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Sprawozdanie z udziału w programie Włącz się! Młodzi i Media  2014/2015 

 

I.  Dane szkoły 

Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego 

w Wodzisławiu Śląskim 

ul. Szkolna 1 

44-300 Wodzisław Śląski 

 

II. Informacje o projekcie 

 

Tytuł: Zespół Szkół Ekonomicznych – Życie kulturalne 

Trzy sekcje: koło multimedialne, teatr szkolny i dziennikarze 

 

 Nauczyciele biorący udział w projekcie:  

Izabela Banajska 

Kornela Granacka – Trzaska 

Ewa Tanenberg - Zając 

 

 Uczniowie biorący udział w projekcie: 

Uczniowie działający w kole multimedialnym, teatrze szkolnym i kole dziennikarskim 

(Krystyna Kacprzak, Daria Smyczyk, Wioleta Soborak, Tomasz Felis, Julia Marszałek, Wiktoria 

Staniek, Arleta Pierlak, Agata Jędrysek, Justyna Zajonc, Daria Rduch, Anna Młyńczyk, Szymon 

Szyszło, Krzysztof Gałuszka, Klaudia Kiełkowska, Izasbela Skupień, Weronika Szkaradek, 

Agnieszka Kajewska). 

 

 

III. Działania w ramach projektu 

 

Wrzesień 2014r. – przystąpienie do projektu „Włącz krytyczne myślenie”, rekrutacja uczniów, 

pierwsze spotkania - określenie celów i zadań do realizacji. 
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Wrzesień 2014r. – czerwiec 2015r. - Kontynuacja prowadzenia bloga przez uczniów i nauczycieli 

działających w projekcie – Zespół Szkół Ekonomicznych Wodzisław Śląski – Życie kulturalne. 

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/ 

 

Wrzesień 2014r. – Czerwiec 2015r. - Nauczyciele bibliotekarze przeprowadzili cykl lekcji 

multimedialnych. Na zajęciach zostały poruszone zagadnienia dotyczące: funkcji mediów i zadań 

jakie stawiamy mediom, wpływu mediów na rzeczywistość czy funkcjonowania młodych ludzi w 

świecie mediów, ochrony prywatności i bezpieczeństwa w sieci, poszanowania praw autorskich 

oraz mowie nienawiści w Internecie . Inspiracją do przeprowadzenia ćwiczeń z edukacji medialnej 

były materiały pomocnicze udostępniane przez CEO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 2014r. – wydanie przez Koło dziennikarskie nowego numeru gazetki szkolnej „Między Nami”. 

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/images/pdfy/2014_2015/samorzad/midzy_nami_2014.pdf 

 

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/images/pdfy/2014_2015/samorzad/midzy_nami_2014.pdf
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11 grudnia 2014r. – Udział w Wirtualnym Festiwalu 

Filmoteki Szkolnej – ogólnopolskim konkursie z zakresu 

wiedzy o filmie polskim. Konkurs dostarczył oprócz przydatnej 

wiedzy  wiele rozrywki i zabawy. 

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2014/12/12/wirtualny-

festiwal-filmowy-w-bibliotece-szkolnej/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1528:wirtualny-

festiwal-filmowy-w-bibliotece-szkolnej&catid=1:aktualnoci&Itemid=31 

 

Listopad 2014r.– styczeń 2015r. - Udział nauczycieli – bibliotekarzy: Izabeli Banajskiej i Korneli 

Granackiej – Trzaska w kursie internetowym edukacji medialnej dla nauczycieli – liderów edukacji 

medialnej „Włącz krytyczne myślenie”. 

15, 16 grudnia 2014r. – Przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych (szkoleń) „Włącz 

krytyczne myślenie” dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych. Na spotkaniu zaprezentowano 

projekt „Włącz krytyczne myślenie” oraz działania realizowane w ramach tego projektu. Poruszono 

kwestie: bezpieczeństwa w sieci, mowy nienawiści w Internecie oraz reklamy i manipulacji w sieci. 

17 marca 2015r. - Z okazji Dnia 

Świętego Patryka w bibliotece 

szkolnej odbyły się warsztaty 

multimedialne oraz spotkania z 

kulturą celtycką, które poprowadziła 

p. Izabela Banajska przy wsparciu koła 

multimedialnego. 

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2014/12/12/wirtualny-festiwal-filmowy-w-bibliotece-szkolnej/
http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2014/12/12/wirtualny-festiwal-filmowy-w-bibliotece-szkolnej/
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1528:wirtualny-festiwal-filmowy-w-bibliotece-szkolnej&catid=1:aktualnoci&Itemid=31
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1528:wirtualny-festiwal-filmowy-w-bibliotece-szkolnej&catid=1:aktualnoci&Itemid=31
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http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2015/03/19/dzien-sw-partyka-w-bibliotece-szkolnej/ 

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1655:dzie-

w-patryka-w-bibliotece-szkolnej&catid=1:aktualnoci&Itemid=31 

10 kwietnia 2015 – Lekcja otwarta dotycząca „Funkcji mediów” - przeprowadzona przez p. Izabelę 

Banajską i p. Kornelę Granacką – Trzaska. 

16 kwietnia 2015r. – Uczniowie Koła Multimedialnego zaprezentowali w bibliotece szkolnej efekty 

swojej pracy w projekcie „Podróż po Układzie Słonecznym”. Były animacje, filmy oraz prezentacje. 

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2015/04/16/podroz-po-ukladzie-slonecznym-z-kolem-

multimedialnym/ 

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1652:podr

o-po-ukadzie-sonecznym&catid=1:aktualnoci&Itemid=31 

  

17 kwietnia 2015r. – Uczniowie Koła Multimedialnego i Koła Dziennikarskiego poszerzyli swoją 

wiedzę związaną z prawem autorskim, biorąc udział w Webinarium „Prawo autorskie na co dzień”. 

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2015/04/17/webinarium-prawo-autorskie-na-co-dzien/ 

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1662:webi

narium-prawo-autorskie-na-co-dzie-&catid=1:aktualnoci&Itemid=31 

 

 

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2015/03/19/dzien-sw-partyka-w-bibliotece-szkolnej/
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1655:dzie-w-patryka-w-bibliotece-szkolnej&catid=1:aktualnoci&Itemid=31
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1655:dzie-w-patryka-w-bibliotece-szkolnej&catid=1:aktualnoci&Itemid=31
http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2015/04/16/podroz-po-ukladzie-slonecznym-z-kolem-multimedialnym/
http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2015/04/16/podroz-po-ukladzie-slonecznym-z-kolem-multimedialnym/
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1652:podro-po-ukadzie-sonecznym&catid=1:aktualnoci&Itemid=31
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1652:podro-po-ukadzie-sonecznym&catid=1:aktualnoci&Itemid=31
http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2015/04/17/webinarium-prawo-autorskie-na-co-dzien/
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1662:webinarium-prawo-autorskie-na-co-dzie-&catid=1:aktualnoci&Itemid=31
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1662:webinarium-prawo-autorskie-na-co-dzie-&catid=1:aktualnoci&Itemid=31
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1 czerwca 2015r. – Ogólnopolski Głos Profilaktyki -  z tej okazji w bibliotece szkolnej odbyły się 

zajęcia profilaktyczne oraz Akademia Filmowa pod opieką p. Izabeli Banajskiej i Ewy Tanenberg -

Zając. http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2015/06/03/ogolnopolski-dzien-profilaktyki-w-

bibliotece-szkolnej/ 

 

Teatr szkolny pod opieką p. Korneli Granackiej – Trzaska, przygotował spektakl profilaktyczny pt.: 

„Złodzieje marzeń” . 

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2015/06/12/zlodzieje-marzen-spektakl-profilaktyczny/ 

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1709:zodzi

eje-marze-spektakl-profilaktyczny&catid=1:aktualnoci&Itemid=31 

https://www.youtube.com/watch?v=zRi79d6UoJg 

 

 

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2015/06/03/ogolnopolski-dzien-profilaktyki-w-bibliotece-szkolnej/
http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2015/06/03/ogolnopolski-dzien-profilaktyki-w-bibliotece-szkolnej/
http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2015/06/12/zlodzieje-marzen-spektakl-profilaktyczny/
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1709:zodzieje-marze-spektakl-profilaktyczny&catid=1:aktualnoci&Itemid=31
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1709:zodzieje-marze-spektakl-profilaktyczny&catid=1:aktualnoci&Itemid=31
https://www.youtube.com/watch?v=zRi79d6UoJg
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16 czerwca 2015r. – Udział w Wirtualnym Festiwalu Medialnym. 

                    Plakat: efekt naszej pracy 

 

 

Czerwiec 2015r. – Podsumowanie pracy, wnioski, sprawozdanie. 

 

 


