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Projekt „Informacje – kto ma rację?”
Głównym celem projektu jest rozwój umiejętności świadomego, krytycznego
i twórczego korzystania ze środków społecznego przekazu. Naszymi działaniami
mamy nadzieję rozbudzić u uczniów i uczennic chęć aktywnego pozyskiwania
informacji oraz poszerzyć ich kompetencje komunikacyjne. Umiejętności, jakie
zdobędą, pomogą im zarówno na kolejnych etapach edukacji szkolnej,
jak i w życiu codziennym.
Stowarzyszenie Q Zmianom realizuje projekt „Informacje – kto ma rację?”
od dwóch lat. W pierwszej edycji projektem zostały objęte trzy szkoły
podstawowe z Warszawy, a w tym 8 klas i 152 uczniów i uczennic. Dzięki
wsparciu ﬁnansowemu otrzymanemu od Biura Edukacji m. st. Warszawy
oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej kolejne edycje projektu realizowane
były również w roku szkolnym 2011/2012. W projekcie wzięły udział szkoły
podstawowe z Pruszkowa i Warszawy, w tym 14 klas i 259 uczniów i uczennic.
Projekt skierowany jest do klas V-VI szkół podstawowych i opiera się
na wszechstronnych oddziaływaniach pobudzających młodych odbiorców do
aktywnego uczestnictwa w kulturze. Projekt został objęty honorowym patronatem
Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Dzięki współpracy z NInA, program
zajęć został wzbogacony o atrakcyjne pomoce audiowizualne. Ponadto, klasy
biorące udział w projekcie uzyskały możliwość korzystania z NINATEKI EDU.
W szkołach objętych projektem w roku szkolnym 2011/2012 zorganizowano
jednodniowe warsztaty edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic.

Warsztaty i zajęcia dodatkowe
Warsztaty edukacji medialnej „Informacje – kto ma rację?”
trwają 5 godzin lekcyjnych. Trenerzy Stowarzyszenia Q Zmianom prowadzą
warsztaty metodami aktywnymi, przygotowane przez nich ćwiczenia
są oparte na interakcji i współdziałaniu, dzięki czemu sprzyjają integracji
klasy. Podczas warsztatów uczestnicy wykorzystują pomoce dydaktyczne
udostępnione przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Udział w warsztatach
wzmacnia w uczniach: kompetencje komunikacyjne, umiejętność krytycznego
i samodzielnego myślenia, umiejętność aktywnego poszukiwania informacji
w mediach i ich twórczego wykorzystania, umiejętność analizy tekstu, audycji
i relacji audiowizualnej.
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Zajęcia dodatkowe „Tworzymy reportaż” obejmują 8 godzin
lekcyjnych, rozłożonych na 4 spotkania. Zajęcia prowadzone są przez
doświadczonych animatorów ze Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”
oraz trenerów Stowarzyszenia Q Zmianom. Uczestnicy zajęć rozwijają
umiejętności dziennikarskie (w tym: zmysł uważnej obserwacji, kompetencje
komunikacyjne, wrażliwość na innych, umiejętności redagowania tekstu).
W rezultacie samodzielnie tworzą swoje pierwsze newsy, wywiady, reportaże
na temat zgodny z ich zainteresowaniami.

Scenariusze lekcji z zakresu edukacji kulturalnej
Kolejnym działaniem w ramach projektu „Informacje – kto ma rację?”
w roku szkolnym 2011/2012 było stworzenie oryginalnych scenariuszy lekcji
poświęconych edukacji medialnej. Scenariusze, które Państwu prezentujemy
w niniejszej publikacji, zostały opracowane z myślą o uczniach i uczennicach
klas V-VI szkoły podstawowej. Zaproponowane ćwiczenia mają na celu
rozwijanie kompetencji medialnych i aktywizację młodych odbiorców
do pełnego uczestniczenia w kulturze, która dzięki mediom staje się tak łatwo
dostępna. Jednocześnie zwracamy uwagę na etyczne aspekty korzystania
z treści dostępnych w mediach, zwłaszcza w Internecie. Mamy nadzieję,
że przedstawione poniżej scenariusze okażą się dla Państwa ciekawą
propozycją i inspiracją do prowadzenia lekcji z zakresu edukacji kulturalnej.
Autorki scenariuszy: Maria Bobowska, Olga Pokorska, Anna Szabuńko (Stowarzyszenie
Q Zmianom), Bianka Jaworska (Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”).
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Scenariusz 1

[ Świadomy odbiór mediów ]

Scenariusz powstał z myślą o rozwijaniu umiejętności krytycznego odbioru
mediów wśród uczniów. Świadome korzystanie z możliwości, które stwarzają
media, niejednokrotnie wymaga od uczniów zupełnie nowej wiedzy. Wiąże się
ona z odróżnianiem faktów od opinii, rozumieniem celu, w jakim przekazywane
są informacje i w końcu – weryﬁkowaniem ich wiarygodności.

LEKCJA 1: Źródła informacji

CZAS

Wprowadzamy uczniów w temat zajęć – będą one dotyczyły
mediów i sposobów, w jaki są w nich przekazywane informacje.
Spróbujemy wcielić się w rolę dziennikarzy, którzy za pomocą
słów, obrazów i dźwięków relacjonują ciekawe wydarzenia.

10 min

1. Gra: źródła informacji

15 min

2. Rola mediów

20 min

LEKCJA 2: Obrazy i dźwięki
1. Środki medialnego przekazu

10 min

2. Relacja audiowizualna

20 min

3. Co słychać? - kalambury

15 min

LEKCJA 3: Słowa
1. Zaproszenie

15 min

2. Fakty czy opinie?

15 min

3. Quiz

15 min
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LEKCJA 1:
Źródła informacji
ĆWICZENIE 1. Gra: źródła informacji
CEL: wprowadzenie w temat zajęć, zwrócenie uwagi na różnorodność
dostępnych źródeł informacji
MATERIAŁY: piłka, kartki A4, ﬂamastry
PRZEBIEG: Do gry wykorzystujemy piłkę – uczestnik, który ją trzyma, wymienia
jedno źródło informacji (np. gazetka szkolna) i rzuca piłkę do innej osoby.
Jej zadaniem jest podanie przykładów informacji, które można czerpać z tego
źródła (np. wiadomość o zbliżającej się olimpiadzie szkolnej), a następnie
wymienienie kolejnego źródła informacji i przekazanie piłki dalej. W czasie
trwania ćwiczenia prowadzący zapisuje pomysły uczniów.
OMÓWIENIE: Zwracamy uwagę, z jak wielu źródeł informacji korzystamy.
Jest to szczególnie ważne, gdy chcemy sprawdzić wiarygodność informacji.
Wskazujemy wśród wypisanych pomysłów media.
ĆWICZENIE 2. Rola mediów
CEL: rozpoznanie różnych funkcji, jakie mogą pełnić media
MATERIAŁY: karteczki samoprzylepne, 2 brystole, ﬂamastry, 2 kleje, 2 pudełka
z wycinkami z gazet (fragmenty artykułów spełniających różne funkcje)
PRZEBIEG: Nauczyciel zwraca uwagę uczniów, że poza samym informowaniem
o wydarzeniach, media mogą pełnić także inne role. Rozdaje uczestnikom
karteczki samoprzylepne i prosi ich o odpowiedź na pytanie: Do czego służą
media? Zadaniem uczniów jest wypisanie jak najwięcej funkcji mediów
(po jednym pomyśle na każdej karteczce).
Następnie nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy, z których każda otrzymuje
brystol, ﬂamastry i wcześniej przygotowane pudełko z wycinkami z gazet.
Zadaniem uczniów jest stworzenie plakatu dotyczącego roli mediów
m.in. z wykorzystaniem wycinków, karteczek z funkcjami mediów.
OMÓWIENIE: Na zakończenie każda z grup prezentuje swój plakat. Podsumowujemy ćwiczenie, wskazując na różne funkcje, jakie mogą pełnić media
– nie tylko informują o wydarzeniach, ale także dokumentują sytuacje,
poszerzają wiedzę o świecie (np. programy edukacyjne), umiejętności
(np. programy kulinarne), czy w końcu – są źródłem rozrywki.
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LEKCJA 2:
Obrazy i dźwięki
ĆWICZENIE 1. Środki medialnego przekazu
CEL: wskazanie środków, za pomocą których media przekazują informacje
MATERIAŁY: brystol z narysowaną tabelą z czterema kolumnami, ﬂamastry
PRZEBIEG: Nauczyciel wspólnie z uczniami uzupełnia tabelę – jako nazwy trzech
kolumn uczniowie wpisują środki, którymi posługują się media – obraz, dźwięk,
tekst. Następnie wpisują w kolumny przykłady mediów, które się nimi
posługują. Ostatnia, pusta kolumna jest przeznaczona na media, które łączą
różne formy przekazu.
OMÓWIENIE: Podsumowujemy ćwiczenie i pytamy uczniów o przykłady
tekstów, obrazów i dźwięków, jakie znają z mediów.
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ĆWICZENIE 2. Relacja audiowizualna
CEL: wyróżnianie środków medialnego przekazu, wskazanie ich wpływu
na odbiór relacji medialnej
MATERIAŁY: rzutnik, komputer z dostępem do Internetu, reportaż
z NINATEKI EDU
PRZEBIEG: Nauczyciel zaprasza uczniów do obejrzenia krótkiej, ﬁlmowej relacji
z pewnego wydarzenia. Zadaniem uczniów jest odgadnięcie, co to
za wydarzenie - do kogo było skierowane, kto wziął w nim udział i kto
je zorganizował. Nauczyciel pyta o pomysły uczniów.
Link do materiału:
http://www.nina.gov.pl/ninateka/wideoteka/detal/2011/06/29/Zrob_to_sam_Majster
_klasy_Male_Instrumenty_Jak_zrobic_muzyke_przy_pomocy_zabawek

OMÓWIENIE: Jakimi środkami posłużyli się autorzy tej relacji, aby przekazać
informacje o warsztatach (używając w niej tak niewielu słów)?
Są to m.in.: muzyka (ścieżka dźwiękowa), dźwięki z warsztatów, kolorowy,
dynamiczny obraz, ujęcia kamery z różnych perspektyw, krótkie napisy
pojawiające się na ekranie i wprowadzające widza w temat. Nauczyciel
rozmawia z uczniami o tym, jak czuli się oglądając ten materiał – czy byli nim
zaciekawieni, czy może przeciwnie – znudzeni. Dlaczego?
ĆWICZENIE 3. Co słychać? – kalambury
CEL: rozwijanie świadomości środków, jakimi posługują się autorzy audycji
radiowych
MATERIAŁY: karteczki z nazwami wydarzeń do losowania (po jednej dla
każdej grupy)
PRZEBIEG: Nauczyciel dzieli uczniów na czteroosobowe zespoły. Każda grupa
losuje jedno wydarzenie (są to np. międzyszkolne rozgrywki siatkówki, koncert
szkolny, klasowe wyjście do kina). Zadaniem uczniów jest zastanowienie się,
jakie dźwięki zawierałby radiowy reportaż z tego wydarzenia. Następnie każda
grupa prezentuje wspólnie dźwięki swojej audycji – pozostałe zespoły zgadują,
czego może ona dotyczyć.
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LEKCJA 3:
Słowa
ĆWICZENIE 1. Zaproszenie
CEL: wskazanie roli, jaką w przekazie medialnym pełni jego interpretacja
(zarówno ze strony nadawcy, jak i odbiorcy komunikatu); rozróżnianie środków
przekazu, które pojawiają się w prasie; reﬂeksja nad skracaniem informacji
i weryﬁkowaniem ich wiarygodności
MATERIAŁY: wydrukowane artykuły ze strony projektu Muzykoteka Szkolna
Narodowego Instytutu Audiowizualnego, wydrukowane krótkie informacje
PRZEBIEG: Nauczyciel wprowadza uczniów w kolejną część zajęć: pracę
z tekstami prasowymi. Dzieli uczniów na trzyosobowe zespoły, jedna osoba
z każdej grupy otrzymuje artykuł, który w ciekawy sposób informuje o wybranym, przyszłym wydarzeniu i zachęca do udziału w nim (propozycja tekstu:
http://www.muzykotekaszkolna.pl/1510-co-slychac-/1515-muzykotersi/1563-dobierzsie-do-muzyki-wspolczesnej-na-targach-co-jest-grane). Druga osoba otrzymuje

skróconą wersję tego samego artykułu, jedynie informującą o tym wydarzeniu.
Po przeczytaniu tekstów zadaniem uczniów jest opowiedzenie o wydarzeniu
trzeciemu członkowi zespołu – pierwszy opowiada ten uczestnik, który miał
krótszy tekst. Uczeń słuchający ma zwrócić uwagę na różnice między relacjami.
OMÓWIENIE: Podsumowujemy ćwiczenie, pytamy uczniów, którzy słuchali
relacji o ich wrażenia. Zapisujemy wnioski na brystolu.
ĆWICZENIE 2. Fakty czy opinie?
CEL: rozwijanie umiejętności odróżniania faktów od opinii w przekazach
medialnych
MATERIAŁY: brystol, markery, artykuły skserowane dla każdego ucznia
PRZEBIEG: Prowadzący rozdaje uczniom karteczki samoprzylepne w dwóch
kolorach – ich zadaniem jest zapisanie na jednej z nich faktu, a na drugiej –
opinii (dotyczącej dowolnego tematu). Następnie na podzielonym na dwie
części brystolu uczniowie przyklejają swoje pomysły (jedna część to fakty, druga
- opinie). Grupa zastanawia się, jakie są różnice między nimi. Pomysły warto
zapisywać na brystolu.
OMÓWIENIE: Ludzie bardzo często różnią się swoimi poglądami, tym co myślą
na dany temat i tym co lubią. To, co uważają na temat danego wydarzenia jest
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ich opinią, a samo wydarzenie to fakt. Opinie zawierają w sobie oceny zdarzeń
i mogą wywoływać spory. Odróżnienie faktów od opinii w przekazach
medialnych nie zawsze jest jednak łatwe.
W drugiej części ćwiczenia nauczyciel rozdaje uczniom przykład tekstu z gazety.
Prosi o odnalezienie w nim faktów i opinii i zaznaczenie ich różnymi kolorami.
Uczniowie wykonują zadanie samodzielnie, następnie warto je podsumować
na forum klasy.
ĆWICZENIE 3. Quiz
CEL: podsumowanie 3 lekcji nt. świadomego odbioru mediów, utrwalenie
wiedzy
MATERIAŁY: 2 pudełka, małe karteczki
PRZEBIEG: Podsumowanie zajęć w formie Quizu – nauczyciel dzieli uczniów
na dwa zespoły. Każdy zespół tworzy pytania do Quizu dla przeciwnej drużyny,
zapisuje je na małych karteczkach. Pytania powinny dotyczyć treści lekcji,
np. źródeł informacji lub różnic między faktem i opinią. Członkowie zespołów
naprzemiennie losują pytania z pudełka drużyny przeciwnej, starają się
na nie wspólnie odpowiedzieć. Wygrywa drużyna, która odpowie na więcej
pytań.
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Scenariusz

2

[ Skradzione myśli - jak
zapobiegać plagiatowaniu
w szkole? ]

Scenariusz powstał w celu rozwijania postawy etycznego korzystania z Internetu.
Proponowane ćwiczenia poszerzają wiedzę uczniów o prawie autorskim
i uświadamiają im konsekwencje ściągania i plagiatowania. Z Internetu korzysta
coraz więcej dzieci – badania wskazują, że ok. 12% wszystkich użytkowników
sieci to osoby w wieku od 7 do 15 lat. Niestety, niejednokrotnie treści znalezione
w Internecie stają się „przywłaszczone” przez uczniów w poczuciu posiadania
prawa do wszystkiego, co zamieszczone jest w sieci. Stąd widoczna jest potrzeba
edukacji młodych odbiorców mediów także w zakresie poszanowania własności
intelektualnej.
Scenariusz zawiera propozycje ćwiczeń na trzy godziny lekcyjne, z których
każda stanowi zamkniętą całość (można je prowadzić np. w odstępie tygodnia).
LEKCJA 1: Czy jesteśmy złodziejami?

CZAS

Cel: zwiększenie wiedzy o prawie autorskim i poszanowaniu własności
1. Przywitanie i wprowadzenie

5 min

2. Plagiat – skojarzenia

5 min

3. Mini wykład o prawie autorskim

7 min

4. Dyskusja o prawie autorskim w Internecie

20 min

5. Podsumowanie warsztatu

8 min

LEKCJA 2: Ściągać, czy nie ściągać – oto jest pytanie!

CZAS

Cel: wzrost świadomości przyczyn plagiatowania
1. Przywitanie i wprowadzenie

5 min

2. Przygotowanie plakatów informacyjnych

10 min

3. Prezentacja plakatów

20 min

4. Podsumowanie plakatów i warsztatu

10 min
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LEKCJA 3: Efekt motyla – czyli jak jedna ściąga wpływa
na społeczeństwo

CZAS

Cel: wzrost świadomości skutków plagiatowania
1. Przywitanie uczniów i wprowadzenie

5 min

2. Praca w grupach – skutki plagiatowania

5 min

3. Prezentacja wypracowanych skutków

10 min

4. Wypracowanie sposobów zapobiegania

20 min

5. Podsumowanie warsztatu i głosowanie

5 min

LEKCJA 1:
Czy jesteśmy złodziejami?
ĆWICZENIE 1. Przywitanie i wprowadzenie
CEL: wprowadzenie uczniów w tematykę zajęć
PRZEBIEG: Nauczyciel wita się z uczniami i podaje temat podczas lekcji. Wspólnie
z uczniami będą zastanawiali się czym jest plagiat, nauczyciel opowie skrótowo
o prawie autorskim i porozmawiają o prawie własności intelektualnej w Internecie.
ĆWICZENIE 2. Plagiat – skojarzenia
CEL: pobudzenie do myślenia o plagiacie i ściąganiu/zorientowanie się
w poziomie wiedzy i stosunku uczniów do plagiatowania
MATERIAŁY: ﬂipchart, ﬂamastry
PRZEBIEG: Nauczyciel pyta o pierwsze skojarzenia ze słowem PLAGIAT i zapisuje
je na środku kartki ﬂipchart, liczy się każdy pomysł, jaki wypowiedzą uczniowie.
Gdy już zbierze się ponad 10 skojarzeń, prowadzący chwali uczniów
za aktywność i przechodzi do omówienia.
OMÓWIENIE: Prowadzący podsumowuje zebrane skojarzenia i pyta się o to,
czym jest plagiat. Po wypowiedzeniu się paru osób, podaje deﬁnicję plagiatu:
„Plagiat to wykorzystanie (np. skopiowanie, rozpowszechnianie) cudzego
utworu, całego lub fragmentu i podpisanie go swoim imieniem i nazwiskiem”.
(Stanisławska-Kloc, 2011)
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ĆWICZENIE 3. Mini wykład o prawie autorskim
CEL: zwiększenie wiedzy uczniów o prawie autorskim
PRZEBIEG: Nauczyciel mówi o prawie autorskim, np.:
Prawo autorskie opiera się na dwóch ﬁlarach: prawie osobistym i prawie
majątkowym. Pierwsze z nich dotyczy decyzji związanej z publikacją utworu
np. piosenki, wypracowania, wiersza itd. Ponadto prawo osobiste związane jest
z prawem autorstwa, czyli prawem podpisu jego imieniem i nazwiskiem pod tym
utworem. Prawo majątkowe związane jest z dochodami i zarabianiem na danym
utworze. Ważne, że prawem autorskim objęte jest to, co KREATYWNE, NOWE,
INDYWIDUALNE, TWÓRCZE np. nowa piosenka, wiersz, wypracowanie,
a nie np. słowa, czy nuty użyte w utworach. Plagiat może dotyczyć paru wersów
lub całego utworu, ale postępowanie związane z ukaraniem popełniającego
plagiat jest dostosowane do skali przewinienia, jakie popełnił oraz czy
wystarczająco jasno zastrzegł swoje prawa (Stanisławska-Kloc, 2011). Jak można
zastrzegać swoje autorstwo? Np. pisząc na stronie tytułowej albo w stopce
„wszystkie prawa zastrzeżone”, „autorem jest…” itd. Jednakże istnieje coś
takiego jak zdanie „prawa częściowo zastrzeżone” i oznacza to, że można
korzystać z utworu tego autora, ale ZAWSZE należy wpisywać jego dane i wskazywać jako twórcę, pomimo korzystania z jego dorobku (Stanisławska-Kloc, 2011).
OMÓWIENIE: Nauczyciel pyta uczniów o ich wątpliwości, uwagi dotyczące
plagiatu. Może zadać pytania kontrolne: Co to jest plagiat? Jakie prawa
przysługują autorowi? Co można zrobić, żeby zastrzec swoje autorstwo?
ĆWICZENIE 4. Dyskusja o prawie autorskim w Internecie
CEL: wzbudzenie reﬂeksyjnego analizowania działań innych i swoich w zakresie
korzystania z Internetu
PRZEBIEG: Nauczyciel stymuluje dyskusję między uczniami poprzez zadawanie
przykładowych pytań: Do kogo należą rzeczy zamieszczane w Internecie?
Jak wygląda przestrzeganie prawa autorskiego w Internecie? Czy w ogóle coś
takiego funkcjonuje? Jak wygląda kwestia ściągania muzyki/ﬁlmów?
Po co zastrzegać swoje prace zamieszczane w Internecie? A np. swoje zdjęcia?
Czy plagiatowanie zdarza się często?
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ĆWICZENIE 5. Podsumowanie warsztatu
CEL: utrwalenie wiedzy przekazanej na lekcji oraz sprawdzenie poziomu tej wiedzy
MATERIAŁY: ankieta końcowa
PRZEBIEG: Nauczyciel podsumowuje, co udało się zrealizować. Pyta uczniów,
co zapamiętali jako ważne, istotne dla nich. Następnie rozdaje anonimową
ankietę ewaluacyjną z pytaniami, np.: 1. Plagiat to: zainspirowanie się czyjąś
pracą/zacytowanie cudzej pracy/podpisanie się pod czyjąś pracą swoim
imieniem i nazwiskiem. 2. Jak można zastrzec prawo autorskie do swojego
utworu? 3. Do kogo należą treści zamieszczone w Internecie?

LEKCJA 2:
Ściągać, czy nie ściągać - oto jest pytanie!
ĆWICZENIE 1. Przywitanie i wprowadzenie
CEL: wprowadzenie uczniów w tematykę lekcji
PRZEBIEG: Nauczyciel wita się z uczniami i podaje temat lekcji. Podczas
spotkania wspólnie z uczniami będą zastanawiali się, jakie są przyczyny plagiatowania i ściągania.
ĆWICZENIE 2. Przygotowanie plakatów informacyjnych
CEL: poznanie przyczyn zachowań nieuczciwych i wzbudzenie reﬂeksyjnego
analizowania tych działań
MATERIAŁY: 4 kartki ﬂipchart, ﬂamastry
PRZEBIEG: Nauczyciel losowo dzieli uczniów na 4 grupy. Każda z nich ma
za zadanie przygotowanie plakatu, który odpowiada na jedno z pytań: Dlaczego
uczniowie ściągają?/Dlaczego uczniowie NIE ściągają?/Jak nauczyciele reagują
na ściąganie?/Jak nauczyciele powinni reagować?
Każda grupa siada w odrębnym miejscu w sali i pracuje nad plakatem. Nauczyciel
pomaga uczniom, zadając im pytania np.: Jak to jest w Waszym otoczeniu?
Jak Wam się wydaje? Przypomnijcie sobie jakąś konkretną sytuację i pomyślcie
dlaczego ktoś zachował się w taki sposób?
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ĆWICZENIE 3. Prezentacja plakatów
CEL: pogłębienie reﬂeksyjnego analizowania zjawisk społecznych
MATERIAŁY: wykonane plakaty
PRZEBIEG: Każda grupa prezentuje swój plakat, reszta klasy słucha i dopowiada
to, co według nich jest ważne. Prowadzący może zadawać pytania typu: Czego
brakuje na tym plakacie, a co jest ważne według Was? Czy pomyśleliście o czymś,
czego grupa nie zapisała? Jak Wy myślicie, jaka jest odpowiedź na pytanie
postawione grupie? Uczniowie uzupełniają swoje plakaty i wieszają je
w widocznym miejscu.
ĆWICZENIE 4. Podsumowanie plakatów i warsztatu
CEL: utrwalenie wiedzy zdobytej przez uczniów
MATERIAŁY: ankieta końcowa
PRZEBIEG: Nauczyciel w skrócie przypomina, co zrobili na lekcji, jakie pojawiły
się odpowiedzi na zadane grupom pytania. Może dopytać uczestników, co było
dla nich ważne, nowe. Następnie rozdaje ankietę końcową zawierającą pytania,
np.: 1. Uczniowie NIE ściągają, bo (wymień co najmniej trzy)…, 2. Na warsztacie
podobało mi się…, 3. Na warsztacie ważne było dla mnie…
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LEKCJA 3:
Efekt motyla – czyli jak jedna ściąga wpływa
na społeczeństwo
ĆWICZENIE 1. Przywitanie i wprowadzenie
CEL: wprowadzenie, sprawdzenie opinii uczniów o wpływie ściągania jednej
osoby na społeczność
MATERIAŁY: kartka papieru, długopis/ołówek
PRZEBIEG: Nauczyciel wita się z uczniami i podaje temat lekcji. Podczas
spotkania wspólnie z uczniami będą zastanawiali się, jakie są skutki plagiatowania i ściągania. Nauczyciel proponuje, żeby zrobić głosowanie, kto uważa,
że ściąganie przez jedną osobę wpływa na społeczeństwo, może zliczać głosy ZA,
PRZECIW, WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU i zapisuje wynik, do którego później
będzie można wrócić.
ĆWICZENIE 2. Praca w grupach – skutki plagiatowania
CEL: wzbudzenie reﬂeksyjnego analizowania skutków podjętych zachowań
MATERIAŁY: 4 kartki ﬂipchart, ﬂamastry
PRZEBIEG: Nauczyciel losowo dzieli uczniów na 4 grupy: 2 z grup mają
odpowiedzieć na pytanie: jakie skutki ściągania wynikają dla ucznia w krótszej
i dłuższej perspektywie czasowej (tydzień po ściąganiu i rok po ściąganiu);
2 pozostałe grupy mają odpowiedzieć na pytanie: co by było, gdyby ściągali
wszyscy uczniowie. Nauczyciel sprawdza pracę grup i jeśli dany zespół nie widzi
negatywnych konsekwencji ściągania, stara się naprowadzić uczniów
na myślenie nie tylko o zyskach dla ucznia, ale i potencjalnych stratach, pyta
więc np. jaki będzie poziom wiedzy takiego ucznia/grupy/społeczeństwa?
A czy oprócz pozytywnych skutków mogą być też negatywne? itd.
ĆWICZENIE 3. Prezentacja wypracowanych skutków
CEL: pogłębienie reﬂeksyjnego analizowania zjawisk społecznych
MATERIAŁY: wykonane plakaty
PRZEBIEG: Jedna grupa prezentuje, druga dodaje to, czego nie wypisała pierwsza, następnie reszta klasy ma szansę dodać swoje przemyślenia na temat
skutków ściągania z perspektywy ucznia i społeczeństwa. Każda grupa wiesza
swój plakat tak, aby był widoczny.
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OMÓWIENIE: Nauczyciel pyta, czy coś wzbudziło w uczniach ciekawość, co było
nowe, odkrywcze? Jaki mieli stosunek do ściągania (czy zagłosowali, że jedna
ściąga ma znaczenie dla społeczeństwa, czy nie), czy on się zmienił?
Jak teraz postrzegają samo zjawisko ściągania?
ĆWICZENIE 4. Wypracowanie sposobów zapobiegania
CEL: wzbudzenie wrażliwości na zachowania nieuczciwe
MATERIAŁY: 2 kartki ﬂipchart, ﬂamastry
PRZEBIEG: Nauczyciel na początku zadaje pytanie: w jaki sposób zmniejszyć
ilość zachowań nieuczciwych tj. ściąganie i plagiatowanie? Jak uważacie?
Po kilku odpowiedziach, proponuje stworzyć dwie listy dobrych rad
dla nauczyciela i ucznia, co mogą robić, aby uczniowie nie ściągali. Zapisuje
pomysły, radząc się uczniów, czy podany pomysł jest trafny i czy rzeczywiście
pomoże nie ściągać uczniowi.
OMÓWIENIE: Nauczyciel podsumowuje. Na koniec pyta uczniów jak myślą,
czy takie dobre rady powstrzymają ich samych przed ściąganiem, co mogą
zrobić, żeby nie ściągać.
ĆWICZENIE 5. Podsumowanie warsztatu i głosowanie
CEL: utrwalenie wiedzy zdobytej przez uczniów
MATERIAŁY: kartka, długopis/ołówek
PRZEBIEG: Nauczyciel w skrócie przypomina uczestnikom, co zrobili na lekcji,
jakie powstały rady dla uczniów i nauczycieli. Proponuje powtórne zagłosowanie:
kto uważa, że ściąganie przez jedną osobę wpływa na społeczeństwo? Może
zliczać głosy ZA, PRZECIW, WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU i zapisać wynik.
Porównuje go z wynikiem z początku lekcji.
OMÓWIENIE: Nauczyciel pyta o wrażenia, jakie wywarło porównanie wyników
głosowania: Czy coś Was zdziwiło/zaskoczyło/albo nie zaskoczyło? Co było
ważne na tych zajęciach?
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[ Jak zadawać pytania? ]

Scenariusz 3

Celem lekcji prowadzonej według tego scenariusza jest rozwijanie wśród
uczniów i uczennic umiejętności aktywnego pozyskiwania informacji. Proponowane ćwiczenia pokazują, czym różnią się pytania otwarte i zamknięte,
ile przynoszą informacji i kiedy warto zadawać dany typ pytań. Lekcja może być
wstępem do kolejnych zajęć z zakresu edukacji medialnej i rozwijania
umiejętności dziennikarskich, których scenariusze zamieszczone są w niniejszej
publikacji.
LEKCJA 1

CZAS

Wprowadzamy uczniów w temat zajęć – rozwijanie umiejętności
zadawania pytań tak, by dowiedzieć się jak najwięcej na interesujący nas temat.

5 min

1. Zgadnij, kim jesteś

10 min

2. Pytania otwarte i zamknięte – mini wykład

10 min

3. Teleturniej Super-Dziennikarze

15 min

4. Podsumowanie i zakończenie

5 min

LEKCJA 1:
ĆWICZENIE 1. Zgadnij, kim jesteś
CEL: podniesienie poziomu energii w grupie, wprowadzenie w temat lekcji
MATERIAŁY: samoprzylepne etykiety z nazwami sławnych postaci
PRZEBIEG: Nauczyciel przykleja każdej osobie na plecach karteczkę z imieniem
i nazwiskiem, bądź nazwą sławnej osoby/postaci. Zadaniem każdej z osób jest
zgadnąć, jakiej postaci imię nosi. Może w tym celu spotykać się z różnymi
osobami i zadawać pytania (można wprowadzić różne ograniczenia, np. jednej
osobie można zadać tylko trzy pytania). Jak zgadnie, przykleja sobie imię na
przód i pomaga innym odgadnąć ich imiona. Osobom nie wolno zadawać pytań
bezpośrednich o to, kim są. Zabawa toczy się tak długo, aż wszyscy odgadną
imiona postaci lub gdy minie przeznaczony na nią czas (10 min).
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OMÓWIENIE: Pytanie do klasy: co było trudne w tym ćwiczeniu? Co było
potrzebne, by zgadnąć, jaką się jest postacią? Nauczyciel podsumowuje wnioski
uczestników i przechodzi do mini wykładu nt. pytań otwartych i zamkniętych.
ĆWICZENIE 2. Pytania otwarte i zamknięte – mini wykład
CEL: usystematyzowanie wiedzy uczniów i uczennic nt. rodzajów pytań
MATERIAŁY: brystol, ﬂamastry
PRZEBIEG: Nauczyciel przeprowadza mini wykład: Spróbujemy teraz zastanowić się nad tym, jak zadawać pytania tak, aby najwięcej dowiedzieć się
na interesujący nas temat jednocześnie oszczędzając czas swój i naszego
rozmówcy. To, jakie pytanie zadamy będzie zależało od tego, co chcemy
wiedzieć. Chcąc zgłębić nowy, interesujący nas temat zadajemy pytanie
otwarte np. Jak zostać gwiazdą? Dlaczego zając ma długie uszy?
Pytania otwarte to pytania, które nie ograniczają pytanemu sposobu
odpowiedzi, nie ograniczają odpowiedzi do tak i nie. Np.: Jak ci minął dzień?
Jak rozwiązać to zadanie?
Pytania zamknięte to pytania szczegółowe i ograniczające zakres treści
odpowiedzi. Często zaczynają się od „Czy…?” np. Czy woda wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza? Są to też pytania, na które jest jedna odpowiedź np.
Jak masz na imię?
Na brystolu nauczyciel wypisuje pytajniki: Kto? Co? Jak? Gdzie? Kiedy?
Dlaczego? Który/Która/Które?
Mówi: przeanalizujmy teraz każde z nich – które z tych pytajników rozpoczynają
pytania otwarte, a które pytania zamknięte. Proszę teraz podajcie przykład
pytania otwartego, zaczynającego się od pytajnika „Co…?”, itd. (nauczyciel
wymienia kolejne pytajniki, a dzieci podają przykłady).
ĆWICZENIE 3. Teleturniej Super-Dziennikarze
CEL: ćwiczenie zadawania pytań otwartych i zamkniętych
MATERIAŁY: kapelusz (lub woreczek), kilka różnych, dowolnych przedmiotów
PRZEBIEG: Grupę dzielimy na 2 drużyny. Krzesła dla nich ustawiamy w dwa
rzędy naprzeciwko siebie. Nauczyciel losuje z kapelusza przedmiot. Pierwsza
drużyna ma za zadanie zadając pytania zgadnąć, co to jest. Pytania mogą być
dowolne, zasada jest taka, że są zadawane po kolei przez osoby siedzące
w rzędzie. Jedna osoba może zadać tylko jedno pytanie. Tym sposobem każda
drużyna ma do wykorzystania tyle pytań, ile liczy osób. Gdy wyczerpie swój
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zasób pytań, a jeszcze nie zgadnie, szansę ma drużyna przeciwna. Drużyny
zgadują na zmianę. Ta, która zgadnie więcej przedmiotów, otrzymuje tytuł
„Super-Dziennikarzy”.
OMÓWIENIE: Prowadzący może przerywać ćwiczenie po każdej rundzie,
by omówić co się zadziało: które pytania dawały Wam najwięcej informacji?
Co to są pytania otwarte? Co to są pytania zamknięte? Na koniec podsumowanie:
Kiedy warto zadawać pytania otwarte? Kiedy zamknięte? Jak zadawać pytania,
gdy zbieramy informacje np. do napisania tekstu do gazetki szkolnej?
ĆWICZENIE 4. Podsumowanie i zakończenie
PRZEBIEG: Nauczyciel podsumowuje całość zajęć poświęconych ćwiczeniu
umiejętności zadawania pytań. Na koniec chętni uczestnicy mówią, co dla nich
było najważniejsze podczas zajęć i z czego będą korzystać w przyszłości.

?
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[ Wiarygodność informacji ]

Scenariusz 4

Scenariusz zajęć powstał z myślą o uwrażliwieniu uczniów i uczennic
na konieczność sprawdzania, czy informacje podawane w mediach
(a szczególnie w Internecie) są wiarygodne. Do przeprowadzenia zajęć
potrzebny jest dostęp do komputera, rzutnika i Internetu.
LEKCJA 1
Wprowadzamy uczniów w temat zajęć – będą one dotyczyły
sposobów na sprawdzenie, czy informacje, które odbieramy
z mediów są wiarygodne.

CZAS
5 min

1. Wiarygodność – burza mózgów

15 min

2. Informacja w Internecie – jak ocenić jej wiarygodność?

20 min

LEKCJA 2
1. Case o szkole tańca

35 min

2. Podsumowanie i zakończenie

10 min

LEKCJA 1:
ĆWICZENIE 1. Wiarygodność – burza mózgów
CEL: wprowadzenie w temat, wyjaśnienie pojęcia wiarygodności
MATERIAŁY: karteczki post-it, długopisy, kartka ﬂipchart, ﬂamastry
PRZEBIEG: Uczniowie na karteczkach post-it zapisują wszystkie swoje skojarzenia
ze słowem „wiarygodność”. Po jednym pomyśle na jednej karteczce. Karteczki
przyklejają na kartkę ﬂipchart, na której nauczyciel zapisał hasło
WIARYGODNOŚĆ.
OMÓWIENIE: Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów i na podstawie
wypisanych przez nich skojarzeń, formułuje deﬁnicję wiarygodności.
Pyta: po co sprawdzać, czy informacje podawane nam przez media
są wiarygodne?
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ĆWICZENIE 2. Informacja w
wiarygodność?

Internecie – jak

ocenić

jej

CEL: wskazanie na konieczność sprawdzania wiarygodności informacji
pochodzących z Internetu
MATERIAŁY: komputer, otwarta strona internetowa
PRZEBIEG: Nauczyciel rozmawia z uczniami i uczennicami o sposobach
weryﬁkowania wiarygodności informacji w Internecie.
Pytania: jak często korzystacie z informacji z Internetu? Skąd wiecie, czy są one
prawdziwe?
Gdy zastanawiamy się, czy można wierzyć w informację podaną w Internecie
(czyli czy jest ona wiarygodna), warto sprawdzić kto jest autorem tej informacji.
Jeśli możemy przeczytać jak ta osoba się nazywa, kim jest, czym się zajmuje,
to większa jest szansa, że nas nie oszukuje. Osoba, która podaje swoje dane,
ryzykuje dobrym imieniem, prestiżem, co przekłada się tez na życie prywatne
i karierę zawodową. Osoby, które mają świadomość, że mogą być rozpoznane,
ostrożniej formują sądy.
Warto też sprawdzić, czy autor informacji ma jakiś związek z dziedziną, w której
się wypowiada, np. w wypowiedzi o prowadzeniu samochodu bardziej zaufamy
zawodowemu kierowcy niż dziesięciolatkowi, który nigdy nie prowadził.
Nauczyciel prezentując przykładową stronę internetową, sprawdza wraz
z uczniami jej wiarygodność: Spróbujmy teraz sprawdzić wiarygodność
tej strony internetowej. Czy znacie tę stronę? Czego dotyczy? Gdzie możemy
sprawdzić, kto stworzył tę stronę? (znajdujemy dane kontaktowe) Czy możemy
mieć zaufanie do informacji podawanych na tej stronie?

LEKCJA 2:
ĆWICZENIE 1. Case o szkole tańca
CEL: ćwiczenie umiejętności sprawdzania wiarygodności informacji pochodzących z Internetu
MATERIAŁY: kartki ﬂipchart, ﬂamastry
PRZEBIEG: Wyobraźmy sobie, że chcemy zapisać się na kurs tańca. Szukamy
w tym celu jakiejś dobrej szkoły tańca w Warszawie. W Internecie znaleźliśmy
bardzo dużo stron, na których reklamują się różne szkoły tańca. Jak sprawdzimy
ich wiarygodność?
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Podział klasy na 5-6 osobowe zespoły. W tych grupach uczniowie i uczennice
mają zadanie opracować sposoby na sprawdzenie wiarygodności informacji
o szkole tańca podanych na stronie internetowej.
Gdy grupy są gotowe, nauczyciel zbiera od nich odpowiedzi i porządkuje je
w formie mapy myśli. Rozmawiając z uczniami, nauczyciel rysuje mapę myśli –
w środku pytanie „Jak znaleźć dobrą szkołę tańca w Internecie?”, główne hasła:
instruktor (kto), miejsce (gdzie), zajęcia (co), opinie (jak).
Ważne: 1. Czy podany jest instruktor – kim jest, gdzie się uczył tańczyć
– żebyśmy wiedzieli, że jest ekspertem, a nie niewiadomo kim; 2. Czy jest jego
imię nazwisko, czy jest kontakt do szkoły; 3. Czy są zdjęcia tego miejsca, sali,
opis tego miejsca; 4. Czy podany jest opis na czym polegają zajęcia, ile kosztują;
5. Sprawdzić co się mówi o tej szkole w Internecie – zwykle ludzie polecają
sobie szkoły, które są dobre – czy są artykuły o tej szkole na innych portalach –
np. mówiących, o tym co się dzieje w mieście lub związanych z tą dziedziną
(tańcem).
Najważniejsze odpowiedzi ze wszystkich grup zostają zapisane na mapie myśli.
OMÓWIENIE: Nauczyciel podsumowuje wnioski: sprawdzenie kto jest autorem
informacji z Internetu i na ile możemy mu wierzyć jest jednym ze sposobów
sprawdzenia wiarygodności tej informacji. Ponadto możemy poszukać innych
źródeł, które mogą ją potwierdzić – sprawdzając na innych stronach internetowych, ale też w innych mediach lub pytając osoby, które dobrze orientują się
w interesującym nas temacie. Jeśli informacja powtarza się w wielu niezależnych od siebie źródłach, możemy mieć większą pewność, że jest prawdziwa.
ĆWICZENIE 2. Podsumowanie i zakończenie
PRZEBIEG: Nauczyciel podsumowuje całość zajęć poświęconych sprawdzaniu
wiarygodności informacji odbieranej z mediów. Na koniec każdy z uczestników
mówi, co dla niej/niego było najważniejsze podczas zajęć i które sposoby sprawdzania wiarygodności informacji będą stosować w przyszłości.
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Scenariusz

[ Praca reportera ]

5

Lekcja przeprowadzona według poniższego scenariusza ma na celu zaciekawienie
uczniów i uczennice reportażem, pracą reportera oraz motywowanie ich
do podejmowania samodzielnych działań twórczych. Lekcja może być wstępem
do rozwijania umiejętności tworzenia wywiadów, czemu poświęcony jest
kolejny scenariusz zamieszczony w niniejszej publikacji.
LEKCJA 1

CZAS

1. Kilka słów o reportażu

15 min

2. Warsztat młodego reportera

20 min

3. Podsumowanie i zakończenie

10 min

LEKCJA 1:
ĆWICZENIE 1. Kilka słów o reportażu
CEL: podniesienie wiedzy dotyczącej reportażu
MATERIAŁY: brystol, ﬂamastry
PRZEBIEG: Nauczyciel na brystolu tworzy wspólnie z uczniami mapę myśli dotyczącą reportażu. Można przy tym odnieść się do dotychczasowych doświadczeń
uczniów. Tematy, którym warto poświęcić uwagę: Różne formy reportażu: prasowy, w formie książki, telewizyjny, radiowy; Czym jest reportaż? Najczęściej jest
opisem wydarzeń, które autor zna z własnego doświadczenia. Oprócz tych informacji, reportaż może zawierać także spostrzeżenia i odczucia samego autora;
Bohaterowie reportażu: Reporter często rozmawia z bohaterami swoich historii,
starając się zrozumieć ich emocje, myśli i opinie; Warsztat reportera: zasady
reportera – np. nie nudzić, nie szkodzić, słuchać; Reportaż może zawierać opisy
miejsc, wydarzeń, dialogi, wypowiedzi bohaterów; w zakończeniu pointa, uwagi
i spostrzeżenia reportera, postawienie nowego pytania/problemu; Różne sposoby rejestrowania wydarzeń i wypowiedzi: zapamiętywanie/nagrywanie/zapisywanie; W 2009 roku w Warszawie powstał Instytut Reportażu.
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ĆWICZENIE 2. Warsztat młodego reportera
CEL: rozwijanie wiedzy dotyczącej warsztatu reportera, przygotowanie
własnych pomysłów na reportaż
MATERIAŁY: brystol, markery, komputer z dostępem do Internetu, rzutnik,
fragment ﬁlmowy z NINATEKI EDU:
http://www.nina.gov.pl/ninateka/wideoteka/detal/2012/01/25/EDU_Muzykoteka_
szkolna_Gra_miejska_Skok_przez_most_czyli_instrumenty_strunowe

PRZEBIEG: Nauczyciel pokazuje uczniom fragment ﬁlmowy z NINATEKI EDU
(czas: do 6:10 min) – są to przygotowania grupy gimnazjalistów do nagrania
teledysku z koncertu i stworzenia reportażu o muzykach.
Dyskusja: w jaki sposób uczniowie przygotowują się do stworzenia reportażu?
Np.: Uczestniczą w próbach orkiestry; samodzielnie próbują gry na instrumentach; rozmawiają z muzykami o instrumentach, ich pracy, zainteresowaniach;
nagrywają fragmenty koncertu (dowiadują się od muzyków, w jaki sposób
nagrywać, aby nie przeszkadzać im w próbach), zwracają uwagę na wiele
szczegółów; zbierają własne spostrzeżenia.
W drugiej części ćwiczenia nauczyciel dzieli grupę na 3-4 osobowe zespoły.
Uczniowie przygotowują pomysł na reportaż – zastanawiają się w jaki sposób
mogliby przygotować się do jego realizacji, jaka forma byłaby dla niego
najlepsza. Przygotowują plakat lub zapisują pomysły na kartce, a następnie
prezentują je na forum klasy.
OMÓWIENIE: Uczniowie przedstawiają swoje pomysły na reportaże. Nauczyciel
podsumowuje, dopytuje, gdy coś jest niejasne lub warte rozwinięcia.
ĆWICZENIE 3. Podsumowanie i zakończenie
PRZEBIEG: Nauczyciel podsumowuje treść lekcji. Na koniec każdy z uczestników
mówi, co dla niej/niego było najważniejsze podczas zajęć i co myśli o pracy
reportera. Chętne osoby opowiadają o tym, czy chciałyby stworzyć reportaż
i na jaki temat.

25

Scenariusz

6

[ Wywiad

jako
dziennikarski

gatunek

]

Celem zajęć, których scenariusz przedstawiamy, jest poznanie zasad tworzenia
wywiadu jako gatunku dziennikarskiego. Uczestnicy przygotowują się
do przeprowadzenia rozmowy: zbierają niezbędne informacje przed spotkaniem
z rozmówcą, określają zakres rozmowy, a następnie przeprowadzają ją.
Dalsza praca ma na celu zredagowanie uzyskanego materiału, czyli: zdecydowanie, które części rozmowy faktycznie ukażą się drukiem, językowe opracowanie
tekstu oraz jego autoryzacja. Dzięki ćwiczeniom zarówno indywidualnym,
jak i w mniejszych grupach, zajęcia służą lepszemu poznaniu się i integracji
w klasie. Nauczyciel, obserwując zaangażowanie poszczególnych uczniów
w zadania, może zorientować się, jakie role konkretne osoby mogłyby pełnić
w redakcji szkolnej gazetki.
Część I. Przygotowanie do przeprowadzenia wywiadu

CZAS

LEKCJA 1
Powitanie. Krótkie wyjaśnienie celu zajęć. Przedstawienie i krótkie
omówienie planu zajęć danego dnia.

10 min

1. Burza mózgów – czym jest wywiad?

35 min

LEKCJA 2
1. Lustro

10 min

2. Przykłady wywiadów

15 min

3. Mini wykład: zasady przygotowania wywiadu

20 min

LEKCJA 3
1. Energizer - Wszyscy, którzy tak jak ja…

5 min

2. Z kim chcę przeprowadzić wywiad?

15 min

3. Dyskusja nad propozycjami wywiadów

15 min

4. Wyjaśnienie zadania domowego

10 min
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Część II. Przeprowadzenie wywiadu z wybranym rozmówcą

zadanie
domowe

Część III. Opracowanie wywiadu przeprowadzonego przez uczniów
LEKCJA 1
1. Co robisz? – energizer

10 min

2. Omówienie zadania domowego

35 min

LEKCJA 2
1. Przygotowanie do redakcji wywiadów – w grupach

45 min

LEKCJA 3
L
1. Redakcja wywiadów – mini wykład

15 min

2. Redakcja wywiadów – w grupach

15 min

3. Podsumowanie i zakończenie

15 min

Część I

Przygotowanie do przeprowadzenia wywiadu

LEKCJA 1:
ĆWICZENIE 1. Burza mózgów – czym jest wywiad?
CEL: podsumowanie dotychczasowej wiedzy nt. wywiadu, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej
MATERIAŁY: kartki ﬂipchart, ﬂamastry
PRZEBIEG: Podział grupy np. 30-osobowej na 5 - 6 osobowe zespoły; spośród
nich należy wyłonić dwie osoby, które będą pełniły rolę: 1. Gospodarza dbającego
o udział wszystkich w burzy mózgów oraz wykorzystanie wyznaczonego czasu,
2. Sprawozdawcę dbającego o zebranie informacji pozyskanych podczas rozmowy uczniów, a także ich prezentację (np. wykonanie plakatu) pozostałym grupom.
Grupy, pracując metodą burzy mózgów, tworzą plakaty pt.: Jaki powinien być
wywiad ukazujący się w gazecie? Następnie każda z grup prezentuje wynik swej
pracy.
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OMÓWIENIE: Nauczyciel omawiając pracę uczniów w grupach podkreśla,
że wywiad jest rozmową z osobą interesującą dla czytelnika/ grupy odbiorców;
że dziennikarz podczas wywiadu pyta, słucha, stara się zrozumieć i wyjaśnić
niejasne kwestie, ale nie dyskutuje i nie prezentuje własnego zdania; wywiad
nie jest kwestionariuszem, „przepytywanką” na różne tematy, lecz spójną
rozmową. Ponadto ta rozmowa powinna być aktualna, czyli odnosić się
do bieżących wydarzeń. Przeprowadzając wywiad należy wybrać takiego
rozmówcę i temat rozmowy, jakich nie wykorzystywali jeszcze inni dziennikarze
w innych gazetach.

LEKCJA 2:
ĆWICZENIE 1. Lustro
CEL: podniesienie poziomu energii w grupie, wstęp do rozmowy o zasadach
tworzenia wywiadu
MATERIAŁY: spokojna muzyka, odtwarzacz CD
PRZEBIEG: Uczniowie dobierają się w pary i stają naprzeciw siebie. Jedna osoba
w rytm muzyki wykonuje dowolne ruchy, druga jest jej odbiciem i stara się
odwzorować gesty partnera. Po upływie czasu, np. minuty następuje zmiana ról.
OMÓWIENIE: Reﬂeksja uczniów nt. ćwiczenia: na czym polegała trudność/
łatwość zadania? Nauczyciel podsumowuje, że podczas tego ćwiczenia,
tak samo jak podczas przeprowadzenia wywiadu, niezbędne było: skupienie
na partnerze/rozmówcy; zrozumienie jego intencji; dostrojenie się do tego,
co robi/ mówi; uniknięcie samodzielnych działań.
ĆWICZENIE 2. Przykłady wywiadów
CEL: reﬂeksja nad tym, co jest ważne w przygotowywaniu wywiadu
MATERIAŁY: przykłady wywiadów 1. O osobie, 2. O problemie
PRZEBIEG: W grupach (ale innych niż wcześniej) – lektura po jednym z dwóch
przykładowych wywiadów wybranych ze względu na to, że są wywiadami
o osobie i o problemie. W grupach uczniowie wymieniają się wrażeniami
z przeczytanych tekstów. Gdy grupy są gotowe, nauczyciel przechodzi
do omówienia według podanych poniżej punktów.
OMÓWIENIE: 1. O czym mówił wywiad – prezentował doświadczenia i styl
życia rozmówcy? Omawiał jakieś przedsięwzięcie czy zagadnienia naukowe?;
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2. Dlaczego do wywiadu na dany temat wybrano właśnie tego konkretnego
rozmówcę? Kim jest osoba udzielająca wywiadu?; 3. Czy treść wywiadu była
zrozumiała dla czytelnika i napisana zrozumiałym językiem? Ale uwaga!
Inny będzie wywiad opublikowany w piśmie dla dzieci, inny w dzienniku
na stronach ekonomicznych lub w periodyku naukowym. Nie należy oczekiwać,
że wywiad z prezesem NBP na temat zawiłości produktów ﬁnansowych będzie
zrozumiałą lekturą dla nastolatków.; 4. Jakie doświadczenia/wykształcenie/
umiejętności danej osoby powodują, że jest dobrym rozmówcą na dany
temat?; 5. Jakie specyﬁczne cechy tego człowieka powodują, że byłby dobrym
rozmówcą do podjęcia innych tematów? Jakich?
ĆWICZENIE 3. Mini wykład: zasady przygotowania wywiadu
CEL: podniesienie wiedzy nt. zasad przygotowania wywiadu
PRZEBIEG: W odwołaniu do wcześniejszej burzy mózgów na temat wywiadu,
nauczyciel przedstawia mini wykład na temat zasad przygotowania wywiadu.
Nauczyciel podkreśla, że wywiad wymaga: 1. Rzetelnego przygotowania
i zebrania informacji o rozmówcy, które potwierdzają, że jest on dobrą osobą
do wywiadu na wybrany temat?; 2. Zebrania informacji, które dotyczą tematu
rozmowy; 3. Przygotowania pytań do rozmówcy i przemyślenia czy stanowią
one spójną całość i wynikają z treści ewentualnych odpowiedzi?
Uwaga! Nie należy zadawać pytań banalnych to znaczy takich, na które
odpowiedź można było znaleźć podczas przygotowania do rozmowy.
Rozmówcy należy zadawać pytania, które wynikają z jego specyﬁcznych
doświadczeń lub wykształcenia.

LEKCJA 3:
ĆWICZENIE 1. Energizer - Wszyscy, którzy tak jak ja…
CEL: podniesienie poziomu energii w grupie
PRZEBIEG: Zabawa, w której jedna osoba zostaje na środku i mówi o czymś,
co lubi lub co ma, osoby, które lubią lub mają coś podobnego wstają i zamieniają
się miejscami – w tym czasie osoba ze środka również szuka sobie miejsca.
Krzeseł w zabawie jest o jedno mniej niż uczestników. Trener zaczyna, a dalej
czuwa nad spokojnym przebiegiem zabawy (przypomina, żeby się nie potrącać
i rozstrzyga ewentualne spory). Zabawa kończy się, gdy wszyscy zdążyli być
przynajmniej raz na środku lub gdy upłynie przewidziany na nią czas (5-10 min).
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ĆWICZENIE 2. Z kim chcę przeprowadzić wywiad?
CEL: wybór rozmówcy i tematu wywiadu
MATERIAŁY: kartki A4
PRZEBIEG: Praca indywidualna uczniów – zadaniem każdego jest wybór
rozmówcy, z którym chcieliby zrobić wywiad do gazety warsztatowej/szkolnej,
określenie tematu rozmowy oraz napisanie pytań, które chcieliby zadać tej
osobie.
OMÓWIENIE: Chętni uczniowie dzielą się z klasą swoimi pomysłami
na wywiady. Nauczyciel dopytuje o kwestie, które są niejasne lub warte
rozwinięcia. Następnie mówi, że teraz będzie czas na to, by te pomysły
dopracować, wymienić się pomysłami w grupach. Dzieli uczniów na 5-6
osobowe zespoły.
ĆWICZENIE 3. Dyskusja nad propozycjami wywiadów
CEL: dopracowanie pomysłów na wywiady
PRZEBIEG: Dyskusja w 5-6 osobowych grupach nad propozycjami wywiadu.
Reﬂeksja, czy rozmówca będzie atrakcyjny dla czytelnika gazety?
Czy przedstawione pytania tworzą spójną całość? Wykorzystują potencjał
rozmówcy? Czy zadane są w sposób zrozumiały?
OMÓWIENIE: Grupy dzielą się swoimi wnioskami, nauczyciel pyta o to, na ile
zmieniły się pierwotne pomysły uczniów na wywiady. Chętni uczniowie mówią
o tym, z kim i na jaki temat przeprowadzą wywiad na następne zajęcia.
ĆWICZENIE 4. Wyjaśnienie zadania domowego
PRZEBIEG: Nauczyciel przekazuje klasie informację o zadaniu domowym.
Wykorzystując wypracowane na zajęciach pomysły i zdobytą wiedzę, uczniowie
mają przeprowadzić wywiad z wybranym rozmówcą, spisać go i przynieść
na następne zajęcia.

Część II

Przeprowadzenie wywiadu z wybranym
rozmówcą – zadanie domowe
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Część III

Opracowanie wywiadu przeprowadzonego
przez uczniów

LEKCJA 1:
ĆWICZENIE 1. Co robisz? – energizer
CEL: podniesienie poziomu energii i koncentracji w grupie
PRZEBIEG: Grupa stoi w kółku. Jedna z osób wchodzi do środka i przedstawia,
bez używania słów, jakąś czynność, np. mycie zębów. Druga osoba wchodzi
do kółka i pyta: Co robisz? Pierwsza osoba odpowiada nieprawdą na to pytanie,
np. gram w tenisa. Wtedy druga osoba zaczyna udawać, że gra w tenisa,
a pierwsza wraca do kółka. Zabawa trwa aż wszystkie dzieci wezmą w niej udział
lub gdy minie przeznaczony na nią czas (5-10 min).
ĆWICZENIE 2. Omówienie zadania domowego
CEL: podzielenie się wrażeniami z przeprowadzania wywiadów, wymiana
doświadczeń
PRZEBIEG: Czy wszystkim uczestnikom zajęć udało się przeprowadzić wywiad?
Tak/nie - dlaczego? Ilu z nich z jakichś powodów zmieniło rozmówcę do wywiadu? Czy trudno było nakłonić rozmówcę do rozmowy? Czy rozmowa przebiegła
zgodnie z wcześniej przygotowanymi pytaniami? Czy podczas spotkania inny
temat okazał się ciekawszy niż ten planowany?
OMÓWIENIE: Nauczyciel podsumowuje, zbiera wnioski z rozmowy z uczniami,
osoby, którym nie udało się przeprowadzić wywiadu na te zajęcia deklarują,
na kiedy to zrobią.

LEKCJA 2:
ĆWICZENIE 1. Przygotowanie do redakcji wywiadów – w grupach
PRZEBIEG: Podział na grupy 5-6 osobowe. W grupach uczniowie czytają przeprowadzone przez siebie wywiady. Podczas dyskusji decydują, czy poszczególne
teksty są ciekawe dla czytelnika? Które jego części są zgodne z wybranym
tematem i nadają się do publikacji? Czy rozmowa tworzy spójną całość?
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Jakiego uzupełnienia wymaga wywiad? Jakie pytania dodatkowe należy zadać
rozmówcy, żeby wzbogacić tekst? Uczniowie decydują, które z wywiadów
po niewielkim językowym opracowaniu nadają się do publikacji, a które wymagają uzupełnienia.
Przewidywany czas zakłada, że w grupie 5-6 osobowej 2-3 osoby będą miały
wywiad podlegający dyskusji.
10 minutowa przerwa na odpoczynek
OMÓWIENIE: Nauczyciel zbiera od grup wnioski z dyskusji. Informuje, że dalsze
prace, czyli językowa redakcja i porządkowanie tekstu dotyczą już tylko
wywiadów uznanych przez grupy podczas dyskusji za najlepsze. Pozostałe
wywiady wracają do poprawki i uzupełnienia przez autorów.

LEKCJA 3:
ĆWICZENIE 1. Redakcja wywiadów – mini wykład
PRZEBIEG: Mini wykład dotyczący zasad językowej i merytorycznej redakcji
tekstu, czyli jak spisać przeprowadzony wywiad. Nauczyciel podkreśla, że:
Nie należy spisywać wywiadu chronologicznie, czyli tak, jak od początku
do końca toczyła się rozmowa. A nawet, jeśli już się tak zrobi należy później
wybrać tylko najciekawsze odpowiedzi na najciekawsze pytania, które
dodatkowo treścią łączą się ze sobą. Może się okazać, że długi wywiad,
który podejmuje więcej niż jeden temat można opublikować w dwóch częściach,
ale połączonych tematycznie. Należy się też zastanowić czy są pytania, na które
odpowiedź wymaga uzupełnienia, żeby były ciekawe i wyczerpujące.
Należy stosować się do prostej myśli: czego podczas rozmowy nie zrozumiał
dziennikarz, tego podczas lektury nie zrozumie też czytelnik. Nie należy
pozostawiać w tekście wątków, niejasnych i niewyczerpujących odpowiedzi.
Może warto połączyć dwie odpowiedzi na pytania w jedną, a w tedy łącznie
wątek rozmowy stanie się bardziej zrozumiały.
Uwaga! Bardzo często jakość wywiadu zależy zarówno od ciekawej treści,
jak i od poprawnego napisania jej elegancką polszczyzną. Unikając przy tym
skrótów myślowych, chaosu w wypowiadaniu się, potocznego języka,
niewłaściwej składni, slangu branżowego itp.
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ĆWICZENIE 2. Redakcja wywiadu – w grupach
PRZEBIEG: Podział klasy na 4-5 osobowe grupy. Praca w grupach – redakcja
wywiadów uczniów zgodnie z zasadami wymienionymi wyżej zasadami.
Uwaga! Ten moduł zajęć wymaga intensywnej obecności trenera, który
podpowiada członkom każdej z grup jak najkorzystniej opracować rozmowę.
Trener rotacyjnie pracuje z każdą z grup.
ĆWICZENIE 3. Podsumowanie i zakończenie
PRZEBIEG: Nauczyciel podsumowuje całość zajęć poświęconych tworzeniu
wywiadów. Wspólnie z uczniami i uczennicami planują publikację wywiadów
np. w gazetce szkolnej. Na koniec każdy z uczestników mówi, co dla niej/niego
było najważniejsze podczas zajęć.

Celem
zajęć,
których
scenariusz
przedstawiamy, jest poznanie zasad
tworzenia wywiadu jako gatunku
dziennikarskiego. Uczestnicy przygotowują się do przeprowadzenia rozmowy:
zbierają niezbędne informacje przed
spotkaniem z rozmówcą, określają zakres
rozmowy, a następnie przeprowadzają ją.

...Dalsza praca ma na celu zredagowanie
uzyskanego materiału, czyli: zdecydowanie, które części rozmowy faktycznie ukażą
się drukiem, językowe opracowanie tekstu
oraz jego autoryzacja. Dzięki ćwiczeniom
za równ o
i n d y widua lnym,
jak
i w mniejszych grupach, zajęcia służą
lepszemu poznaniu się i integracji w klasie.
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Scenariusze wchodzące w skład niniejszej publikacji będą również dostępne
w NINATECE EDU.
NINATEKA EDU
Portal NINATEKA EDU, będący częścią witryny Narodowego Instytutu
Audiowizualnego, jest pierwszą w Polsce biblioteką treści audio
i audiowizualnych dotyczących kultury, stworzoną specjalnie z myślą o uczniach
i nauczycielach. Kolekcja jest dostępna pod adresem: http://www.nina.gov.pl/
edukacja/ninatekaedu. Znajdują się w niej ﬁlmy dokumentalne, fabularne,
reportaże, wywiady, animacje, ﬁlmy eksperymentalne, zapisy spektakli
teatralnych i operowych, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne.
Portal ten to jednocześnie inspirujące narzędzie poszerzające kompetencje
medialne i wprowadzające do szkół elementy edukacji audiowizualnej,
ﬁlmowej, medialnej i muzycznej.
Więcej informacji:
Narodowy Instytut Audiowizualny, Dział Edukacji
Natalia Bugalska
tel. 22 380 49 80 | M. [+48] 608 114 580
e-mail: natalia.bugalska@nina.gov.pl
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Projekt „Informacje – kto ma rację?”
został objęty honorowym patronatem
Narodowego Instytutu Audiowizualnego.
Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu
ﬁnansowym Narodowego Instytutu
Audiowizualnego.
Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) to narodowa instytucja kultury,
powstała 1 kwietnia 2009 roku w wyniku przemianowania działającego
od 2005 roku Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego. Misją statutową NInA
jest gromadzenie, archiwizacja, rekonstrukcja i dokumentowanie twórczości
audiowizualnej, promocja dziedzictwa audiowizualnego oraz umożliwienie
warunków powszechnego dostępu do niego, wspieranie wartościowych
inicjatyw w zakresie produkcji, rejestracji i promocji wartościowych dzieł
kultury, działalność wydawnicza, edukacja medialna oraz działalność
szkoleniowa w kierunku popularyzacji i rozwoju mediów.
www.nina.gov.pl

Projekt „Informacje – kto ma rację?”
w 2012 roku realizowany był we współpracy
Stowarzyszenia Q Zmianom ze Stowarzyszeniem
Młodych Dziennikarzy „Polis”.
Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” istnieje od 1995 roku.
Głównym celem organizacji jest edukacja młodych w zakresie sprawnego
i odpowiedzialnego posługiwania się mediami, a także pobudzanie ich
do zajmowania aktywnej postawy w życiu publicznym. Zadania te
Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie warsztatów dziennikarskich
dla gimnazjalistów, licealistów i studentów, a także współpracę z innymi
organizacjami pozarządowymi.
www.polis.org.pl

Skład i projekt graﬁczny publikacji: Monika Sadowska-Drozda
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
ul. Zorzy 26A/5
04-639 Warszawa

www.qzmianom.org

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
Od 2004 roku inspiruje osoby w każdym wieku do wykorzystywania
ich wewnętrznego potencjału. Działa poprzez organizację szkoleń, warsztatów
psychoedukacyjnych, psychoterapii, konsultacji psychologicznych dla rodziców
i ich dzieci. Prowadzi edukacyjne programy partnerskie z gminami, szkołami
podstawowymi i przedszkolami.

9207

dzieci i dorosłych,
do których dotarliśmy
z naszą misją

ponad
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szkół
i przedszkoli

uczestniczących
w naszych projektach

24 projekty 5 województw
13 inicjatyw

Zakres działalności (dane z lat 2007-2011)

Projekt „Informacje - kto ma rację” realizowany jest
przy wsparciu ﬁnansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej

