nauczanie
multimedialne

Zapoznanie z
fundamentalnymi
wynalazkami nauki i techniki:
radio, TV, kino,

Wynalazek druku –pierwsze
drukarnie.
Przemiany naukowe i
technologiczne –rozwój
środków masowego przekazu.

Zmiany w nauce i technice w
dobie Odrodzenia
Nowe zjawiska w kulturze XX
wieku

historia

historia

II

III

film

dyskusja

Ukazywanie praktycznych
zastosowań zasad i procedur
obowiązujących w
demokratycznej społeczności

Procedury obowiązujące w
załatwianiu spraw w urzędzie
gminy

Samorząd terytorialny WOS I Wycieczka do
urzędu, analiza
dokumentów

Rozwijanie wiedzy
 o komunikowaniu się ludzi
bezpośrednio i przez media.

Droga, formy, kanały
komunikowania się ludzi.
Funkcje komunikatów.
Psychologiczne podstawy

Czym jest prawidłowe
porozumiewanie się.

WOS I gra symulacyjna
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komunikowania się ludzi.
Uświadomienie roli mass
mediów stosowanych przez nie
środków i zabiegów
socjotechnicznych

Formy komunikatów
medialnych słownych,
pisemnych, obrazowych
dźwiękowych, filmowych.

Środki masowego przekazu. WOS III dyskusja
nauczanie
medialne

Kształtowanie umiejętności
krytycznej analizy wartości
oferty mediów. Wskazanie
konkretnych form współpracy
europejskiej na poziomie
indywidualnym, grupowym
 i państwowym.

Możliwości i formy
współpracy młodzieżowej.

Polityka edukacyjna Unii
Europejskiej.

WOS III nauczanie
medialne
dyskusja

Umożliwienie kontaktu
 z wielkimi dziełami sztuki.

Wiedza niezbędna do
rozumienia muzyki.
Wyszukiwanie informacji w
słownikach, encyklopediach
Leksykonach.

Muzyka Średniowiecza. I praca zespołowa

Ukazanie wielkiego bogactwa
świata sztuki.

Kontakt z dziełami sztuki
plastycznej-środki wyrazu
plastycznego w różnych
materiałach, technikach
i formach.

Rozbudzanie potrzeb
kontaktu ze sztuką,
kierowanie
zainteresowaniami uczniów

Polskie malarstwo historyczne.

Sztuka Starożytnej Grecji i
Rzymu.

Elementy kultury regionalnej.

Analiza dzieła sztuki-obrazu.

Sztuka

Sztuka

I

I

III

praca zespołowa,
programy
multimedialne,
referat, wystawa,
analiza obrazu

analiza obrazu,
wystawa, dyskusja

Stwarzanie sytuacji dających
możliwości przeżyć
wewnętrznych, autorefleksji.

Świat wyrazu plastycznego
 i działania plastyczne
w różnych materiałach,
technikach i formach

„Projekt okładki ulubionej
książki”.

sztuka I metoda
aktywizująca
praca
indywidualna

Doskonalenie umiejętności
mówienia, słuchania i czytania

Posługiwanie się słownikami
oraz prasowym materiałami

Hallowen- wyszukiwanie
wyrazów, zwrotów.

j.angielski I praca z tekstem
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pisania. uzupełniającymi.

Tworzenie sytuacji w których
uczenie się języka następuje
przez świadome i refleksyjne
używanie go.

Posługiwanie się terminami
związanymi z przekazami
 i komunikatami, TV,
komputer, prasa.

Alphabet- powtórzenie
wiadomości o budowie
wyrazów, zdań.

j.angielski II praca w grupie

Przygotowanie ucznia do
samodzielności w procesie
uczenia się języka obcego.

Wykorzystywanie programów
multimedialnych do nauki
języka obcego.

Angielski inaczej-poznajemy
programy multimedialne.

j.angielski  III metoda
aktywizująca
nauczanie
multimedialne

Osiągnięcia:
•  czytanie dla zdobywania wiadomości, rozwijania zainteresowań, zaspakajania potrzeb poznawczych
•  umiejętności samodzielnego wyszukiwania, selekcjonowania   i wykorzystywania informacji zawartych
     w encyklopediach, słownikach, leksykonach, multimediach
•  samodzielne korzystanie z warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego biblioteki z uwzględnieniem automatycznych

systemów wyszukiwawczych
•  budowanie wypowiedzi mówionych i pisanych zależnie od okoliczności i intencji
•  sporządzanie tematycznych zestawień  bibliograficznych
•  szybkie orientowanie w treści książki, artykułu
•  Wykorzystywanie mediów samodzielnym dochodzeniu do wiedzy
•  Umiejętność krytycznej analizy wartości  oferty mediów
•  Posługiwanie się różnymi formami komunikatów i narzędzi medialnych w procesie komunikowania, wyszukiwania,

zdobywania i prezentowania wiedzy

Ewaluacja:
•  redagowanie tekstu użytkowego
•  czytanie tekstów, wyszukiwanie informacji
•  sprawne i szybkie sporządzanie notatek-selekcjonowanie wiadomości
•  sprawne wyszukiwanie wiadomości w oparciu o komputerowe programy multimedialne

opracowała:
mgr Beata Mróz


