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Rozdzia³ 1

Cele dydaktyczno-wychowawcze
klasy teatralno-dziennikarskiej
Podstawowym za³o¿eniem klasy jest kszta³towanie osobowoci uczniów, przygotowywanie do odgrywania ró¿nych ról w przysz³ym ¿yciu rodzinnym i spo³ecznym.
Cele szczegó³owe

I etap edukacyjny: kl. I - III szko³y podstawowej
(Forma zajêæ pozalekcyjnych  ko³o teatralne)

1. Rozpoznanie zespo³u klasowego, integracja grupy.
2. Ocena sposobu wypowiadania siê dzieci, wychwycenie wad wymowy, wspó³praca ze szkolnym logoped¹, zajêcia logopedyczne.
3. Rozwijanie umiejêtnoci czystej, poprawnej wymowy, w³aciwej modulacji
g³osu, jego si³y itp. poprzez æwiczenia dykcyjne, oddechowe, ruchowe itp.
4. Rozbudzanie zdolnoci recytatorskich uczniów.
5. Budzenie zainteresowania teatrem, wyzwalanie w uczniach mo¿liwoci kreacyjnych poprzez zabawy ogólnorozwojowe, gry dramowe, krótkie inscenizacje,
æwiczenia zmys³ów: s³uchu, wzroku, wêchu, smaku, dotyku; koncentracji itp.
6. Rozwijanie umiejêtnoci pracy w zespole, wspó³tworzenia ma³ego dzie³a
scenicznego, odpowiedzialnoci, rzetelnoci.
7. Pobudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w ¿yciu klasy, szko³y.
8. Rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak np. tolerancja, ¿yczliwoæ, otwartoæ, szacunek dla pracy innych.
II etap edukacyjny: kl. IV - VI szko³y podstawowej
1. Je¿eli nie wprowadzono w klasach m³odszych przygotowawczego ko³a teatralnego, w II etapie nale¿y zrealizowaæ nastêpuj¹ce cele:
a) rozpoznanie zespo³u klasowego, integracja grupy,
b) ocena sposobu wypowiadania siê uczniów, próby niwelacji wad wymowy
(wspó³praca ze szkolnym logoped¹).
2. Wyposa¿enie uczniów w umiejêtnoci, które umo¿liwiaj¹ im amatorsk¹ dzia³alnoæ teatraln¹: np. w³aciwa dykcja, modulacja g³osu, mówienie z ró¿nymi
intencjami, wyra¿anie uczuæ i stanów emocjonalnych poprzez gesty, ruch,
mimikê.
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3. Zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej dotycz¹cej teatru, niezbêdnej do realizacji w³asnych przedstawieñ i g³êbszego odbioru ogl¹danych spektakli profesjonalnych teatrów.
4. Uwra¿liwienie na sztukê, pobudzanie uczniów do dzia³añ artystycznych (rozwijanie zdolnoci aktorskich, recytatorskich, plastycznych, tanecznych, itp.).
5. Wyposa¿enie w wiadomoci ogólnohumanistyczne i æwiczenie sprawnoci wypowiadania siê w podstawowych gatunkach publicystycznych na ³amach gazetki szkolnej.
6. Opanowanie umiejêtnoci pracy z komputerem (z wykorzystaniem prostych
programów przydatnych w amatorskiej pracy dziennikarskiej), z magnetofonem, dyktafonem. Przygotowanie do wiadomego korzystania ze rodków masowej komunikacji - prasa, telewizja, radio itp ; wprowadzenie w wiat mediów
oraz podstawowe procesy komunikowania siê ludzi.
7. Przygotowanie do samokszta³cenia, korzystania z ró¿nych dóbr kultury (biblioteki, czytelnie, muzea itp.), tekstów kultury; docierania do informacji, wyra¿ania swego s¹du; wszechstronnego rozwoju, wzbogacania swej osobowoci.
8. Rozwijanie umiejêtnoci pracy w zespole, wspólnego tworzenia przedsiêwziêcia  spektaklu, redagowania gazetki, klasowej akcji, itp.
9. Poznanie specyfiki swego rodowiska (szko³y, dzielnicy, miasta, regionu), jego
tradycji, kultury i spraw ¿ycia codziennego. Wspó³uczestnictwo w dzia³alnoci kulturalnej wspólnoty lokalnej.
10. Rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak tolerancja, ¿yczliwoæ
w stosunkach miêdzyludzkich, szacunek dla pracy innego cz³owieka, uczciwoæ, odpowiedzialnoæ za w³asne s³owa i czyny, otwartoæ, dzia³anie na rzecz
innych zw³aszcza m³odszych, s³abszych, potrzebuj¹cych pomocy.
11. Wdra¿anie do ³atwiejszego nawi¹zywania kontaktów miêdzyludzkich, odnajdywania swego miejsca w grupie, podkrelania swej wartoci, ale i poszanowania innych, bezkonfliktowego rozwi¹zywania problemów jako ca³ociowe
przygotowanie do pracy w nowym otoczeniu, rodowisku, nowej szkole
 w gimnazjum.
III etap edukacyjny: kl. I - III gimnazjum
1. Dalsze rozwijanie teatralnych i dziennikarskich zainteresowañ uczniów a tak¿e
ich indywidualnych zdolnoci i umiejêtnoci (np. recytatorskich, plastycznych,
tanecznych, literackich, itp.).
2. Wyposa¿enie uczniów w ogóln¹ wiedzê na temat historii teatru, etapów jego
rozwoju, warsztatu pracy aktora, re¿ysera, technik teatralnych, itp.
3. Rozwijanie umiejêtnoci aktorskich, re¿yserskich, scenograficznych, akcentowanie potrzeby wspó³dzia³ania w zespole w procesie tworzenia wspólnego
dzie³a scenicznego.
4. Utrwalenie wiedzy i doskonalenie umiejêtnoci dziennikarskich zdobytych
w szkole podstawowej, poznanie pracy dziennikarza telewizyjnego i radiowego, trudniejszych form i gatunków publicystycznych.
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5. Praktyczne wykorzystanie zdobytych wiadomoci i umiejêtnoci dziennikarskich przy redagowaniu szkolnej gazetki oraz wspó³pracy z profesjonalnymi
redakcjami czasopism lokalnych i regionalnych.
6. Wyposa¿enie uczniów w umiejêtnoæ dziennikarskiej pracy z komputerem
a tak¿e korzystania z niego jako ród³a wiedzy o wiecie, pracy z magnetofonem, dyktafonem, kamer¹ amatorsk¹.
7. Rozwijanie umiejêtnoci segregowania, opracowywania zdobytych informacji,
okrelania w³asnego stanowiska  umotywowanych s¹dów aprobuj¹cych lub
krytycznych, uwiadomienie roli mass mediów, rodków i form ich pracy.
8. Rozbudzanie motywacji do korzystania z ró¿nych róde³, tekstów kultury,
wprowadzenie w tradycjê kultury narodowej i europejskiej. Zachêcanie do samokszta³cenia, sta³ego rozwoju w³asnej osobowoci.
9. Kszta³towanie postaw zaciekawienia sob¹, drugim cz³owiekiem, uczuciowego
zwi¹zku z polskoci¹, tradycj¹ narodow¹, histori¹, poczucia odpowiedzialnoci za siebie i innych, dzia³ania na rzecz drugiego cz³owieka, poszanowania
prawa, solidarnoci z innymi mieszkañcami Ziemi, wspó³dzia³ania w grupie
jako ca³ociowe przygotowanie do pe³nienia ró¿nych ról spo³ecznych w przysz³oci w ¿yciu zawodowym i rodzinnym.
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Rozdzia³ 2

Ogólna charakterystyka programu
I. Struktura tej formy innowacyjnej wygl¹da nastêpuj¹co:
1. I etap edukacyjny (kl. I - III): ko³o teatralne (bazuj¹ce na zabawie i æwiczeniach
ogólnorozwojowych) prowadzone przez nauczyciela przygotowuj¹cego siê do
realizacji programu teatralno-dziennikarskiego z dzieæmi poza ich zajêciami
dydaktycznymi z obecnym wychowawc¹ klasy. Mia³oby na celu wzbudzenie
zainteresowania uczniów teatrem. Ta grupa po przejciu do drugiego etapu
edukacyjnego mog³aby tworzyæ trzon klasy teatralno-dziennikarskiej.
Poniewa¿ praca na tym poziomie to typowe dzia³ania pozalekcyjne (ko³o
teatralne), nie bêd¹ tutaj szczegó³owo omawiane. Nie jest to etap konieczny,
lecz alternatywny. Je¿eli nie zostanie on wprowadzony, program rozpoczyna
siê od klasy IV.
2. II etap edukacyjny (kl. IV - VI): to czêæ podstawowa programu, realizowana
na lekcjach jêzyka polskiego, godzinach z wychowawc¹, przy korelacji z blokami przedmiotowymi  sztuka (plastyka, muzyka) i informatyka. Na tym etapie klasa teatralno-dziennikarska pracuje wed³ug przygotowanego przez nauczyciela jêzyka polskiego przy wspó³pracy z nauczycielem plastyki, muzyki,
historii programu dydaktycznego wynikaj¹cego ze zreformowanej podstawy
programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (obecnie obowi¹zuj¹cy: projekt roboczy z dn. 29 X 1998 r.), powi¹zanego z ogólnymi zadaniami szko³y.
Gwarantuje to w³aciwe przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki na dalszym etapie (gimnazjum) w zakresie: lektury, tekstów kultury, sposobów ich
poznawania, æwiczeñ w mówieniu i pisaniu, nauki o jêzyku. Istot¹ prezentowanego tutaj programu klasy teatralno-dziennikarskiej jest wprowadzenie do tych
opracowanych przez nauczycieli zreformowanych programów dydaktycznych
dodatkowych treci programowych i dzia³añ wspomagaj¹cych, które zostan¹
omówione w rozdziale Nowe treci programowe w czêci Szko³a podstawowa. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu ten program mo¿e byæ realizowany przez
ró¿nych nauczycieli polonistów w powi¹zaniu z opracowanymi przez nich
w³asnymi wersjami zreformowanych podstaw programowych MEN, które
 zak³adaj¹c du¿¹ dowolnoæ i twórcz¹ postawê nauczyciela  mog¹ byæ w ró¿nych szko³ach ró¿ne.
Po zakoñczeniu i podsumowaniu pracy w klasie VI program mo¿e zostaæ
zakoñczony jako trzyletni cykl kszta³cenia.
Przyjêto jednak ewentualnoæ dzia³ania w kolejnym etapie, który bêdzie mo¿liwy przy wspó³pracy i dziêki ¿yczliwej postawie dyrekcji wybranego gimnazjum. Zaplanowano bowiem jego kontynuacjê w nastêpnym trzyletnim cyklu 
kl. I - III gimnazjum.
3. III etap edukacyjny  gimnazjum. Podobnie jak w etapie drugim program klasy
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teatralno-dziennikarskiej gwarantuje zachowanie zreformowanych treci programowych zaproponowanych przez MEN, a opracowanych przez nauczyciela
jêzyka polskiego wed³ug w³asnej koncepcji przy wspó³pracy z nauczycielami
historii, plastyki, muzyki, informatyki. Wprowadza za innowacyjne treci,
przedstawione w rozdziale Nowe treci programowe w czêci Gimnazjum.
II. Ogólna charakterystyka programu  szko³a podstawowa (kl. IV - VI)
Nabór do klasy odbywa siê na zasadzie dobrowolnoci, bez dokonywania klasyfikacji, przy akceptacji rodziców. Uczniowie po zdobyciu wiedzy ogólnej, po
wstêpnej integracji klasowej wybieraj¹ jedn¹ z grup zainteresowañ:
a) teatraln¹  aktorzy i re¿yserzy,
b) plastyczno-techniczn¹  scenografia, kostiumy, lalki, rekwizyty, organizacja
przedstawieñ (obs³uga sceny, wiat³a, itp.),
c) muzyczn¹  muzyka, efekty akustyczne, piew, taniec, elementy choreografii,
d) dziennikarsk¹  redaktorzy gazetki szkolnej, kronikarze prowadz¹cy szkoln¹
kronikê, fotoreporterzy.
Ka¿dy uczeñ doskonali swe umiejêtnoci w danej dziedzinie, rozwija w³asne
zainteresowania, mobilizuje siê do jak najlepszego wykonania zadania  elementu
wspólnego przedsiêwziêcia. Dziecko ma szansê wykazania siê w formie, która mu
najbardziej odpowiada.
Klasa jako grupa organizuje w³asne ¿ycie kulturalne poprzez:
a) czêste wizyty w teatrze, ogl¹danie spektakli, spotkania z ludmi teatru,
b) sta³e kontakty z teatrami regionalnymi np.:teatr lalek, teatr dramatyczny ...
c) wspó³pracê z ... np.Towarzystwem Kultury Teatralnej w ...
d) uczestnictwo w ciekawych imprezach kulturalnych w szkole, dzielnicy, miecie,
regionie,
e) nawi¹zanie kontaktu z najbli¿sz¹ drukarni¹, muzeum, M³odzie¿owym Domem
Kultury,
f) wspó³pracê z regionalnymi czasopismami,
g) comiesiêczne podsumowania wydarzeñ kulturalnych, wybór rewelacji
miesi¹ca,
h) udzia³ w spotkaniach teatralnych, przegl¹dach dzia³alnoci amatorskiej, konkursach recytatorskich, konkursach wiedzy o teatrze (np. Spotkania Teatralne
Pinokio w Z³otowie, miejskie i wojewódzkie przegl¹dy teatralne, P³ocki
Kramik Teatrzyków Dzieciêcych Heca, Wojewódzki Konkurs Przyjaciele
Teatru, m³odzie¿owa obs³uga prasowa Polsko-Niemieckiego Festiwalu M³odzie¿y organizowanego przez Euroregion Pomerania).
Klasa bêdzie siê staraæ wp³ywaæ na ¿ycie kulturalne innych poprzez:
a) przygotowywanie i prezentacjê inscenizacji, przedstawieñ teatralnych dla
uczniów, rodziców, nauczycieli, mieszkañców dzielnicy,
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b) prezentacjê w³asnej twórczoci plastycznej inspirowanej spektaklami teatralnymi  wystawy,
c) organizowanie co 2 lata Warsztatów Dziennikarskich, z udzia³em profesjonalnych dziennikarzy prasy regionalnej, bêd¹cych prób¹ wymiany dowiadczeñ
wród opiekunów i redaktorów uczniowskich gazetek z okolicznych szkó³,
d) akcentowanie Miêdzynarodowego Dnia Teatru,
e) przygotowywanie co roku Szkolnego Festiwalu Teatralnego dla uczniów innych
klas (klasa teatralna pod kierunkiem profesjonalnego aktora wystêpuje wtedy
w roli jurora),
f) organizacjê przegl¹dów teatrów amatorskich dla zespo³ów teatralnych z okolicznych szkó³, skupiaj¹cych uczniów kl. IV - VI (Przegl¹d Amatorskich Teatrów
Szkó³ Podstawowych O Nagrodê Cukrowej G³owy),
g) okazjonalne wystêpy dla dzieci ze Szko³y Specjalnej itp.
Uczniowie przez ca³y czas gromadz¹ materia³y, pami¹tki, czasopisma, ksi¹¿ki,
afisze, programy teatralne, itp. tworz¹c ma³e, klasowe muzeum teatralne.
Na pocz¹tku klasy czwartej ka¿dy uczeñ otrzyma dwa segregatory, w których
przez trzy lata nauki w szkole podstawowej bêdzie zbiera³ wycinki, zapiski 
s³owniczek, materia³y dotycz¹ce dziennikarstwa i teatru.
Nauka w klasie IV rozpocznie siê uroczystym pasowaniem i lubowaniem
uczniów. Ka¿dy z nich otrzyma identyfikator, regulamin klasy, wczeniej przekonsultowany z uczniami i rodzicami.
W klasie IV w celu integracji uczniów miêdzy sob¹ i z wychowawc¹ bêdzie
powstawa³a na bie¿¹co klasowa encyklopedia wiedzy (jako klasowa gazetka
cienna), prezentuj¹ca informacje o ka¿dym uczniu (za jego zgod¹)  zdjêcie,
hobby, zainteresowania, zalety, itp.
Ka¿dy uczeñ maj¹cy k³opoty z nauk¹ mo¿e liczyæ na pomoc wychowawcy, nauczyciela przedmiotowego, a tak¿e zorganizowanej formy samopomocy kole¿eñskiej.
Raz w roku, na pó³rocze, uczeñ i rodzice otrzymuj¹, oprócz wykazu tradycyjnych ocen przedmiotowych, ocenê opisow¹, w której zawarte s¹ nastêpuj¹ce
informacje: osi¹gniêcia w nauce, zasób wiedzy, umiejêtnoci, zachowanie,
spostrze¿enia, wnioski wychowawcy, frekwencja szkolna, sukcesy sportowe, aktywnoæ kulturalna i spo³eczna, uwagi na temat przedmiotów, z których uczeñ osi¹ga
wyniki poni¿ej swoich mo¿liwoci, sposoby wyrównywania niedoci¹gniêæ.
Klasa teatralno-dziennikarska ma swoje has³o, god³o, w³asny regulamin i Radê
Klasy, która jest rzeczywistym gospodarzem klasy. Tworz¹ j¹: wychowawca, troje
rodziców i troje uczniów. Sk³ad Rady Klasy mo¿e byæ zwiêkszony o Honorowego
Cz³onka Klasy, którym mo¿e byæ dyrektor szko³y, zaprzyjaniony z klas¹ aktor,
dyrektor teatru, dziennikarz, itp. Rada Klasy uczestniczy w procesie dydaktycznowychowawczym klasy poprzez opracowywanie harmonogramu wycieczek,
imprez, spotkañ itp. na ka¿dy okres nauki szkolnej i jego stopniow¹ realizacjê,
planowanie spotkañ rodzicielskich, pomoc w organizacji tzw. zielonej szko³y itp.
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Wychowawca przy poparciu rodziców, dyrekcji szko³y dba o wyposa¿enie klasopracowni, tworzy jej zaplecze teatralne, ciekawy wystrój oddaj¹cy charakter
klasy, mi³¹, domow¹ atmosferê.
Praca uczniów w szkole jest cile powi¹zana z domem rodzinnym dzieci.
Narzuca to szerokie formy wspó³pracy szko³y, wychowawcy z domem rodzinnym
uczniów:
a) kontakty zbiorowe:  comiesiêczne konsultacje rodziców z wychowawc¹
(dzieñ otwartej szko³y)
 spotkania Rady Klasy, wychowawcy z rodzicami
 spotkania z pedagogiem szkolnym, pracownikami Pora
dni Psychologiczno-Pedagogicznej w ..., szkoln¹ pielêgniark¹ itp. (zale¿nie od potrzeb),
b) kontakty grupowe:  wewnêtrzne spotkania Rady Klasy, samorz¹du klasowego
 spotkania wybranych rodziców w celu pomocy w organizacji imprez, wyjazdów klasy; korzystanie z dowiadczeñ,
mo¿liwoci wynikaj¹cych z pracy zawodowej rodziców,
c) kontakty indywidualne:  rozmowy indywidualne, wizyty domowe, korespondencja, rozmowy telefoniczne, itp.
Klasa wypracowuje swoje zwyczaje i obrzêdy, wiêta np. akcentowanie Miêdzynarodowego Dnia Teatru (27 marca), wiêtowanie setnych lekcji, rocznic wydania gazetki uczniowskiej. Dzia³alnoæ klasy jest ca³y czas rejestrowana w postaci kroniki klasowej, nagrywanych kaset video z wa¿nych imprez, zdjêæ fotograficznych.
Wychowawca klasy ka¿dego roku dokonuje pisemnego podsumowania i oceny
dzia³alnoci klasy, wyci¹ga wnioski na przysz³oæ. Program klasy teatralno-dziennikarskiej jest otwarty, bêdzie  w miarê realizacji i zdobywania dowiadczeñ
 wzbogacany i korygowany, a tak¿e konsultowany z doradcami metodycznymi.
III. Ogólna charakterystyka programu  gimnazjum (kl. I - III)
Po zakoñczeniu cyklu podstawowego, uczniowie przechodz¹ do klasy I gimnazjum, którego dyrekcja zosta³a wczeniej zapoznana z ca³oci¹ programu edukacji
teatralno-dziennikarskiej i wyrazi³a zgodê na jej kontynuacjê. Najlepiej, aby pracê
w tej klasie kontynuowa³ nauczyciel prowadz¹cy j¹ w szkole podstawowej (sprawa
do uzgodnienia z dyrekcj¹ gimnazjum).
Klasa zachowuje swoj¹ specyfikê, zwyczaje, formy pracy, wzbogacaj¹c je
o dzia³ania typowe dla m³odzie¿y starszej - powa¿niejsze formy teatralne, nowe
kontakty, itp. wynikaj¹ce z poszerzonych w stosunku do szko³y podstawowej treci programowych, przedstawionych w rozdziale Nowe treci programowe.
Dowiadczenia zdobyte w organizacji imprez miêdzyszkolnych typu:
Warsztaty Dziennikarskie, Przegl¹d Amatorskich Teatrów Szkó³ Podstawowych
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zostan¹ wykorzystane w przygotowywaniu podobnych dzia³añ, ale kierowanych
do rówieników  uczniów okolicznych gimnazjów.
Klasa bêdzie wydawa³a now¹, m³odzie¿ow¹ gazetkê szkoln¹, nadal rejestrowa³a swoj¹ dzia³alnoæ w postaci kroniki, zdjêæ fotograficznych, filmów video.
Zostan¹ zachowane nawi¹zane w etapie podstawowym kontakty z dziennikarzami, pracownikami teatru, dzia³aczami Towarzystwa Kultury Teatralnej
w danej miejscowoci.
Klasa nawi¹¿e cilejsz¹ wspó³pracê z Oper¹ i Operetk¹ w ..., najbli¿szym
orodkiem telewizyjnym, wybranym czasopismem o zasiêgu krajowym, innymi
gimnazjami o podobnych zainteresowaniach.
Tak jak i w poprzednim etapie program klasy bêdzie ka¿dego roku korygowany, modyfikowany, zale¿nie od mo¿liwoci, aktywnoci uczniów, itp.
Wychowawca dokonywaæ bêdzie corocznej oceny realizacji programu.
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Rozdzia³ 3

Nowe treci programowe
Szko³a podstawowa (kl. IV-VI)
Klasa IV
Formy wypowiedzi:
 notatka prasowa,
 informacja o wygl¹dzie osoby, przedmiotu, po³¹czona z krótk¹ ocen¹, osobistymi odczuciami,
 informacja o szkolnej imprezie, wycieczce do teatru, kina, itp.
 list do redakcji  ró¿ne cele listu (informacja, proba),
 krótkie dialogi  przygotowanie do przeprowadzenia wywiadów.
Kultura, sztuka, tradycja...
 krótkie dzieje pisma i druku,
 poznanie pracy drukarni, rêczny i maszynowy sk³ad tekstu,
 podstawowe informacje o papierze,
 praca regionalnej redakcji dziennikarskiej,
 podstawowe dane na temat budowy gazety,
 typy czasopism ze wzglêdu na czêstotliwoæ ukazywania siê,
 specyfika i kodeks pracy dziennikarza: kultura zachowania, jêzyka, rzetelnoæ,
uczciwoæ, szacunek dla pracy innych, prawdomównoæ, odpowiedzialnoæ,
 czasopisma czytane przez nas i naszych rodziców,
 krótka historia teatru lalek,
 najprostsze formy teatralne,
 typy lalek, sposoby ich animacji,
 budowa teatru  ludzie zaplecza,
s³owniczek teatralny i dziennikarski (segregatory),
ciekawe wydarzenia kulturalne - wystawy, koncerty, premiery filmowe,
 kultura ¿ywego s³owa, dykcja, likwidacja b³êdów wymowy.
Dzia³ania twórcze uczniów:
 formy dramy,
 inscenizacje,
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 spektakle teatralne na bazie bani polskich i obcych oraz tekstów zwi¹zanych
z regionem (min. 2 w ci¹gu roku),
 redagowanie szkolnego miesiêcznika,
 prowadzenie kroniki klasowej,
 prace plastyczne wyra¿aj¹ce odczucia po obejrzeniu spektakli w teatrach profesjonalnych,
 inne dzia³ania artystyczne: np. projekty kostiumów, lalek, ich wykonywanie.
Dzia³ania wspomagaj¹ce realizacjê programu:
 wycieczki do najbli¿szej drukarni,
 sta³a wspó³praca z regionaln¹ gazet¹,
 patronat teatru lalek,
 wspó³praca z Towarzystwem Kultury Teatralnej w ...
 wyjazdy do teatrów (min. 5 w ci¹gu roku szk.),
 sta³y kontakt ze szkolnym logoped¹,
 cis³e wiêzi z bibliotek¹ szkoln¹ (praca ze s³ownikami, samokontrola swej pracy
 tekstu do gazetki),
 nawi¹zanie kontaktu z klas¹ o podobnych zainteresowaniach spoza swojej miejscowoci.
Klasa V
Formy wypowiedzi:
 doskonalenie form poznanych w klasie IV (list do redakcji, notatka prasowa),
 sprawozdanie prasowe z wycieczki, przedstawienia, spotkania po³¹czone
z w³asn¹ ocen¹,
 próby wywiadu prasowego,
 zawiadomienie o maj¹cym odbyæ siê spotkaniu,
 zaproszenie na ciekaw¹ imprezê szkoln¹, zaproszenie na spektakl teatralny.
Kultura, sztuka, tradycja...
 praca profesjonalnej redakcji: sposoby gromadzenia i opracowywania materia³u,
 budowa gazety,
 krótka historia teatru aktorskiego,
 specyfika teatru aktorskiego,
 teatr lalkowy a teatr aktorski: podobieñstwa, ró¿nice,
 budowa teatru  scena, zaplecze,
 ludzie teatru, wspó³twórcy spektaklu,
 kultura ¿ywego s³owa, dykcja, w³aciwa modulacja, intonacja g³osu, ró¿ne
intencje wypowiedzi, mimika, gest, itp.
- s³owniczek teatralny i prasowy (segregatory).
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Dzia³ania twórcze uczniów:
 formy dramy,
 inscenizacje,
 spektakle teatralne na bazie legend, regionalnych podañ, mitów, tekstów
w³asnych,
 redagowanie szkolnej gazetki,
 organizacja swego warsztatu pracy - praca ze s³ownikami, gromadzenie materia³ów na okrelony temat,
 prowadzenie kroniki klasowej,
 pierwsze wstêpne obeznanie z prac¹ komputera,
 praca z magnetofonem i dyktafonem,
 prace plastyczne  w³asne artystyczne interpretacje ogl¹danych przedstawieñ,
projekty lalek, kostiumów, scenografii, masek, itp.
 próby tworzenia w³asnych podk³adów muzycznych do przedstawieñ.
Dzia³ania wspomagaj¹ce:
 wycieczki do redakcji gazety regionalnej,
 wyjazdy na spektakle Teatru Lalek Pleciuga i szczeciñskich teatrów dramatycznych (zale¿nie od repertuaru odpowiadaj¹cego wiekowi uczniów  min. 5
w ci¹gu roku szk.),
 wspó³praca z Towarzystwem Kultury Teatralnej w ...
 wyjazdy na wystawy, ciekawe wydarzenia kulturalne w miecie, sta³y kontakt
z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
 wspó³praca z M³odzie¿owym Domem Kultury w ...
Klasa VI
Formy wypowiedzi:
 doskonalenie prasowych form poznanych w klasie IV i V,
 wywiad prasowy,
 ankieta-sonda, artyku³ prasowy jako publicystyczne formy informacyjne,
 zebranie wiadomoci o poznanych gatunkach prasowych (zasygnalizowanie
pozosta³ych form publicystycznych, æwiczenia z innymi na bazie czasopism).
Kultura, sztuka, tradycja...
 praca profesjonalnej redakcji - komputerowy sk³ad gazety,
 praca dziennikarza w terenie,
 warsztat pracy dziennikarza, podstawowe przepisy, zasady Prawa Prasowego
obowi¹zuj¹ce tak¿e dziennikarza-amatora,
 scenariusz teatralny  pocz¹tek pracy nad spektaklem,
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 etapy pracy nad tekstem i przygotowaniem przedstawienia  wizyta na próbie
w teatrze profesjonalnym,
 rodki ekspresji aktora,
 za kulisami  praca zespo³u teatralnego,
 zebranie wiedzy o teatrze, podsumowanie wiadomoci kl. IV - VI,
 s³owniczek teatralny i prasowy (segregatory),
 klasowy turniej wiedzy i umiejêtnoci teatralnych,
 klasowy konkurs o tytu³ najlepszego dziennikarza (Z³ote Pióro).
Dzia³ania twórcze uczniów:
 formy dramy,
 inscenizacje,
 spektakle teatralne na bazie tekstów w³asnych, tekstów z klasyki literatury polskiej  np. fragmenty powieci, bajki,
 redagowanie gazetki szkolnej,
 prowadzenie kroniki klasowej,
 praca z komputerem (redagowanie ró¿nych form prasowych, zapis, próby prostego komputerowego sk³adu gazety  podzia³ na szpalty, rysunki, itp.),
 praca z magnetofonem i dyktafonem,
 prace plastyczne na podstawie przedstawieñ, projekty scenografii, kostiumów
(z opisem), proste formy rzeby i formy przestrzenne np. z papieru,
 w³asne propozycje muzycznego opracowania przedstawieñ klasowych.
Dzia³ania wspomagaj¹ce:
 zacienienie kontaktów z najbli¿szymi teatrami dramatycznymi,
 wyjazdy na spektakle (min. 5 w ci¹gu roku szk.),
 wspó³praca z Towarzystwem Kultury Teatralnej w ...
 sta³e kontakty z miejsk¹ bibliotek¹ i M³odzie¿owym Domem Kultury,
 wyjazdy na ciekawe wystawy, filmy, imprezy kulturalne w miecie i rejonie,
 sta³e kontakty z regionalnymi redakcjami,
 nawi¹zanie wspó³pracy z najbli¿szym orodkiem telewizyjnym.
Gimnazjum (kl. I-III)
Klasa I
Formy wypowiedzi:
 przypomnienie form wypowiedzi i publicystycznych form informacyjnych ze
szko³y podstawowej,
 ankieta, sonda z komentarzem,
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 sprawozdanie z elementami recenzji, próby recenzji przedstawienia teatralnego,
filmu,
 próby dyskusji na ³amach gazety, polemika, wyra¿anie w³asnych opinii.
Kultura, sztuka, tradycja...
 praca profesjonalnej redakcji dziennikarskiej: sposoby uatrakcyjniania szaty graficznej czasopisma, materia³ ilustracyjny,
 komputerowy sk³ad gazety (w systemie Windows),
 praca dziennikarza telewizyjnego i radiowego,
 przypomnienie podstawowych zasad Prawa Prasowego dotycz¹cych kodeksu
pracy dziennikarza,
 twórcy dzie³a teatralnego: scenografia, kostiumy, charakteryzacja, rekwizyty,
muzyka i choreografia, re¿yseria  podsumowanie wiadomoci ze szko³y podstawowej,
 antyczny teatr grecki: komedia i tragedia; budowa teatru antycznego; aktor w teatrze antycznym,
 teatr redniowiecza w Europie: moralitety, misteria; farsy, szopki, jase³ka,
 warsztat pracy aktora  praktyczne zajêcia z aktorami,
 specyfika teatru telewizji,
 s³owniczek teatralny i dziennikarski (segregatory).
Dzia³ania twórcze uczniów:
 drama,
 inscenizacje,
 spektakle teatralne na bazie tekstów antycznych i redniowiecznych; w³asne propozycje uczniów,
 redagowanie gazetki szkolnej (sk³ad komputerowy),
 prowadzenie kroniki klasowej,
 rejestracja ciekawych wydarzeñ klasowych kamer¹ VHS,
 dzia³ania plastyczno-techniczno-muzyczne: afisze, plakaty, prace plastyczne,
podk³ady muzyczne, projekty scenografii, itp.
Dzia³ania wspomagaj¹ce realizacjê programu:
 kontynuowanie wspó³pracy z redakcjami regionalnymi,
 sta³e kontakty z teatrami dramatycznymi,
 wyjazdy na przedstawienia (min. 5 w ci¹gu roku szk.),
 wspó³praca z Centrum Kultury w ...
 ledzenie ciekawych imprez kulturalnych w miecie i regionie,
 zacienienie kontaktów z regionalnym orodkiem telewizyjnym,
 nawi¹zanie kontaktów z oddzia³em regionalnego radia,
 kontynuowanie wspó³pracy z Towarzystwem Kultury Teatralnej w ...
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Klasa II
Formy wypowiedzi:
 utrwalenie publicystycznych form informacyjnych poznanych w kl. I,
 reporta¿ prasowy i fotoreporta¿,
 dyskusja, polemika na ³amach gazety (doskonalenie),
 recenzja (doskonalenie).
Kultura, sztuka, tradycja...
 praca profesjonalnej redakcji dziennikarskiej: usystematyzowanie poznanych
gatunków prasowych, profesjonalny sk³ad komputerowy czasopisma,
 komputerowe programy edytorskie przydatne w pracy dziennikarskiej,
 jêzyk literacki a jêzyk publicystyczny,
 teatr renesansu,
 komedia dell`arte,
 teatr szekspirowski, molierowski,
 komedia owieceniowa,
 praca re¿ysera; polskie indywidualnoci re¿yserskie,
 ró¿ne formy teatralne: opera, operetka, balet, pantomima, teatr uliczny,
 s³owniczek dziennikarski i teatralny (segregatory).
Dzia³ania twórcze uczniów:
 drama,
 inscenizacje,
 redagowanie gazetki szkolnej (sk³ad komputerowy  próby z innymi ni¿ Windows programami edytorskimi),
 prowadzenie kroniki klasowej,
 rejestracja kamer¹ VHS ciekawszych wydarzeñ z ¿ycia klasy i szko³y,
 spektakle zwi¹zane z omawian¹ tematyk¹ teatraln¹ (renesans, owiecenie) oraz
w³asne propozycje,
 próby re¿yserskie scenek, etiud,
 formy plastyczno-techniczno-muzyczne: projekty kostiumów, scenografii, próby
charakteryzacji, afisze, programy teatralne, itp.
Dzia³ania wspomagaj¹ce:
 wspó³praca z redakcjami regionalnymi,
 dalsze kontakty z regionalnymi redakcjami telewizyjnymi i radiowymi,
 wspó³praca z Centrum Kultury w ...
 wyjazdy na spektakle (min. 5 w ci¹gu roku szk.),
 wspó³praca z instruktorami z Towarzystwa Kultury Teatralnej w ...
 sta³e kontakty z najbli¿szymi teatrami.
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Klasa III
Formy wypowiedzi:
 doskonalenie form poznanych w klasie I i II,
 felieton (dla uczniów zdolniejszych),
 konferencja prasowa,
 gatunki publicystyczne  podsumowanie.
Kultura, sztuka, tradycja ...
 usystematyzowanie wiedzy dziennikarskiej,
 s³owniczek dziennikarski i teatralny (segregatory),
 dramat romantyczny,
 komedia fredrowska,
 dramat i teatr polski XIX w. (zarys),
 wspó³czesne nurty dramaturgii polskiej i wiatowej,
 dzie³o teatralne jako ca³oæ, wynik pracy wielu twórców  podsumowanie,
 teatr telewizyjny, radiowy  podsumowanie,
 nowatorskie, alternatywne formy teatralne,
 teatr poezji,
 klasowy turniej wiedzy dziennikarskiej, zmagania o tytu³ najlepszego dziennikarza  Z³ote Pióro,
 klasowy turniej wiedzy i umiejêtnoci teatralnych  zmagania o Z³ot¹ Maskê.
Dzia³ania twórcze uczniów:
 drama,
 próby nowatorskich form teatralnych np. teatr uliczny,
 d³u¿szy spektakl na bazie wybranego utworu  przedstawienie dyplomowe,
 redagowanie szkolnej gazetki  sk³ad komputerowy,
 prowadzenie kroniki klasowej,
 próby teatru poezji,
 pisanie tekstów do prasy regionalnej.
Dzia³ania wspomagaj¹ce:
 wspó³praca z redakcjami prasy regionalnej,
 nawi¹zanie kontaktu z czasopismem o zasiêgu krajowym,
 wyjazdy na spektakle (min. 5 w ci¹gu roku szk.),
 wspó³praca z regionaln¹ telewizj¹ i radiem,
 sta³e kontakty z Towarzystwem Kultury Teatralnej w ...
 wspó³praca z Centrum Kultury w ...
 ledzenie ciekawych imprez kulturalnych w miecie i regionie.
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Rozdzia³ 4

Sposoby realizacji programu klasy teatralno-dziennikarskiej
Sposoby osi¹gania za³o¿onych celów przedstawione w tym rozdziale dotycz¹
zarówno szko³y podstawowej jak i gimnazjum.
1. Czêste wizyty w teatrach (min. raz na dwa miesi¹ce).
2. Prezentacja prze¿yæ poprzez plastyczne konkretyzacje; redagowanie sprawozdañ, recenzji, wywiadów z aktorami, dyskusji po spektaklach, itp.
3. Lekcje teatralne prowadzone przez aktorów po spektaklach i przez instruktorów Towarzystwa Kultury Teatralnej w ...
4. Wspó³praca z redaktorami telewizji i radia  wizyty w tych placówkach, poznawanie specyfiki pracy dziennikarza telewizyjnego i radiowego.
5. Przygotowywanie w³asnych spektakli, inscenizacji, etiud na bazie lektur i tekstów w³asnych:
 przygotowywanie lalek, kostiumów, scenografii, rekwizytów, podk³adu
muzycznego,
 próby re¿yserii,
 prezentacja przedstawieñ dla szko³y, rodziców, rodowiska,
 konfrontowanie swoich umiejêtnoci poprzez udzia³ w przegl¹dach teatralnych, turniejach wiedzy, itp.
6. Wykorzystanie dramy (wprawki, gry dramowe) w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Kultura ¿ywego s³owa  æwiczenia.
7. Wspó³praca z regionalnymi czasopismami: lekcje w redakcjach tych czasopism, spotkania z dziennikarzami.
8. Organizowanie co 2 lata Warsztatów Dziennikarskich.
9. Przygotowywanie Szkolnego Festiwalu Teatralnego (klasa w roli jurora)
i Przegl¹du Amatorskich Teatrów Szkó³ Podstawowych O Nagrodê Cukrowej
G³owy dla okolicznych szkó³.
10. Redagowanie szkolnego miesiêcznika.
11. Wycieczki dydaktyczne:
 do drukarni,
 lekcje biblioteczne, muzealne,
 wizyty w placówkach kulturalnych: zwiedzanie wystaw, udzia³ w ciekawych
imprezach,
 wyprawy do kina,
 inne wycieczki i wyjazdy maj¹ce na celu integracjê zespo³u klasowego np.
rajdy piesze, rowerowe, wycieczki krajoznawcze, zielone szko³y.
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12. Przygotowywanie materia³ów promuj¹cych klasowe spektakle: afisze, programy teatralne, itp.
13. Prowadzenie dwóch segregatorów: prasowego i teatralnego, gromadz¹cego
wycinki, materia³y, zapiski, itp. z tych dziedzin (jeden na 3 lata szko³y podstawowej, drugi na3 lata gimnazjum).
14. Korelacja dzia³añ klasy z prac¹ na lekcjach plastyki, techniki, muzyki, historii
(elementy) i informatyki.
15. Nawi¹zanie kontaktów z innymi klasami o podobnych zainteresowaniach,
wymiana dowiadczeñ, spotkania, korespondencja.
16. Zabawy, turnieje klasowe, konkursy np. Omnibus teatralny, Z³ote Pióro,
Z³ota Maska.
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Rozdzia³ 5

Osi¹gniêcia konieczne i sposoby sprawdzania
skutecznoci programu
Szko³a podstawowa
Osi¹gniêcia konieczne i sposoby ich oceny:
1. Umiejêtnoæ redagowania poznanych w kl. IV-VI gatunków dziennikarskich:
informacja o wygl¹dzie osób, przedmiotów, po³¹czona z odczuciami, notatka
prasowa, list do redakcji, sprawozdanie z wyprawy do teatru, kina, zaproszenie
na spektakl, zawiadomienie o szkolnej imprezie, artyku³, wywiad prasowy,
ankieta-sonda.
2. Umiejêtnoæ gromadzenia i porz¹dkowania materia³ów do gazetki, pracy ze
s³ownikami, korzystania ze zbiorów biblioteki, czytelni szkolnej, a przy pomocy bibliotekarza z biblioteki miejskiej.
3. Rozpoznawanie pozosta³ych publicystycznych form informacyjnych w czasopismach profesjonalnych.
4. Wykorzystywanie zdobytych umiejêtnoci i wiadomoci z dziedziny prasoznawstwa w redagowaniu szkolnej gazetki.
5. Umiejêtnoæ pos³ugiwania siê magnetofonem i dyktafonem przy przeprowadzaniu wywiadów.
6. Umiejêtnoæ pracy z komputerem przy redagowaniu tekstu, prostym sk³adzie
gazetki w programie Windows.
7. Rozumienie pojêæ dotycz¹cych tworzyw teatralnych, budowy teatru, ludzi
teatru, ró¿nych form i technik teatralnych, poznawanych w poszczególnych
klasach.
8. Praktyczne zastosowanie zdobytych wiadomoci i umiejêtnoci aktorskich,
scenograficznych w przygotowywaniu inscenizacji, spektakli prezentowanych
na forum szko³y i rodowiska.
9. Sprawdzanie nabytych umiejêtnoci artystycznych, teatralnych, recytatorskich,
plastycznych, itp., poprzez udzia³ w miejskich, rejonowych konkursach,
przegl¹dach teatralnych.
10. Klasowe sprawdziany (pisemne, ustne, praktyczne) w ci¹gu roku, konkursy
i turnieje na zakoñczenie nauki w danej klasie, badaj¹ce stopieñ opanowania
wiedzy, zdobyte umiejêtnoci np. Omnibus teatralny, turniej dziennikarski
o tytu³ Mistrza Pióra.
11 Coroczny udzia³ klasy w wojewódzkim konkursie Przyjaciele teatru organizowanym przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w ... (sprawdzian wiedzy
i umiejêtnoci teatralnych).
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12. Praktyczne zastosowanie i sprawdzanie umiejêtnoci dziennikarskich uczniów
poprzez tworzenie m³odzie¿owej oprawy prasowej w czasie corocznych polsko-niemieckich festiwali m³odzie¿y organizowanych przez Zwi¹zek Celowy
Gmin Pomorza Zachodniego Pomerania.
13. Ocena zdobytych wiadomoci i umiejêtnoci w postaci testu kompetencyjnego
na zakoñczenie roku nauki. Test oprócz ogólnych zagadnieñ wynikaj¹cych
z treci programowych podanych w podstawie programowej MEN powinien
obejmowaæ tematykê teatralno-dziennikarsk¹ wynikaj¹c¹ z niniejszego programu. Opracowaniem testu zajmuje siê nauczyciel prowadz¹cy przy wspó³pracy
z doradc¹ metodycznym albo konsultantami Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.
14. W celu szerszego zapoznania uczniów i rodziców z osi¹gniêciami, wynikami
dziecka w nauce po I pó³roczu ka¿dego roku oprócz tradycyjnej oceny uczeñ
otrzyma ocenê opisow¹ dok³adniej omawiaj¹c¹ jego sukcesy, zdolnoci,
umiejêtnoci, poziom wiedzy, ewentualne braki, sposoby ich wyrównania, itp.
15. Zak³ada siê zastosowanie tak¿e innych form ewaluacji, proponowanych np.
przez dyrekcjê szko³y, doradców metodycznych, kuratorium. Mo¿liwe jest
tak¿e wprowadzenie oceny programu w postaci ankiety dla uczniów i rodziców, stosowanej np. po pierwszym roku pracy wed³ug tego programu albo na
zakoñczenie cyklu kszta³cenia w szkole podstawowej.
Gimnazjum
Osi¹gniêcia konieczne:
1. Umiejêtnoæ redagowania prasowych form wypowiedzi poznanych w szkole
podstawowej i poszczególnych klasach gimnazjum: dyskusja, polemika na
³amach gazety, recenzja, reporta¿, fotoreporta¿, sonda z omówieniem i dla
uczniów zdolniejszych  felieton.
2. Umiejêtnoæ samodzielnego opracowania materia³u prasowego, korzystania
ze zbiorów biblioteki szkolnej i miejskiej, znalezienia tematu, korekty pracy.
3. Wykorzystanie wiedzy i umiejêtnoci w redagowaniu miesiêcznika szkolnego
przy zastosowaniu prostego sk³adu komputerowego (dla uczniów zdolniejszych  próby bardziej profesjonalnych programów edytorskich).
4. Umiejêtnoæ pos³ugiwania siê sprzêtem przydatnym w pracy dziennikarskiej
np. magnetofon, dyktafon, aparat fotograficzny.
5. Rozumienie pojêæ z dziedziny teatru dotycz¹cych budowy tekstu dramatycznego, tworzyw teatralnych, wspó³twórców spektaklu, ró¿nych technik i form
teatralnych poznawanych w poszczególnych klasach.
6. Ogólna orientacja na temat historii teatru, jego rozwoju w poszczególnych
epokach, znanych dramaturgów, wspó³czesnych tendencji, itp.
7. Praktyczne zastosowanie zdobytych umiejêtnoci w przygotowaniu inscenizacji, przedstawieñ dla rodziców, szko³y, rodowiska, na przegl¹dy teatralne.
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Sposoby, metody oceniania:
1. Sprawdzanie zdobytych wiadomoci i umiejêtnoci uczniów z dziedziny prasoznawstwa i tematyki teatralnej w ci¹gu ka¿dego roku szkolnego poprzez
ewaluacjê wewnêtrzn¹ dokonywan¹ przez nauczyciela prowadz¹cego klasê:
a) formy pisemne: ró¿nego typu testy, sprawdziany oceniaj¹ce poziom
opanowania materia³u nauczania, formy literackie, szkolne i dziennikarskie
formy wypowiedzi, prace klasowe, domowe itp.
b) formy ustne: np. recytacje, prace literackie, referaty,
c) formy praktyczne: inscenizacje, etiudy, spektakle, przygotowywanie scenografii, kostiumów, oprawy muzycznej; próby re¿yserskie; redagowanie
szkolnej gazetki, praca z komputerem.
2. Klasowe turnieje wiedzy na temat dziennikarstwa i teatru, konkursy o tytu³
najlepszego aktora (turniej Z³ota Maska) i dziennikarza (konkurs Z³ote
Pióro) na zakoñczenie cyklu kszta³cenia w gimnazjum.
3. Coroczny udzia³ klasy i sprawdzanie swoich umiejêtnoci i wiedzy w wojewódzkim konkursie teatralnym Przyjaciele Teatru.
4. Mo¿liwoæ konfrontacji swoich umiejêtnoci, zdolnoci poprzez udzia³
w miejskich, rejonowych przegl¹dach teatralnych, konkursach teatralnych,
konkursach recytatorskich, plastycznych, literackich a tak¿e poprzez uczestnictwo w niekonkursowych formach np. Spotkania Teatralne Pinokio
w Z³otowie ko³o Pi³y (z udzia³em amatorskich zespo³ów teatralnych z Polski,
Niemiec i Anglii), Polsko-Niemiecki Festiwal M³odzie¿y organizowany przez
ZCGPZ Pomerania.
5. Przygotowanie przez klasê ka¿dego roku Szkolnego Festiwalu teatralnego
z udzia³em pozosta³ych klas gimnazjalnych jako forma kulturalnego
oddzia³ywania na rodowisko szkolne, a tak¿e sprawdzian organizacyjnych
umiejêtnoci klasy oraz wiedzy i umiejêtnoci teatralnych poprzez pracê
cz³onków klasy jako jurorów festiwalu.
6. Przeprowadzanie na zakoñczenie nauki ka¿dego roku testu kompetencji oceniaj¹cego ogóln¹ wiedzê uczniów z zaakcentowaniem wiadomoci z dziedziny
prasoznawstwa i teatru (albo osobnego testu tylko dotycz¹cego tematyki
wynikaj¹cej ze specyfiki niniejszego programu) przygotowanego przez
nauczyciela prowadz¹cego w porozumieniu z doradcami metodycznymi lub na
zlecenie dyrektora szko³y w oparciu o propozycje konsultantów Centrum
Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli albo innych organów doradczych.
7. Wprowadzenie  podobnie jak w kl. IV-VI szko³y podstawowej  oprócz
oceny tradycyjnej  oceny opisowej na I pó³rocze, informuj¹cej rodziców i ucznia o osi¹gniêciach w nauce, zdobytych umiejêtnociach, zachowaniu, aktywnoci spo³ecznej, sukcesach, uwagach na temat ewentualnych braków, sposobach wyrównywania niedoci¹gniêæ.
8. Na zakoñczenie cyklu kszta³cenia w gimnazjum prawo oceny programu, jego
skutecznoci, ewentualnych niedostatków maj¹ rodzice, uczniowie, dyrekcja
szko³y. W celu zaprezentowania uwag, spostrze¿eñ uczniów i rodziców mo¿e
byæ zastosowana ankieta.
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9. Po ka¿dym roku nauki nauczyciel prowadz¹cy powinien dokonaæ w³asnej
oceny programu w postaci sprawozdania ujmuj¹cego omówienie realizacji
zamierzonych celów, osi¹gniêcia, uwagi, wnioski na rok nastêpny.
Uwaga!
Podstawowym zamierzeniem twórcy programu jest ogólnie odejcie od encyklopedyzmu, wyposa¿enie uczniów tylko w ten zakres wiedzy z dziedziny prasoznawstwa i tematyki teatralnej, który niezbêdny jest do realizacji zamierzonych
przedsiêwziêæ teatralnych i dziennikarskich. Dlatego program nie przewiduje zbyt
du¿o form oceniaj¹cych wiedzê ucznia wynikaj¹c¹ z pracy wed³ug niniejszego
programu, ale nastawiony jest na dzia³ania praktyczne, szerokie uczestnictwo
w ¿yciu kulturalnym rodowiska, regionu, aktywnoæ, zaanga¿owanie uczniów,
odkrywanie swoich zdolnoci. W obu cyklach edukacyjnych zaproponowano wiêc
szereg praktycznych mo¿liwoci oceny skutecznoci programu i umiejêtnoci
uczniów poprzez ich dzia³alnoæ teatraln¹ i dziennikarsk¹.
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Rozdzia³ 6

Warunki niezbêdne do realizacji programu
1. Klasa nie powinna liczyæ wiêcej ni¿ 25 osób (ze wzglêdu na wzmo¿on¹ aktywnoæ klasy, zwiêkszon¹ liczbê wyjazdów, itp. praca z liczniejsz¹ klas¹ bêdzie
utrudniona).
2. Klasopracownia polonistyczna, w której bêd¹ pracowaæ uczniowie powinna
byæ wyposa¿ona w sprzêt audiowizualny  radiomagnetofon (z mo¿liwoci¹
nagrywania przez mikrofon estradowy), dyktafon, telewizor, magnetowid.
3. W szkole powinna istnieæ pracownia komputerowa obs³ugiwana przez specjalistê.
4. Nale¿y wygospodarowaæ w klasie k¹cik, szafê, itp. spe³niaj¹c¹ warunki
zaplecza, w którym bêd¹ przechowywane kostiumy, rekwizyty, lalki, elementy
scenografii, itp.
5. Konieczne jest zwiêkszenie liczby godzin jêzyka polskiego (z godzin do dyspozycji dyrektora):
 w szkole podstawowej
 w kl. IV minimum o 2 godz. tygodniowo
 w kl. V i VI o 2 godz. tygodniowo
 w gimnazjum
 w kl. I i II o 2 godz. tygodniowo
 w kl. III minimum o 2 godz. tygodniowo
Zwiêkszona liczba godzin wynika z wprowadzenia dodatkowych zagadnieñ
z zakresu edukacji teatralnej i prasoznawstwa. Aby nie obci¹¿aæ ucznia
wyd³u¿onym czasem pobytu w szkole, czêæ zajêæ odbywa³aby siê poza ni¹.
By³yby to np. lekcje w redakcjach gazet, w teatrze, w muzeum, itp. omówione
dok³adniej w rozdzia³ach Nowe treci programowe i Sposoby realizacji programu.
6. W przypadku podjêcia próby realizacji ca³oci programu (szko³a podstawowa
+ gimnazjum) niezbêdne jest zapoznanie dyrekcji wybranego gimnazjum
z ca³oci¹ programu i uzyskanie zgody na jego kontynuacjê w kl. I -III.
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Rozdzia³ 7

Uwagi koñcowe
1. Warunki niezbêdne do realizacji programu klasy teatralno-dziennikarskiej i jej
funkcjonowania zapewnia dyrekcja szko³y.
2. Dyrekcjê szko³y w jej dzia³aniach organizacyjno-finansowych na rzecz klasy
wspomagaj¹ rodzice.
3. Program klasy opracowany jako uzupe³nienie i wzbogacenie treci programowych Ministerstwa Edukacji Narodowej mo¿e byæ realizowany w powi¹zaniu
z podrêcznikami do nauki jêzyka polskiego (w szkole podstawowej i gimnazjum) spe³niaj¹cymi zasady reformy owiatowej okrelone przez to ministerstwo.
4. Literatur¹ pomocnicz¹ przy realizacji programu mog¹ byæ nastêpuj¹ce pozycje:
Brthold M., Historia teatru. T³um. D. ¯mij-Zieliñska. Warszawa 1980
Dziedzic A., Gudro M., Drama w szkole podstawowej. Warszawa 1995
Dziedzic A., Pichalska J., widerska E., Drama na lekcjach jêzyka polskiego
w szkole redniej. Warszawa 1995
Filler W., Wspó³czesny teatr polski. Warszawa 1976
Grodzicki A., Re¿yserzy polskiego teatru. Warszawa 1979
Grzegorek L., Poznajemy teatr. Warszawa 1972
Hausbrandt A., Elementy wiedzy o teatrze. Warszawa 1982
I³owski S., Vademecum teatru amatorskiego. Kraków 1986
Jurkowski H., Dzieje teatru lalek. Od antyku do romantyzmu. Warszawa 1970
Jurkowski H., Dzieje teatru lalek. Od wielkiej reformy do wspó³czesnoci.
Warszawa 1984
Jurkowski H., Ryl H., Stanowska A., Teatr lalek. Zagadnienia metodyczne.
Warszawa 1979
Kafel M., Zarys techniki wydawniczej. Warszawa 1971
Marzec A., Rzêsikowski S., Edukacja teatralna, filmowa na lekcjach jêzyka
polskiego. Kielce 1994
Raszewski Z., Krótka historia teatru polskiego. Warszawa 1997
Rybotycka L., Gry dramatyczne. Teatr m³odzie¿owy. Warszawa 1976
Semil M., Wysiñska E., S³ownik wspó³czesnego teatru. Twórcy, teatry, teorie.
Warszawa 1980
Teatr. Film. Telewizja. Praca zbiorowa pod red. T. Fredro. Warszawa 1972
Wroñski J., Teatr szkolny i jego funkcje wychowawcze. Kraków 1974
Z dziejów drukarstwa polskiego. Praca zbiorowa pod red. M. Kafla. Warszawa
1971
Niezwykle przydatne jest tak¿e czasopismo DRAMA. Jest to poradnik dla
nauczycieli i wychowawców, redagowany przez Alicjê Pruszkowsk¹, Halinê
Machulsk¹, Jana Tatarowicza, wydawany w Warszawie.
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