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Sprawozdanie z udziału w programie Włącz się! Młodzi i Media  

2015/2016 

 

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 multimedialno - plastyczne, 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  

(Katarzyna Soborak, Aleksandra Cichy, Angelika Wdzienczny, Alicja Bassek, Debora Drescher, 

Natalia Cuber, Aleksandra Kojtych, Wioletta Walendziak, Weronika Sosna, Natalia Matera, 

Julia Marszałek, Justyna Zajonc, Anna Linow, Paulina Lankocz, Angelika Grzesiak, Dawid 

Dudek, Szymon Szyszło, Krzysztof Gałuszka, Klaudia Kiełkowska, Tomasz Rzazonka, 

Radosława Czekański). 
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III. Działania w ramach projektu 

 

Wrzesień 2015 r. – po raz trzeci udział w programie  „Włącz się! Młodzi i Media”.  

Rekrutacja uczniów, pierwsze spotkania - określenie celów i zadań do realizacji. 

 

Wrzesień 2015r. – czerwiec 2016r. - Kontynuacja prowadzenia bloga przez uczniów  

i nauczycieli działających w projekcie – Zespół Szkół Ekonomicznych Wodzisław Śląski – Życie 

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

 

Wrzesień 2015r. – Czerwiec 2016r. - Nauczyciele - bibliotekarze przeprowadzili cykl lekcji 

multimedialnych o następującej tematyce: 

 ochrona prywatności i bezpieczeństwa w sieci, 

 funkcje mediów,  

 poszanowanie praw autorskich, 

 otwarte zasoby w Internecie, 

 mowa nienawiści w Internecie, 

 jakim językiem mówią media, 

 informacyjny zawód głowy. 

Do zajęć wykorzystano materiały pomocnicze udostępnione przez CEO. 

Październik 2015r. – wydanie przez koło dziennikarskie i koło multimedialne nowego 

numeru gazetki szkolnej „Między Nami”. 

http://ekonomik.wodzislaw.pl/images/pdfy/2015_2016/dokum_strona/midzy_nami_10_201

5.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/
http://ekonomik.wodzislaw.pl/images/pdfy/2015_2016/dokum_strona/midzy_nami_10_2015.pdf
http://ekonomik.wodzislaw.pl/images/pdfy/2015_2016/dokum_strona/midzy_nami_10_2015.pdf


3 
 

9 października 2015r. - z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych - koło multimedialne 

pod opieką p. Izabeli Banajskiej zorganizowało w bibliotece szkolnej otwarty pokaz 

multimedialny kultur krajów europejskich. Uczniowie rozwiązywali quizy ze znajomości 

danych państw, oglądali prezentacje i pokazy zdjęć slideshow wykonane przez uczniów koła 

multimedialnego. 

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1826

:europejski-dzie-jzykow-w-bibliotece-szkolnej&catid=71:kolo-multimedialne&Itemid=67 

 

  

6 listopada 2015r. - uczniowie z kół zainteresowań działających przy bibliotece szkolnej (koło 

multimedialne, teatr szkolny, koło dziennikarskie)  wzięli udział w webinarium CEO  

„Manipulacja w mediach”. Spotkanie online poprowadziła Justyna Suchecka – dziennikarz 

„Gazety Wyborczej”. Uczestnicy spotkania poznali jak działają media, na przykładzie 

ostatnich medialnych doniesień dotyczących kryzysu migracyjnego. Dowiedzieli się również 

jak weryfikować informacje medialne. W trakcie spotkania uczniowie widzieli prowadzącą, 

zadawali pytania na czacie i brali aktywny udział w warsztatach. 

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2015/11/23/webinarium-manipulacja-w-mediach/ 

 

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1858:

webinarium-manipulacja-w-mediach&catid=89:20152016&Itemid=89 

   

 

 

 

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1826:europejski-dzie-jzykow-w-bibliotece-szkolnej&catid=71:kolo-multimedialne&Itemid=67
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1826:europejski-dzie-jzykow-w-bibliotece-szkolnej&catid=71:kolo-multimedialne&Itemid=67
http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2015/11/23/webinarium-manipulacja-w-mediach/
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1858:webinarium-manipulacja-w-mediach&catid=89:20152016&Itemid=89
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1858:webinarium-manipulacja-w-mediach&catid=89:20152016&Itemid=89
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7-13 grudnia 2015r. - z okazji Tygodnia Edukacji Nauk Informatycznych uczniowie z koła 

multimedialnego wzięli udział w Hour of Code – Międzynarodowa Godzina Kodowania  

w bibliotece szkolnej. Kodowanie pomaga rozwijać umiejętność rozwiązywania problemów, 

logicznego myślenia i kreatywności. Godzina Kodowania jest organizowana przez Code.org, 

organizację non-profit poświęconą upowszechnianiu informatyki w szkołach na całym 

świecie. 

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1898

:hour-of-code-midzynarodowa-godzina-kodowania-w-bibliotece-szkolnej&catid=71:kolo-

multimedialne&Itemid=67 

  

 

 

 

 

 

 

16 grudnia 2015r. - w bibliotece szkolnej uczniowie koła plastycznego i koła multimedialnego 

wraz z nauczycielami – bibliotekarzami, p. Izabelą Banajską i p. Kornelą Granacką – Trzaska, 

wzięli udział w Wirtualnym Festiwalu Międzykulturowym- CEO. Uczniowie mieli 

niepowtarzalną okazję by sprawdzić swoją wiedzę związaną z międzykulturowością oraz 

wykazać się umiejętnościami multimedialnymi. Zespół z naszej szkoły znalazł się wśród 

zwycięskich i nagrodzonych. 

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2015/12/18/wirtualny-festiwal-miedzykulturowy-nasi-

uczniowie-wsrod-nagrodzonych/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1898:hour-of-code-midzynarodowa-godzina-kodowania-w-bibliotece-szkolnej&catid=71:kolo-multimedialne&Itemid=67
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1898:hour-of-code-midzynarodowa-godzina-kodowania-w-bibliotece-szkolnej&catid=71:kolo-multimedialne&Itemid=67
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1898:hour-of-code-midzynarodowa-godzina-kodowania-w-bibliotece-szkolnej&catid=71:kolo-multimedialne&Itemid=67
http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2015/12/18/wirtualny-festiwal-miedzykulturowy-nasi-uczniowie-wsrod-nagrodzonych/
http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2015/12/18/wirtualny-festiwal-miedzykulturowy-nasi-uczniowie-wsrod-nagrodzonych/
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16 grudnia 2015r. - uczniowie koła plastycznego i koła multimedialnego wraz z nauczycielami 

– bibliotekarzami, p. Izabelą Banajską i p. Kornelą Granacką – Trzaska, wzięli udział  

w webinarium „Jak promować swoje działania w mediach?”. Webinarium poprowadziła 

Zuzanna Piechowicz – dziennikarka Radia TOK FM i wiceprezeska Młodych Dziennikarzy 

„Polis”. 

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1906

:webinarium-o-promocji-w-mediach&catid=71:kolo-multimedialne&Itemid=67 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

15 stycznia 2016r. – udział uczniów z koła multimedialnego wraz z nauczycielami: p. Izabelą 

Banajską, p. Kornelą Granacką – Trzaska i p. Ewą Tanenberg – Zając wzięli udział  

w Wirtualnym Festiwalu Filmowym - CEO – ogólnopolskim konkursie z zakresu wiedzy  

o filmie polskim. Naszej drużynie udało się rozwiązać wszystkie zadania.  Konkurs dostarczył 

oprócz przydatnej wiedzy  wiele rozrywki i zabawy. 

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2016/01/19/wirtualny-festiwal-filmowy-2016/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1906:webinarium-o-promocji-w-mediach&catid=71:kolo-multimedialne&Itemid=67
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1906:webinarium-o-promocji-w-mediach&catid=71:kolo-multimedialne&Itemid=67
http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2016/01/19/wirtualny-festiwal-filmowy-2016/
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15 marca 2016r. - uczniowie z kół zainteresowań działających przy bibliotece szkolnej pod 

opieką p. Izabeli Banajskiej i p. Korneli Granackiej – Trzaska wzięli udział w akcji medialnej 

„Prywatność w sieci”. Akcja medialna dostarczyła niezbędnej wiedzy i zabawy. Dzięki niej 

uczniowie poznali nowe narzędzia do tworzenia infografik oraz otrzymali cenne rady 

dotyczące bezpieczeństwa w sieci od eksperta – Kamila Śliwowskiego - animatora i trenera 

edukacji medialnej, specjalisty z zakresu nowych technologii. 

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2016/03/23/akcja-medialna-prywatnosc-w-sieci-w-

ramach-programu-ceo-wlacz-sie-mlodzi-i-media/ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzec 2016r. - Z okazji Dnia Świętego Patryka w naszej szkole zorganizowane zostały 

multimedialne wykłady dotyczące kultury krajów anglojęzycznych, które poprowadziła  

p. Izabela Banajska przy wsparciu koła multimedialnego. 

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2078:

spotkanie-z-kultur-krajow-anglojzycznych&catid=71:kolo-multimedialne&Itemid=67 

 

 

 

 

 

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2016/03/23/akcja-medialna-prywatnosc-w-sieci-w-ramach-programu-ceo-wlacz-sie-mlodzi-i-media/
http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2016/03/23/akcja-medialna-prywatnosc-w-sieci-w-ramach-programu-ceo-wlacz-sie-mlodzi-i-media/
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2078:spotkanie-z-kultur-krajow-anglojzycznych&catid=71:kolo-multimedialne&Itemid=67
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2078:spotkanie-z-kultur-krajow-anglojzycznych&catid=71:kolo-multimedialne&Itemid=67
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Marzec 2016r. - przygotowanie wystawy w galerii biblioteki szkolnej pt.: 

„Odwaga, pomysłowość, współpraca, dociekliwość, wytrwałość – najwięksi innowatorzy 

polskiej komputeryzacji”. Wystawa pochodzi ze zbiorów plakatów Centrum Edukacji 

Obywatelskiej - projekt XYZ 

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=190:

wystawy&catid=17:biblioteka-szkolna&Itemid=15 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1 czerwca 2016r. – Ogólnopolski Głos Profilaktyki -  z tej okazji w bibliotece szkolnej odbyły 

się zajęcia profilaktyczne oraz Akademia Filmowa pod opieką p. Izabeli Banajskiej. Młodzież 

poznała techniki audiowizualne od magicznej latarni aż po współczesne czasy i kino 5 D. 

http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2016/06/04/1-czerwca-w-bibliotece-szkolnej/ 

 

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=190:wystawy&catid=17:biblioteka-szkolna&Itemid=15
http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=190:wystawy&catid=17:biblioteka-szkolna&Itemid=15
http://blogiceo.nq.pl/zsewodzislaw/2016/06/04/1-czerwca-w-bibliotece-szkolnej/
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Teatr szkolny pod opieką p. Korneli Granackiej – Trzaska, przygotował spektakl profilaktyczny 

pt.: „Game over” . Spektakl, który poruszał problemy młodych ludzi uwikłanych w sieć 

Internetu. 

     

Czerwiec 2016r. – Podsumowanie pracy, wnioski, sprawozdanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


