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Wstęp
Niniejsza praca dotyczy realizowanego od września 2016 r. interdyscyplinarnego
projektu edukacyjnego pod nazwą Radio - Reaktywacja Dwudziestka Trójka. Jego pierwszy
etap zakończył się w czerwcu 2017 r. zaś kolejny, trwa obecnie jako Radio Dwudziestka
Trójka Szkolne Radio Tischnerówki. Miejscem realizacji projektu jest XXIII Liceum
Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi. Przedsięwzięcia będące częścią
projektu były i będą realizowane także

poza siedzibą szkoły. Opiekunem i redaktorem

projektu jest autor niniejszej pracy. Prezentacja działań zespołu zakończona zostanie
na listopadzie 2017 zaś osiągnięcia uczniów na klasyfikacji śródrocznej w styczniu 2018 r.
Celem pracy jest prześledzenie możliwości wspierania nauczania wiedzy o społeczeństwie
poprzez realizację omawianego projektu oraz ustalenie, dla których treści programowych jest
on najbardziej użyteczny. Zawarte w tytule sformułowanie projekt edukacyjny zastosowane
zostało z uwagi na jego użycie w opisie będącym zgłoszeniem do konkursu Projekt z Klasą.
Nie jest to jednak przedsięwzięcie spełniające ściśle kryteria projektu opisanego
w rozporządzeniu MEN o ocenianiu i podstawach programowych III i IV etapu
edukacyjnego, choć mieści się w klasyfikacji proponowanej przez niektórych autorów teorii
projektu edukacyjnego. Szerzej zostanie to wyjaśnione w osnowie pracy.
W przedsięwzięciu Radio Dwudziestka Trójka Szkolne Radio Tischnerówki można
dopatrzeć się także wielu cech eksperymentu pedagogicznego i być może w przyszłości pod
tym kątem będzie ono analizowane. Jednak dla potrzeb niniejszej pracy, w celu uniknięcia
nieporozumień, posługiwać się będę pojęciem projekt. Zwrot „treści programowe” użyty
w temacie pracy rozumieć należy nie tylko jako treści sensu stricte – wymagania szczegółowe
lecz jako zapisy normatywne dotyczące wszystkich sfer opisywanych w podstawie
programowej - zarówno wiedzy, umiejętności, postaw jak i warunków realizacji. W pracy
jako

odniesienie

wykorzystana

zostanie

podstawa

programowa

nauczania

wie-

dzy o społeczeństwie dla IV etapu edukacyjnego trzyletniego liceum ogólnokształcącego
w zakresie podstawowym i rozszerzonym, bowiem w takim właśnie liceum projekt jest
realizowany. Do zbadania efektów wykorzystane zostaną narzędzia zaczerpnięte z praktyki
badań ewaluacyjnych. Wśród nich: rozmowa fokusowa z członkami zespołu projektowego
i nauczycielami z otoczenia projektu, ankieta ucznia

i analiza dokumentacji szkolnej.

Pozwoli to na uzyskanie triangulacji respondentów. Niestety ze względu na indywidualny
charakter pracy niemożliwe będzie osiągnięcie efektu triangulacji z punktu widzenia
podmiotu badawczego.
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Rozdział I


Projekt edukacyjny w literaturze przedmiotu oraz polskim prawie oświatowym



Prezentacja podstawy programowej wos dla szkół ponadgimnazjalnych



Etap tworzenia projektu radia szkolnego - założenia i ich ewolucja
Projekt edukacyjny jako metoda aktywizująca wszedł do

praktyki polskiego

szkolnictwa na przełomie XX i XXI w. Jego rodowód jest jednak znacznie starszy.
Stosowany był w nauczaniu już w epokach Renesansu i Oświecenia, zwłaszcza w dyscyplinach artystycznych. Wówczas głównym elementem wyróżniającym tę metodę był
szeroko rozumiany „produkt”, stanowiący uwieńczenie pracy nad projektem. Powszechnie
znanym przykładem stosowania metody jest tradycja majstersztyku w cechowym nauczaniu
rzemiosła. W XIX wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie odrodziła się
metoda projektów wykorzystywano ją szczególnie w kształceniu zawodowym.

Prędko

jednak ograniczenie do szkolnictwa zawodowego i rzemieślniczego zostało przezwyciężone
i nauczanie projektowe stało się postulatem teoretyków i praktyków pedagogiki.
Przedstawiciele nurtu progresywizmu 1, z John Dewey’em na czele, uznawali, że wdrażanie
do praktyki szkolnej metody projektów powinno przede wszystkim mieć na uwadze
wspieranie rozwoju dziecka. Zdaniem Deweya uczenie się jest procesem polegającym
na rozwiązywaniu problemów, wynikających z interakcji uczącego się ze środowiskiem, które
powstają wówczas, gdy jednostka usiłuje zaspokoić swoje potrzeby. Opracowana przez niego
metoda rozwiązywania problemów przewidywała pięć ściśle zdefiniowanych etapów:
1. Pojawienie się problemu – człowiek znajduje się w sytuacji nieokreślonej
(…), nie może działać, ponieważ jakiś z zaistniałych elementów nie mieści się w przeszłych
doświadczeniach.

1

Objaśnienie terminu progresywizmu m. in. w W. Goriszowski, Progresywistyczne i poprogresywistyczne
tendencje we współczesnej edukacji, Nauczyciel i Szkoła 1-2 (18-19), 9-24, 2003, s. 11.
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2003t1_2_(18_19)/Nauczyciel
_i_Szkola-r2003-t1_2_(18_19)-s9-24/Nauczyciel_i_Szkola-r2003-t1_2_(18_19)-s9-24.pdf. Progresywizm pedagogiczny, zapoczątkowany przez J. Deweya i rozwinięty przez wielu innych pedagogów (m.in. H.H. Kilpatricka

i C. Washburne'a) uznaje się jako prąd pedagogiczny, którego głównym założeniem było skoncentrowanie zasad
doboru treści i metod kształcenia wokół psychicznych właściwości dziecka, jego potrzeb i zainteresowań.
Wszystkie kierunki progresywizmu pedagogicznego zajmowały się działalnością doświadczalną, obejmującą
głównie niższe klasy szkoły ogólnokształcącej. Progresywne nauczanie - to ogólne nastawienie na teorię
i praktykę nauczania (…) elastyczność, funkcjonalizm, holizm oraz pragmatyzm. Większość programów
nauczania progresywnego odzwierciedla koncentrację na poszczególnych uczniach i ich wewnętrznych
zainteresowań(…)
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2. Definiowanie problemu – człowiek poddaje analizie sytuację problemową i identyfikuje element uniemożliwiający dalsze działanie.
3. Precyzowanie problemu – człowiek bada problem, aby ustalić idee, materiały,
instrumenty, które mogą być przydatne do jego rozwiązania.
4. Konstruowanie wstępnej hipotezy – człowiek formułuje uogólnienia, konstruuje
próbne rozwiązania i przewiduje ich konsekwencje.
5. Testowanie wybranej hipotezy w działaniu - człowiek sprawdza wybrane
rozwiązanie w praktyce; uzyskanie pozytywnego efektu pozwala na podjęcie przerwanej
aktywności; w przypadku porażki formułuje i testuje kolejną hipotezę.
Ten eksperymentalny schemat działania stanowił podstawę koncepcji uczenia się przez
rozwiązywanie problemów. Koncepcja ta została wcielona w życie, a jednocześnie cały czas
poddawana

badaniom

w

utworzonej

Eksperymentalnej w Chicago

przez

J.

Deweya

Uniwersyteckiej

Szkole

w l.1896-1904. Według Deweya wychowanie powinno

odbywać się poprzez rzeczywiste działanie dzieci i ich zaangażowanie w realizowanie
określonych zadań. Ćwiczenia w szkole opracowywano w taki sposób, aby stymulować
i rozwijać umiejętność aktywnego przebudowywania własnych doświadczeń oraz współdziałania z innymi członkami szkolnej społeczności. Dewey uważał, że kluczem
do prawdziwej nauki jest ukierunkowana aktywność w grupie społecznej. W toku realizacji
zadań i rozwiązywania problemów uczniowie zdobywają pożądaną wiedzę, która staje się
elementem ich intelektualnego rozwoju 2.
Zdefiniowania zagadnienia projektu podjął się W.H. Kilpatrick, w krótkiej rozprawie,
„The Project Method” podał bardzo szeroką definicję projektu. Projekt wg niego
to zamierzone działanie wykonywane z całego serca w środowisku społecznym3. W 1920 r.
John. A. Stevenson przyjął definicję, według której wtedy mamy do czynienia z projektem,
gdy współistnieją następujące cechy postępowania metodycznego:
a) nabywanie wiadomości następuje głównie drogą rozumowania, dzięki wysiłkowi myślowemu ucznia, a nie poprzez pamięciowe przyswajanie;
b) celem podstawowym podejmowanych działań jest zmiana postawy, a nie gromadzenie wiedzy;
2

A. Mikina, B. Zając, Metoda projektów nie tylko w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół,
Warszawa 2012 s. 68-69.
3
Projekt edukacyjny jako metoda, prezentacja Ośrodka Rozwoju Edukacji, https://www.ore.edu.pl/projektedukacyjny/materiay-63076?download=8:projekt-jako-metoda.
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c) zagadnienia problemowe związane są z otaczającą rzeczywistością (…) a nie sztuczne;
d) wprowadzenie zasad teoretycznych występuje, w miarę jak jest to potrzebne do rozwiązywania postawionych problemów 4.
Współcześnie Mirosław S. Szymański, zaproponował po wnikliwej analizie takie oto
ujecie metody projektów. Jest ona metodą kształcenia sprowadzającą się do tego, że zespół
osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcie oraz
ocenia jego wykonanie (...). Najlepiej, jeżeli źródłem projektu jest świat życia codziennego,
a nie abstrakcyjna nauka. Punktem wyjścia jest jakaś sytuacja problemowa, zamierzenie,
podjęcie jakiejś inicjatywy, wytyczenie celu, punktem dojścia zaś – szeroko rozumiany
projekt.5
Wielość podejść do metody projektów, jej zastosowań oraz konkretnych rozwiązań, wynikających z wypracowanego warsztatu pracy nauczyciela, nie pozwala współcześnie
na podanie jednej powszechnie obowiązującej definicji. Można jednak wskazać pewne cechy
metody projektów, które odróżniają ją od innych, często pokrewnych i bardzo zbliżonych
metod. Są to, jak proponuje M.S. Szymański6:
 progresywistyczna rola nauczyciela
 podmiotowość uczącego się
 całościowość
 odejście od tradycyjnego oceniania
Współcześnie metoda projektów ma ogromne znaczenie dla kształtowania tzw.
kompetencji kluczowych sformułowanych jako postulat edukacyjny w Zaleceniu Parlamentu
Europejskiego z 18 grudnia 2006. Kształtowanie kompetencji kluczowych przyjęte zostało
do polskiego systemu edukacyjnego na przełomie XX i XXI w. Kompetencje owe określane
bywają jako to te, których wszystkie osoby we współczesnym świecie potrzebują
do samorealizacji i rozwoju osobistego, do bycia aktywnym obywatelem, do integracji
społecznej7. Implementowane do polskiego prawa edukacyjnego kompetencje te przybrały
formę:

4

A. Mikina, B. Zając, op. cit. , s. 72.
M.S. Szymański, O metodzie projektów, Warszawa 2000, s. 73.
6
Tamże, s. 69.
7
A. Mikina, B. Zając, o. cit., s. 83. Do kompetencji tych zaliczamy: 1) porozumiewanie się w języku ojczystym,
2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje
naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne
i obywatelskie, 7) inicjatywność i przedsiębiorczość, 8) świadomość i ekspresja kulturalna.
5
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czytania, pisania, słuchania, mówienia, w tym wyrażania własnego zdania



samodzielności, w tym samodzielnego uczenia się;



planowania i organizacji pracy – indywidualnej i zespołowej;



zbierania, selekcjonowania i opracowywania informacji;



komunikowania się w sprawach publicznych8



rozwiązywania problemów społecznych;
Pojęcie metody projektu pojawiało się w

powojennej polskiej dydaktyce

sporadycznie i marginalnie. Transformacja ustrojowa po 1989 r. i związane z nią otwarcie
kraju na międzynarodowy dorobek pedagogiczny zainicjowały w Polsce stosowanie metody
projektów. Stało się to m.in. za sprawą inspiracji i działań Centrum Edukacji Obywatelskiej –
CEO. Normatywne uregulowanie projektu uczniowskiego w polskim systemie edukacyjnym
znalazło się w kilku rozporządzeniach MEN. Obowiązek oraz warunki realizacji projektów
zapisane zostały w rozporządzeniu o podstawie programowej z 2008/2009 9. Dla wielu
przedmiotów stawiała ona wymóg realizacji pewnego odsetka treści programowych (od 10%
do 20%) w formie projektu uczniowskiego. Przy czym w wypadku wiedzy o społeczeństwie
w liceum obowiązywało nie mniej niż 10%. Wymóg ten potwierdzony został w zmienionej
podstawie programowej z roku 2012 bowiem zmiany, w zakresie nauczania wiedzy
o społeczeństwie, nie dotyczyły celów kształcenia – wymagań ogólnych lecz treści
kształcenia – wymagań szczegółowych. 10
Dodatkowe wzmocnienie pozycji projektu uczniowskiego w nauczaniu zawarte
zostało w rozporządzeniu dot. ocenienia, klasyfikowania i promowania. Uczestniczenie
uczniów w projekcie edukacyjnym stało się warunkiem ukończenia gimnazjum 11.
Rozporządzenie formalizowało także warunki realizacji projektu. Obowiązek ten dotyczył
8

A. Pacewicz, Projekt uczniowski na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, pub. Ośrodek Rozwoju Edukacji na podstawie opracowania Centrum Edukacji Obywatelskiej, s. 4. http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=
128&from=pubindex&dirids=15&lp=6
9
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zał. 4, Dziennik Ustaw
z dn. 15 stycznia 2009 , nr 4, poz. 17, s. 346-353
10
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zał. 4 , Dziennik Ustaw
z dn. 30 sierpnia 2012 r. nr 51, poz. 977, s. 159-171.
11
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dziennik Ustaw z dn. 26 sierpnia 2010 r.
nr 156, poz. 1046. ppkt.12), par. 21a. uczniowie klas gimnazjalnych, w których obowiązuje nowa podstawa pro gramowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego (…) Udział ucznia
w pracach projektowych będzie miał wpływ na ocenę zachowania, a informacja o tym udziale oraz temat
projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły.

7

wyłącznie uczniów gimnazjów pomijając szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne.
Nie zostały sformułowane również kryteria realizacji, w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych. Na marginesie dodajmy, że zmiany prawa oświatowego z 2017 r. zmniejszają
nacisk na realizację projektu w ośmioklasowej szkole podstawowej m.in. przez brak
odzwierciedlenia uczestnictwa w projekcie w ocenie z zachowania

oraz zapisie

12

na świadectwie . Nie wprowadzają jednak tego obowiązku do czteroletniego liceum.
Organizowanie przedsięwzięcia jakim jest projekt edukacyjny w liceum nie różni
się w swej istocie od gimnazjalnego pozostawiając większy zakres swobody uczestnikom, pozwalając na eksperymentowanie i modyfikowanie procedur realizacji. Wg autorek
poradnika

dla

nauczycieli

realizując

projekty

edukacyjne

z

młodzieżą

szkół

ponadgimnazjalnych, na wszystkich etapach należy zwracać uwagę przede wszystkim na:


pozostawienie dużego stopnia samodzielności zarówno w ostatecznym określeniu



tematyki projektu – problemu do rozwiązania, jak i na etapie wyboru zadań do wykonania i sposobów działania prowadzących do osiągnięcia postawionego w projekcie
celu;



zachęcanie uczniów do „wychodzenia” poza środowisko szkolne w celu zbierania
potrzebnych informacji;



korzystanie przez uczniów z różnorodnych źródeł informacji zarówno tekstowych, jak
i pozyskiwanych samodzielnie np. podczas obserwacji, czy wywiadów;



wykorzystywanie technik twórczego myślenia, tworzenie własnych innowacyjnych
pomysłów i rozwiązań, a nie tylko podążanie za przygotowanym przez nauczyciela
schematem działania;



uwzględnienie podczas przygotowywania prezentacji zarówno aspektu merytorycznego, jak i marketingowego, ponieważ pomysły i osiągnięte rezultaty powinny mieć
wartość edukacyjną nie tylko dla wykonawców, ale również dla uczestników
prezentacji (powinny być przedstawione w interesujący, zrozumiały i zwięzły sposób,
bezwzględnie forma odczytu referatu nie spełnia wymogów ani pracy nad projektem,
ani prezentowania efektów podjętych działań);



prowadzenie oceny etapowej podejmowanych działań, zachęcanie do samooceny

12

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Dziennik Ustaw z dn. 16 sierpnia 2017r., poz. 1534.
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i refleksji nad jakością własnej pracy uczniów wykonujących projekt, ocenianie nie

tylko merytorycznego efektu pracy, ale również procesu pracy nad projektem
(samodzielności, organizacji pracy własnej i grupowej, terminowości, odpowiedzialności itp.)13.
Podstawa programowa nauczania wiedzy o społeczeństwie

w trzyletnim liceum

formułuje odmienne treści dla dwóch grup uczniów. Pierwsza grupa to wszyscy uczniowie
realizujący program w zakresie podstawowym w klasie pierwszej (będącej programową
kontynuacją gimnazjum). Druga grupa to uczniowie którzy wybrali naukę wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym w klasach drugiej i trzeciej. Częścią wspólną podstawy
w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym są cele kształcenia – wymagania ogólne. Trzy
pierwsze

cele

odzwierciedlają

umiejętności

kluczowe,

których kształtowanie

jest

obowiązkowe w każdym przedmiocie nauczania zaś kolejne trzy odnoszą się do specyficznych dla wiedzy o społeczeństwie zagadnień prawno politycznych.
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat
sposobu, w jaki prawo reguluje życie obywateli; wyraża własne zdanie w wybranych
sprawach na różnych forach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy;
gromadzi i wykorzystuje informacje potrzebne do zaplanowania dalszej nauki i kariery
zawodowej.
II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń rozpoznaje prawne aspekty codziennych problemów życiowych i szuka ich rozwiązania.
III. Współdziałanie w sprawach publicznych. Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli
się zadaniami i wywiązuje się z nich; sprawnie korzysta z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego; zna i stosuje zasady samoorganizacji
i samopomocy.
IV. Znajomość zasad i procedur demokracji. Uczeń wyjaśnia znaczenie prawa dla funkcjonowania demokratycznego państwa i rozpoznaje przypadki jego łamania.
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A. Mikina, B. Zając, o. cit., s. 103- 104. Autorki formułują też istotne zalecenia, których wagę często
dostrzega się dopiero podczas realizacji: Wykorzystując metodę projektów w szkole ponadgimnazjalnej należy
pamiętać o konieczności współpracy pomiędzy nauczycielami, wspólnym podejmowaniu decyzji o realizowanych
przez uczniów projektach, ustalaniu możliwości wykonywania projektów interdyscyplinarnych. Nawet najlepsza
w założeniach metoda nauczania nie przyniesie oczekiwanych efektów, jeżeli uczniowie będą wykonywali kilka
projektów w tym samym czasie, wykonując prace powierzchownie i nie angażując się w pełni w podejmowane
działania. Tamże, s. 105
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V. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Uczeń opisuje sposób i zakres
działania organów władzy sądowniczej oraz organów ścigania w Rzeczypospolitej Polskiej.
VI. Znajomość praw człowieka i sposobów ich ochrony. Uczeń wyjaśnia podstawowe prawa
człowieka, rozpoznaje przypadki ich naruszania i wie, jak można je chronić 14.
Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie mają kształtować u uczniów następujące postawy:
1) zaangażowanie w działania obywatelskie;
2) wrażliwość społeczna;
3) odpowiedzialność;
4) poczucie więzi; (…)
Aby to umożliwić, szkoła powinna zapewnić takie warunki, by uczniowie:
1) mieli dostęp do różnych źródeł informacji i różnych punktów widzenia;
2) wykorzystywali zdobywane wiadomości i umiejętności obywatelskie w życiu
codziennym;
3) uczyli się planować i realizować uczniowskie projekty edukacyjne;
4) brali udział w dyskusjach i debatach na forum klasy, szkoły i w innych sytuacjach
społecznych;
5) pracowali nad rozwiązywaniem wybranych problemów swego otoczenia
i szerszych społeczności;
6) mieli realny wpływ na wybrane obszary życia szkoły, m.in. w ramach samorządu
uczniowskiego;
7) brali udział w życiu społeczności lokalnej;
8) nawiązywali kontakty i współpracowali z organizacjami społecznymi i instytucjami
publicznymi;
9) uczestniczyli w obywatelskich kampaniach i działaniach oraz korzystali z różnych
form komunikowania się w sprawach publicznych;

14

A. Pacewicz, A. Waśkiewicz Komentarz do podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie,
Podstawa programowa z komentarzami, t.4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej,
gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości,
ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie etyka, filozofia, s.93. http://www.bc.ore.edu.pl
/dlibra/docmetadata?id=228&from=pubindex&dirids=15&lp=4
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10) budowali swoje poczucie wartości i sprawstwa w życiu społecznym oraz zaufanie
do innych15.
Istotne różnice występują w treściach nauczania – wymaganiach szczegółowych. Dla
zakresu podstawowego są to niemal wyłącznie tzw. praktyczne umiejętności obywatelskie
w minimalnym

zakresie

dające

podstawy

teoretyczne

aktywnego

kształtowania

rzeczywistości społeczno politycznej. Wśród nauczanych treści jest umiejętność załatwienia
sprawy urzędowej, znajomość podstaw funkcjonowania na styku obywatel - organy ochrony
prawnej i zagadnienia zagrożeń bezpieczeństwa osobistego. Zagadnienia dotyczące
małoletnich wobec prawa oraz praw człowieka jak i praktycznych zagadnień związanych
z edukacją i pracą w Polsce i Unii Europejskiej16. Tak sformułowane treści dają szerokie
możliwości projektowe także w zakresie krótkich mini projektów w postaci symulacji
działania obywatela w kontakcie w organami publicznymi. Niestety dominującą formą
tak zarysowanych kontaktów jest wypełnienie formularzy wniosków i podań oraz
wytwarzanie pisemnych wersji petycji lub listów. Są to niewątpliwie przydatne umiejętności
jednak ich realizacja w pierwszej klasie liceum, z uczniami w wieku 15/16 lat a w niektórych
przypadkach nawet czternastolatkami, jest przeciwskuteczna i może skutecznie zniechęcić
uczniów do nauki przedmiotu. W sytuacji podwyższania się granicy wieku osiągania przez
młodzież dojrzałości społecznej, nauczane treści trafiają często w próżnię emocjonalną.
Podobnie jak w wypadku pokrewnych przedmiotów, np. podstawy przedsiębiorczości,
naturalne rozbudzenie ciekawości nauczanymi treściami oraz dostrzeganie ich przydatności
następuje o jeden /dwa lata później.
Z kolei w zakresie rozszerzonym wymagania szczegółowe stanowią rozwinięcie
wymagań z III etapu edukacyjnego (gimnazjum) i zakresu podstawowego IV etapu
edukacyjnego Wszystkie zagadnienia o charakterze społecznym, politycznym i prawnym
powinny zostać omówione w sposób pogłębiony w wyższym niż dotąd stopniu złożoności.
W większym stopniu niż na poprzednich etapach kształcenia uczniowie powinni korzystać
z materiałów spoza podręcznika. Muszą umieć do nich samodzielnie dotrzeć, ocenić ich
wartość i stosownie do niej je wykorzystać. Także umiejętność współpracy z innymi
w sprawach publicznych powinna znaleźć wyraz w działaniach wyraźnie wykraczających
poza mury szkoły. 17 Autorzy komentarza do podstawy programowej wyraźnie podkreślają
rolę projektu uczniowskiego w nauczaniu przedmiotu. Wyzwaniem dla nauczycieli jest
15

Tamże, s 110, 111.
Tamże, s. 94.
17
Tamże, s. 122.
16
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zachęcenie

uczniów

do

realizowania,

uzasadnionych

merytorycznie

projektów

interdyscyplinarnych , wychodzących poza ramy wiedzy o społeczeństwie, prowadzonych
we współpracy z nauczycielami historii, języka polskiego, geografii, a nawet biologii czy
matematyki. W nauczaniu wiedzy o społeczeństwie szczególną rolę może odegrać
zastosowanie technologii informacyjnych. Internet to miejsce otwartej debaty – analizy
i komentowania wydarzeń, działań i decyzji dotyczących życia publicznego. To także
narzędzie rzeczywistego działania obywatelskiego, szukania sojuszników własnych inicjatyw,
upubliczniania i prezentacji efektów projektu. Sieć może stać się „naturalnym środowiskiem”
dla skutecznej i atrakcyjnej dla młodych ludzi edukacji obywatelskiej. Uczniowie nie muszą
pozostać biernymi odbiorcami przekazów– powinni także być zachęcani do samodzielnego
tworzenia własnych tekstów, prezentacji multimedialnych, filmów, nagrań i innych wypowiedzi oraz zamieszczania ich w Internecie (np. w formie blogu, w serwisie
społecznościowym, na stronie szkoły czy organizacji pozarządowej) 18.
Szkolne przedsięwzięcie uczniów XXIII LO w Łodzi zwane początkowo radiowęzłem, realizowane ze zmiennym powodzeniem zostało ujęte przez realizatorów - opiekuna
i uczniów w 2016 r. w ramy projektu konkursowego pn. Radio-Reaktywacja Dwudziestka
Trójka19. Bazą dla grupy projektowej była grupa obsługująca szkolna aparaturę nagłaśniającą oraz wspomniany radiowęzeł, powstały kilka lat wcześniej z inicjatywy uczniów
będących w 2016 r. już absolwentami naszej szkoły. Metodami chałupniczymi wykonali oni
instalację głośnikową obejmującą część parteru. Wykorzystali urządzenia nagłaśniające
imprezy szkolne. W kolejnych latach malało jednak

zainteresowanie uczniów pracą

w szkolnym radiowęźle. Powodem było jego niedoinwestowanie, słaba słyszalność
i zawodność sprzętu. Doprowadziło to do zaprzestania emisji jakichkolwiek audycji. Przez
okrągły rok nie był obsługiwany był również fanpage radiowęzła. Impulsem dla opisania
przedsięwzięcia w formie projektu była możliwość zdobycia funduszy na wznowienie
działania i jego rozwój. Pomysł wznowienia szkolnego radiowęzła

ograniczającego się

do nadawania muzyki podczas przerw miał jednak ograniczone oddziaływanie edukacyjne
oraz wychowawcze i raczej nie mógł liczyć na wysoką ocenę jury konkursowego. Dlatego
zrodziła się koncepcja poszerzenia celów działania, rebrandingu znaku firmowego, oraz
budowy zespołu redakcyjnego zajmującego się tworzeniem materiałów dziennikarskich

18

Tamże, s. 125,126.
Projekt edukacyjny Radio-Reaktywacja Dwudziestka Trójka https://projektzklasa.pl/component/projektzklasa7/projekty/pokaz/1779.html
19
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i upublicznianiem ich za pomocą nagłośnienia korytarzowego oraz poprzez fanpage serwisu
społecznościowego a w przyszłości również poprzez własną stronę internetową.
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Rozdział II


Prezentacja realizacji projektu w powiązaniu z implementowanymi treściami
i rozwijanymi kompetencjami uczniowskimi.



Analiza postępów uczniów zaangażowanych w projekt na podstawie narzędzi
ewaluacyjnych.
Przedsięwzięcie wznowienia szkolnego radiowęzła, przez kilka pierwszych tygodni

roku

szkolnego

2016/2017,

realizowane

było

spontanicznie

i

żywiołowo

bez

sformalizowanego planu działania ani operacyjnie nakreślonych celów. Podstawowymi
problemami, z jakimi mieli wówczas do czynienia uczestnicy, to problemy technologiczne
i materialne. Wyposażenie techniczne nie pozwalało uczestnikom efektywnie tworzyć
i transmitować sygnał audio nawet na szkolne korytarze. Poszukiwanie źródeł funduszy
na rozwój stało się inspiracją przystąpienia do konkursu wydawnictwa edukacyjnego
w którym nagrodą był grant finansowy. Wymagało to ujęcia szkolnego przedsięwzięcia
w ramy projektu edukacyjnego,

zaplanowania jego celów, środków realizacji, etapów,

sposobów oceniania postępów.
Drugim nie mniej ważnym problemem realizacyjnym, obok braku warunków
technicznych był brak kompetencji uczestników w zakresie komunikacji i autoprezentacji
np. obawa przed mówieniem do mikrofonu, nieprawidłowa emisja głosu, dykcja, brak
umiejętności obsługi urządzeń itp. Obawy i zahamowania przed występem publicznym
wzmacniane były niedoskonałością bazy technicznej bowiem uzyskanie minimum czytelnego
przekazu audio na żywo, przy użyciu niskiej jakości aparatury, wymagało ogromnych
umiejętności i doświadczenia estradowego. Mieliśmy do czynienia z typowym zamkniętym
kołem niemożności. Bez pokonania ww. barier nie można było przejść do realizacji celów
merytorycznych.
Zarysowane powyżej warunki i ograniczenia skłoniły do kompleksowego ujęcia zadań
projektowych. Przewagę nad zagadnieniami merytorycznymi zyskały w projekcie zadania
organizacyjne, techniczne i szkoleniowe. Podczas redagowania zgłoszenia do konkursu grupa
uczniów, łącznie z opiekunem, miała niewielkie pojęcie o teorii metody projektów
a głównymi wytycznymi jego formalizacji były materiały poglądowe udostępniane przez
organizatora na swojej stronie internetowej oraz lakoniczne wymagania stawiane projektowi
w rozporządzeniu MEN dotyczącym

oceniania w gimnazjach. Być może dzięki swej

niewiedzy grupa projektowa skupiła się na rzeczywistych potrzebach uczniów i placówki,
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bezpośrednio dotyczących ich rozwoju i barier na jakie napotyka. Uważne prześledzenie
opisu projektu wskazuje, że brak w nim wystarczająco precyzyjnie określonych elementów
zalecanych w literaturze przedmiotu jak np:
– wyboru konkretnego tematu zajęć
– rozpoznania wiedzy i umiejętności uczniów
– dobrania treści nauczania
– wyboru materiałów edukacyjnych
– określenia procedur nauczania, które przyczynią się do osiągnięcia celów
– wskazania konkretnych treści nauczania
– podania konkretnych czynności oraz ich rozłożenia w czasie 20
W odniesieniu do zaleceń normatywnych występowały poważne odstępstwa
od reguły. W zakresie dokumentacji brak np. zaplanowanego w początkowym okresie
kontraktu, instrukcji, sprawozdania, karty projektu, teczki projektu, karty zespołu, karty
oceny, karty monitoringu. 21 W świetle powyższych uwag przedsięwzięcie, którego analiza
jest przedmiotem niniejszej pracy, może nasuwać się szereg wątpliwości dotyczących
spełnienia formalnych warunków, koniecznych dla projektu edukacyjnego. Bez wątpienia
świadomość tych braków skłoniłaby grupę projektową do zaniechania udziału w konkursie.
Na szczęście uniknęli oni nieszczęścia jakim jest teoretyzowanie w zakresie projektów
edukacyjnych podświadomie zastosowawszy zasadę tylko tyle teorii ile jest to niezbędne dla
rozwiązania konkretnego, napotkanego problemu.
Ze względu na to, że opiekun projektu nie nauczał wówczas wiedzy o społeczeństwie,
będąc

przy tym jedynym nauczycielem zaangażowanym w projekt, przeto nie zostały

sformułowane cele operacyjne projektu w odniesieniu do wspomnianego przedmiotu.
Głównym uczniowskim zasobem ludzkim dla rozwoju projektu była, w początkowej fazie,
tzw. grupa biznesowa klasy, w której opiekun realizował, na podstawie programów
autorskich, przedmioty dodatkowe - reklama w biznesie i marketing oraz własna firma.

20

B.D. Gołębniak, Uczenie metodą projektów, Warszawa 2002, s. 59.
Projekt edukacyjny w gimnazjum w prawie oświatowym. Sulejówek 2011, wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji, s.12. test.ore.edu.pl/.../projekt_edukacyjny_w_gimnazjum_w_prawie_oswiatowym.pdf
21
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Pozwalało to na synchronizację celów tych przedmiotów z zadaniami projektowymi podobnie
jak z przedmiotem podstawy przedsiębiorczości.
Wszystkie słabości projektu i zagrożenia realizacji wynikały z tego, że w istocie było
to przedsięwzięcie mające zainspirować dziesiątki mniejszych subprojektów, których
realizacja była warunkiem koniecznym dla osiągnięcia zamierzonego celu. Celem tym było stabilne
i długotrwałe funkcjonowanie zespołu Szkolnego Radia Tischnerówki. Funkcjonowanie
to powinno być niezależne od pokoleniowej wymiany uczestników, opiekunów a nawet
kierownictwa szkoły (postulat utopijny lecz wart wyartykułowania). Inaczej mówiąc - projekt
w rzeczywistości nie miał końca a zarysowane zostały w nim ogólnie tylko poszczególne
etapy, kończące się prezentacjami produktów w postaci konkretnych audycji, ramówki,
emisji. Dla realizacji tych etapów konieczne były zaawansowane umiejętności - nieznane
jeszcze uczestnikom. Słabości formalne opracowania i koncentracja na problemie stanowiły
jednocześnie siłę pozwalającą na integrację społeczności szkolnej wokół wytworzenia
uniwersalnego, wieloprzedmiotowego, atrakcyjnego dla młodzieży narzędzia edukacyjnego,
mogącego służyć wielu rocznikom uczniów i nauczycieli. W tym tkwiła unikatowość tego
quasi-projektu.
Przypomnienie mniej

normatywnych definicji projektu edukacyjnego - takich

jak przytoczone już wcześniej określenia J. A. Stevensona, M.S. Szymańskiego lub najkrótsze
W.H. Kilpatricka: „zamierzone działanie wykonywane z całego serca w środowisku
społecznym” pozwalają, mimo zastrzeżeń, rozpatrywać Szkolne Radio Tischnerówki
w kategoriach szeroko rozumianego projektu edukacyjnego. Pogląd ten potwierdziła
w styczniu 2017 decyzja jury konkursu Projekt z klasą, która zaliczyła Radio-Reaktywację
Dwudziestka Trójka do grona laureatów. Wiązało się to z przekazaniem grantu finansowego
w wysokości 2000 zł. na realizację projektu. Aby potwierdzić słuszność werdyktu należy
zweryfikować czy realizacja przebiegała z całego serca?
Działania grupy projektowej postępowały równolegle w kilku obszarach zadaniowych:
1. Konserwacja, naprawa, zakupy i nauka obsługi środków technicznych i wyposażenia
lokalu redakcyjnego.
2. Szkolenie w zakresie umiejętności pracy z mikrofonem, emisji i artykulacji głosu oraz
zachowania

przed

obiektywem.

Szkolenia

w

wykorzystaniu

programów

komputerowych służących obróbce i edycji dźwięku i obrazu.
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3. Działania marketingowe związane z promocją projektu w środowisku szkolnym
i lokalnym. Pozyskiwanie środków finansowych.
4. Praca nad organizacją działania zespołu redakcyjnego i bieżąca emisja programu.
5. Nauka zasad pracy dziennikarskiej i tworzenie materiałów reporterskich. Poszerzanie
zakresu tematycznego przygotowanych materiałów i wzbogacanie form dziennikar skich.
Ad1. Zadania realizowane najintensywniej w pięciu miesiącach roku szkolnego to naprawy
sprzętu audio i jego okablowania, remonty pomieszczeń i skromne zakupy nowej aparatury.
Uczniowie poświęcili wiele pozalekcyjnych godzin na usuwanie drobnych usterek
mikrofonów, wzmacniaczy i mikserów. Podczas przerwy międzysemestralnej Sześcioro
uczniów wykonało remont pomieszczenia redakcyjnego polegający na naprawie ścian, ich
pomalowaniu, ułożeniu okablowania głośnikowego, doprowadzeniu kabli sieci internetowej
i konfiguracji routera i dodatkowych komputerów. Ułożyli zakupioną wykładzinę podłogową
i listwy przypodłogowe. Zamontowali nowe oświetlenie. Po otrzymaniu grantu zakupiono
mikrofon pojemnościowy do studia emisyjnego, dyktafon reporterski, nowy mieszacz
sygnałów audio. Prace te w mniejszym zakresie trwają wciąż ponieważ sami członkowie
grupy są odpowiedzialni za stronę techniczną projektu. Dzięki nagrodom zdobytym
wkonkursach szkolne radio wzbogaciło się wiosną 2017 r. o cyfrowy aparat fotograficzny
nagrywający filmy w rozdzielczości HD, pamięci masowe i monopody do smartfonów.
Ad2. Pierwsze szkolenia z techniki mikrofonowej organizowane były przez opiekuna
projektu we wrześniu 2016 r. Objęło ono również obsługę darmowego programu Audacity
służącego edycji dźwięku. Efektem tych prac były pierwsze sygnały radia szkolnego - tzw.
jingle. Niespodziewanym bonusem od organizatora konkursu, było zorganizowane dla uczniów spotkanie warsztatowe z reporterką radia RMF Panią A. Wyderką.
Rysunek 1 Uczestnicy projektu podczas warsztatów i nagrania pierwszego sondażu. Luty 2017. Zasoby radia szkolnego.
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Efektem tego spotkania był pierwszy utrwalony sondaż radiowy wykonany przez
członków zespołu. Sondaż był autotematyczny, dotyczył opinii uczniów o działaniu radia
szkolnego. Z powodu wielości zadań, niespełniony do dziś lecz nie zarzucony, jest postulat
systematycznej współpracy szkoleniowej ze Studenckim Radiem Żak - Politechniki Łódzkiej.
Obie strony porozumiały się co do intencji nawiązania takiej współpracy i nie rezygnują
z zamiaru. Szkolenia z zakresu emisji i dykcji grupa prowadziła kilkakrotnie wiosną
i jesienią 2017 r. Najczęściej bezpośrednio przed realizacją konkretnego zadania
reporterskiego. Do nauki wykorzystywano instruktaż i materiały dostarczone przez
dziennikarkę RMF i przez absolwenta XXIII LO22 - reżysera teatralnego oraz materiały
zaczerpnięte z videoblogów zamieszczonych w internecie. W maju 2017 r. przedstawiciele
grupy projektowej mieli okazję uczestniczyć w warsztatach radiowych prowadzonych przez
dziennikarza Radia Łódź Jarosława Manowskiego. Warsztaty zorganizowane zostały przez
łódzką Akademię Humanistyczno Ekonomiczną przy okazji gali wręczenia nagród Konkursu
Dziennikarskiego im. Wojciecha Słodkowskiego. W grudniu 2017 nawiązaliśmy współpracę
z zespołem łódzkiego, komercyjnego Radia Parada. Bliskość siedzib zaowocowała pierwszą
wizytą studyjną członków redakcji pozwalającą zapoznać się z organizacją działania oraz
metodami pracy małej rozgłośni lokalnej.
Rysunek 2 Wizyta szkoleniowa w Radio Parada. Grudzień 2017. Strona fb Radia Parada.

Kolejne umiejętności zdobywane były przez uczestników podczas wykonywania
nowych materiałów audio i wideo, przy czym postępowała specjalizacja różnicująca
jakościowo zdobyte kwalifikacje. Część uczniów wyspecjalizowała się w roli - reportera frontmana, inni - operatora, montażysty, jeszcze inni redaktorów mediów społecznościowych.
Jednocześnie nabrzmiewał problem wstępnego szkolenia nowych uczestników projektu, dla
22

M. Rzepka przeprowadził wcześniej kilka szkoleń dla uczniów i nauczycieli szkoły. Pozostawił do naszej
dyspozycji materiały szkoleniowe.
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których należałoby przeprowadzone już szkolenia powtórzyć, na co wówczas brakowało
czasu. Nowi członkowie zespołu zdobywali więc te umiejętności okazjonalnie, poprzez
obserwację kolegów i uczestniczenie w realizacji konkretnych zadań.
Ad.3 Stroną promocyjno marketingową w roku szkolnym 2016/2017 zajmowała
się wspomniana wcześniej biznesowa grupa uczniów z klasy III.

W pierwszym etapie

był to rebranding marki. Zmiana nazwy, zaprojektowanie nowego logo, zmiany graficzne
strony fanpage’a. Po uzyskaniu, dzięki grantowi konkursowemu środków finansowych zespół
zaprojektował i zamówił koszulki ze znakiem firmowym dla członków radia szkolnego.
Zaprojektowaliśmy i sfinansowaliśmy również wykonanie rollupa promocyjnego.
Rysunek 3 Nowe banery i znaki promocyjne zaprojektowane przez członków grupy. Wykorzystane na stronie fanpage'a

Wiosną we współpracy z mentorem portalu polakpotrafi.pl przygotowaliśmy akcję
crowdfundingową - publiczną, internetową zbiórkę pieniędzy na potrzeby rozwoju projektu.
Ze względu na ogromną ilość wydarzeń i zajęć tej wiosny zespół musiał odłożyć realizację
zbiórki na rok 2018. Jesienią 2017 podjęliśmy dwa zadania promocyjne z których jedno
to promocja zgłoszonych zadań BO, związanych z XXIII LO oraz promocja przygotowanego
przez szkolne radio na konkurs Projekt z klasą, kolejnego projektu edukacyjnego
pt. Sfilmujmy sobie historię szkoły23. Pozyskiwaliśmy głosy Łodzian i uczestników
głosowania

ogólnopolskiego

poprzez

upublicznienie

w

serwisach

internetowych

przygotowanych wcześniej clipów filmowych przedstawiających nasze projekty i zadania.
Zespół radia wykorzystał także udostępnioną przez miasto Łódź przestrzeń wystawową
23

Sfilmujmy Sobie Historię Szkoły! Projekt edukacyjny nr 1032 w VIII Edycji Konkursu Projekt z Klasą. https://
projektzklasa.pl/component/projektzklasa8/projekty/pokaz/3108.html
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w postaci pawiloniku przy ul. Piotrkowskiej podczas Festiwalu Budżetu Obywatelskiego
w sobotę 16 09 2017. Młodzi radiowcy nie tylko promowali zadania ale przygotowali również
relacje filmowe i dźwiękowe z tego wydarzenia. Podkreślić wypada, iż uczestnicy projektu
poświęcali na to swój prywatny czas, wolny od zajęć dydaktycznych. Od jesieni 2017 r.
Radio Dwudziestka Trójka obok wykorzystania nagłośnienia kablowego na korytarzach
szkoły, prezentacji na fanpage’u zaczęło umieszczać swoje wytwory także na kanale youtube
oraz zaczęło rozwijanie własnej strony www 24.
Ad4. Założenia rozwoju zasięgu przedsięwzięcia prezentowane w opisie konkursowym potwierdziła praktyka. Zasięg uczestników i odbiorców stale powiększa się.
Rysunek 4 Planowane etapy wzrostu zasięgu projektu. Opracowanie własne grupy projektowej.
Dostępne https://projektzklasa.pl/component/projektzklasa7/projekty/pokaz/1779.html

Powyższy schemat przedstawia zamiary sformułowane w listopadzie 2016 r.
Zamierzenia te zrealizowaliśmy z nadwyżką także w zakresie ilości odbiorców.
Wykorzystanie

mediów

społecznościowych

w szczytowych momentach, na poziomie

pozwoliło

nam

osiągać

oglądalność,

800 – 3500 odbiorców. Szerzej nt. rozwoju

zasobów ludzkich w ujęciu ilościowym z przeglądem przekroju uczestników wg klas
roczników i przedmiotów rozszerzonych w dalszej części rozdziału.

24

http://radio23.lo23lodz.pl/
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Organizacyjne, statutowe i proceduralne osadzenie projektu Radio Dwudziestka
Trójka w strukturze szkoły to zagadnienie najbliżej związane z treściami programowymi
wiedzy o społeczeństwie a jednocześnie najsłabsze ogniwo projektu. Zaplanowaną strukturę
organizacyjną prezentuje kolejny slajd.
Rysunek 5 Planowana struktura redakcji wg projektu z 2016r. Opracowanie własne grupy projektowej.
https://projektzklasa.pl/component/projektzklasa7/projekty/pokaz/1779.html

Pomimo przygotowania projektu statutu organizacyjnego (załącznik nr 2), jego
upublicznienia i przegłosowania nie wszedł on w życie ze względu na podświadomy opór
uczniów. Okazało się, że długofalowe planowanie, kontraktowanie zadań i wypracowanie
oraz stosowanie procedur funkcjonowania nie jest zajęciem motywującym i przyciągającym
uwagę młodych uczestników. Finalizacja tego zadania wciąż przed nami. Jak dotąd udało się
wypracować wspomniany projekt statutu organizacyjnego, wzorzec i zasady tworzenia
tygodniowego układu dyżurów oraz kryteria oceny pracy i rekomendacje.
Ad5. Największym wyzwaniem dla zespołu radia szkolnego było wprowadzenie
komunikatów słownych na żywo w codziennej emisji kablowej podczas przerw. Jak wcześniej
wspomniano, podstawową barierą była jakość i konfiguracja dostępnych środków
technicznych. Niemniej w owym okresie przygotowanych zostało kilka sygnałów audio
tzw. jingli - znaków firmowych radia szkolnego zawierających słowną wypowiedź
prezenterów-redaktorów. Takie słowno-muzyczne sygnały

można odtwarzać włączając

je do playlisty w postaci gotowych, powtarzalnych, cyfrowych plików audio. To rozwiązanie
dające możliwość poprawki i powtórzenia próby nagrania pozwoliło na mniej stresujące,
21

zrelaksowane podejście uczniów do techniki mikrofonowej i posługiwania się głosem.
Pierwszy wywiad radiowy, powstały w ramach projektu,

był materiałem

szkoleniowym przygotowanym dla uczniów lecz bez ich udziału. Miał być dowodem,
że ciekawe tematy dziennikarskie są wokół nas i wystarczy przyjrzeć się otoczeniu
aby je dostrzec. Ten pierwszy wywiad został przeprowadzony i zmontowany przez opiekuna
projektu jako Wywiad z Panią Marią - kierownikiem gospodarczym szkoły. Zarejestrowany
w ostatnim dniu jej pracy, przed przejściem na emeryturę. Elementem zaskoczenia dla
słuchaczy miał być fakt, iż wcześniej, przed kilku laty, Pani Maria zatrudniona była w XXIII
LO na stanowisku nauczyciela 25. Pierwszy samodzielny materiał dziennikarski został
stworzony przez uczniów uczestniczących w spotkaniu z dziennikarką RMF 26. Z jej
inspiracji, wykorzystując udostępniony przez nią sprzęt, uczniowie przeprowadzili podczas
przerwy międzylekcyjnej autotematyczny sondaż Co sądzisz o naszym Szkolnym Radio?
Z tego spotkania szkoleniowego (luty 2017 r.) powstał także krótki, utrwalony za pomocą
smartfona, wywiad z gośćmi prowadzącymi szkolenie. Celem tego wywiadu było pokazanie
podopiecznym, że do zadań dziennikarskich można wykorzystywać urządzenia będące
w powszechnym posiadaniu większości uczniów. W marcu i kwietniu 2017 r. dowiedzieliśmy
się o dwóch konkursach korespondujących z aktywnością zespołu szkolnego radia. Jednym
z nich był ogłoszony po raz pierwszy Konkurs Dziennikarski im. Wojciecha Słodkowskiego
organizowany przez absolwentów i studentów kierunku

DZIKS w AHE27. Drugim był

konkurs Projektor ogłoszony przez wydawnictwo edukacyjne 28. Wykorzystując materiał
z lutowych warsztatów jedna z redaktorek, po nagraniu i zmontowaniu rozmów z dyrektorem
szkoły, redaktorami - absolwentami stworzyła, z pomocą opiekuna w roli montażysty,
reportaż radiowy Coś więcej niż muzyka na przerwach

29

. Reportaż zgłoszony do konkursu

zajął, w czerwcu 2017 r., II miejsce w kategorii najlepsza gazeta szkolna lub cykliczny
program telewizyjny/radiowy30. Przełomem przewartościowującym cele i idee projektu stał
się udział w konkursie Projektor. Zadaniem konkursowym było nakręcenie trzyminutowego
clipu filmowego będącego quasi-sprawozdaniem z realizacji projektu Radio-Reaktywacja
Dwudziestka Trójka. Pomimo rozterek, wynikających z odmienności warsztatowej i celów
25

Koniec pewnej epoki. Wywiad z Marią, http://new.lo23lodz.pl/index.php/aktualnosci/298-koniec-pewnejepoki
26
Pani A. Wyderka zaproszona przez firmę zajmującą się marketingiem Nowej Ery.
27
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Akademii Humanistyczno Ekonomicznej.
28
Nowa Era.
29
N. Malczyk, Coś więcej niż muzyka na przerwach, reportaż dostępny na https://www.facebook.com/Radio
23ka/videos/1602027199807918/
30
http://www.ahe.lodz.pl/dziennikarstwo/konkurs-wojciecha-slodkowskiego/relacja-z-wydarzenia;
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realizacji audio i video, podjęliśmy trud przygotowania projektu konkursowego. Z jednej
strony mieliśmy świadomość, że idea naszego przedsięwzięcia stoi w sprzeczności
z dominacją kultury obrazkowej oraz że ideą radia szkolnego jest kształtowanie wrażliwości
na przekaz werbalny. Z drugiej strony - doświadczenia grupy biznesowej wskazywały,
że skuteczna promocja i marketing, niezbędny dla pozyskania środków do rozwoju projektu,
nie jest możliwy bez przekazu video. Dodatkowo motywował nas zapis regulaminowy
konkursu Projekt z klasą mówiący o konieczności przedstawienia przez beneficjentów
sprawozdania z realizacji projektu. Skoro zaś sprawozdanie mogło być filmowe i brać udział
w konkursie z nagrodami to dlaczego nie podjąć wyzwania? Takiego wyboru dokonał zespół
radia szkolnego. Efektem wspólnej pracy był film31, który stał się laureatem konkursu,
nagrodą zaś wspomniany, cyfrowy aparat fotograficzny32.
Rysunek 6 Kadr z filmu laureata konkursu Projektor 2017. https://www.youtube.com/watch?v=rqaJbwgvkyg

Był to moment gdy obok Szkolnego Radia Tischnerówki zaczął się formować zespół,
zwany roboczo Medialne Chałupnictwo XXIII LO. Tak nazwana została grupa uczniów nie
wchodzących w skład kolegium redakcyjnego radia lecz

biorących udział w przedsię-

wzięciach medialnych. Równocześnie niektórzy, zainteresowani poszerzaniem swych
kompetencji uczniowie, wraz opiekunem wzięli udział w międzynarodowym projekcie
z zakresu edukacji filmowej Euforia II koordynowanym w Polsce przez łódzką Społeczną
Akademię Nauk33.

Motywacją

udziału

było

zdobycie umiejętności operatorskich,

realizatorskich i montażowych. Niestety, ze względu na nadmiar zadań podjętych przez
31

Był sobie projekt… Radio-Reaktywacja, film konkursowy zespołu Radio Dwudziestka Trójka dostępny https://
www. youtube.com/watch?v=rqaJbwgvkyg.
32
Konkurs Projektor 2017 rozstrzygnięty! http://www.nowaera.pl/o-nas/aktualnosci/konkurs-projektor-2017rozstrzygniety.
33
Strona projektu, http://euforia.filmfestival.gr/. Strona polskiego koordynatora, http://www.dpm.san.edu.pl/
aktualnosci/projekt-euforia-2-spotkanie-podsumowujace.
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zespół w końcówce roku szkolnego, zrealizowana i utrwalona została tylko jedna z czterech
scen przygotowywanego przez zespół filmu pt. Ojciec Szeherezady- Opowieści 2017 Nocy.
Wskutek tego niegotowy film, nie mógł wziąć udziału w międzynarodowym konkursie
w Salonikach. Szeroko pojętym tematem tego zadania filmowego był problem uchodźców,
emigrantów i wielokulturowości oraz współistnienia ludzi z różnych obszarów świata.
Tematyka projektu ściśle związana z programem wiedzy o społeczeństwie stała
się pretekstem wielu dyskusji i sporów uczestników np. na etapie opracowania scenariusza
i sposobu filmowego przedstawienia „obcych”.
Przełom w postaci udanych, próbnych realizacji materiałów filmowych, wpłynął
decydująco na dalszą aktywność Radia Dwudziestka Trójka, przyczyniając się do uatrakcyjnienia oferty projektowej i przyciągnięcia nowych uczestników projektu. Wiosną 2017
roku doszło jeszcze dwukrotnie do mniej lub bardziej udanych prób rejestracji video
publikowanych na fanpage’u radia szkolnego. Podczas Pikniku Szkolnego w XXIII LO oraz
z okazji spotkania laureatów konkursu im. W. Słodkowskiego, z realizatorami programu TVN
Fakty - Anitą Werner i Robertem Jastrzębskim. Podczas rozmowy nad kondycją polskiego
dziennikarstwa, adepci Radia Dwudziestka Trójka podjęli się zadania przeprowadzenia
krótkich, utrwalanych za pomocą cyfrowych aparatów fotograficznych, wywiadów
z bohaterami i organizatorami spotkania. Utrwalone i upublicznione (za zgodą uczestników)
zostały wówczas rozmowy z Jackiem Grudniem i Anną Fadecką34 -wykładowcami AHE.
Rysunek 7 Rozmowa Radia23ka. Rozmówca red Jacek Grudzień. Czerwiec 2017. Kadr z zapisu video.
https://www.youtube.com/watch?v=uHWuW-wyVFU

Należy przy tym zaznaczyć, iż próby te jako próby szkoleniowe nie zawsze reprezentowały
odpowiedni poziom techniczny i merytoryczny. Na przykład ze względu na niedostateczną

34

Zapis rozmowy z A. Fadecką. https://www.youtube.com/watch?v=6Itv3O_dscw.
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czytelność dźwięku nie opublikowany został nigdy wywiad z Anitą Werner. Zachowany
został tylko w archiwum Radia Dwudziestka Trójka wraz z zapisem tekstowym.
Rysunek 8 Uczestniczka projektu podczas wywiadu z dziennikarką TVN Anitą Werner. Kadr zapisu wideo.
Zasoby Radia Dwudziestka Trójka. Materiał niepublikowany.

W czerwcu 2017 r. pojawiły się próby utrwalania i upubliczniania w atrakcyjnej
formie wydarzeń z życia szkoły. Pierwszą próbą był Piknik Szkolny - Dzień Otwarty w XXIII
LO, podczas którego młodzi adepci-reporterzy utrwalali wrażenia gości i uczniów
z odwiedzin w XXIII LO.

Upublicznienie efektów projektu odbywało się w sieci www

za pośrednictwem portalu społecznościowego 35 oraz serwisu uploadowego36. Po przerwie
wakacyjnej, początek września czyli początek roku szkolnego, przyniósł znaczący wzrost
zainteresowania uczniów, zarówno klas pierwszych jak i starszych, przedsięwzięciami Radia
Dwudziestka Trójka i zarysowującego się Medialnego Chałupnictwa XXIII LO. Uczniowie
w sobotę (dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 16 IX 2017 wzięli udział w Festiwalu
Budżetu Obywatelskiego37 w Łodzi na ul. Piotrkowskiej. Powodem udziału było zgłoszenie,
przez opiekuna w porozumieniu z podopiecznymi, szkoleniowego zadania BO dotyczącego
radia szkolnego. Cel - pozyskanie dodatkowego finansowania projektu. Podczas promocji
na festiwalu BO zespół radia szkolnego wystąpił w dwóch rolach. Pierwsza to przygotowanie
i aranżacja stoiska promocyjnego i jego obsługa. Rolą drugą było przygotowanie relacji audio
i video z wydarzenia oraz promocja idei BO 38. Podczas imprezy zrealizowane zostały krótkie
zadania warsztatowe - reporterskie i operatorskie (m.in. krótki wywiad z wiceprezydentem

35

Facebook.
Youtube.
37
Dalej BO.
38
Zwiastun reportażu z Festiwalu BO, https://www.youtube.com/watch?v=XCI8CxyGxAg.
36
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Łodzi Krzysztofem Piątkowskim oraz wystawcami promującymi swoje projekty BO a także
przechodniami – odbiorcami).
Rysunek 9 Nasi na festiwalu BO. Kadr z reportażu. Rozmowa z wiceprezydentem Łodzi.
https://www.youtube.com/watch?v=aZIxtMPn6oU&t=138s

Program marketingowy zapoczątkowany dorobkiem grupy biznesowej (we wrześniu
2017 byli już absolwentami liceum) zaowocował też przygotowaniem kilku filmów
promujących zgłoszone przez nas zadania BO. Filmy (clipy) zostały zrealizowane wspólnym
wysiłkiem radia szkolnego i Medialnego Chałupnictwa. Z kolei podczas Łódzkiego Salonu
Maturzystów – imprezy tygodnika Edukacyjnego Perspektywy organizowanego we współpracy z łódzkimi uczelniami wyższymi, nowi członkowie zespołu zarejestrowali i zmontowali
wywiady z uczestnikami i organizatorami spotkania.
Kolejnymi wyzwaniami zespołu projektowego były: rejestracja i opracowanie
reporterskie: Święta Edukacji Narodowej w XXIII LO oraz udziału w łódzkich
uroczystościach Święta Niepodległości. Zakres swobody artystycznej, za sprawą Medialnego
Chałupnictwa XXIII LO, poszerzony został o przygotowane, we współpracy z nauczycielami
j. polskiego, relacje z Narodowego Czytania Wesela, udziału w nocnym evencie w Muzeum
Miasta Łodzi – Jak się żenić to się żenić…39 w listopadzie 2017 r. oraz impresje filmowe
dotyczące współczesnego odbioru poety Rafała Wojaczka 40 i powieściopisarza Josepha
Conrada Korzeniowskiego (to ostatnie wciąż jeszcze nieopublikowane). W listopadzie 2017
podjęliśmy kolejny subprojekt zaplanowany w związku ze Świętem Szkoły - Dniem Patrona.
39
40

Jak się żenić? That is the question? https://www.youtube.com/watch?v=LugdiaEE8JI&t=16s
Poetyckie zaduszki Radia23ka 2017. Wojaczek, https://www.youtube.com/watch?v=Z--7qxxV3OM&t=347s
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Celem przedsięwzięcia było a) udokumentowanie filmowe przebiegu XI Konkursu Filozoficzno Oratorskiego - Tischnerowskie Drogowskazy; b) utrwalenie medialne wizyty gości
oraz starszych, nieznanych obecnemu pokoleniu uczniów - absolwentów szkoły i udokumentowanie ich wspomnień.
Rysunek 10 Kadr z zarejestrowanego wywiadu z K. Tischnerem, bratem patrona szkoły, prezesem stowarzyszenia Drogami Tischnera.
Listopad 2017 Święto Szkoły - Dzień Patrona. https://www.youtube.com/watch?v=kvJQ4EuzZVs&t=147s

Zespół projektowy w początkowej fazie składał się z niewielkiej liczby uczniów
postrzeganych w środowisku szkolnym jako outsiderzy zarówno w zakresie zaangażowania
w szkolne przedsięwzięcia jak i ich wyników w nauce. Aktywność projektowa pozwalała
im na przełamanie takiego postrzegania i rozwój kompetencji społecznych. Zjawiskiem
występującym w wielu szkołach jest zagospodarowanie niewielkiej grupy zdolnych
i gotowych do aktywności uczniów przez wielu opiekunów, w wielu przedsięwzięciach.
Powoduje to przeciążenie uczestników i powierzchowność ich zaangażowania. Wielość zadań
realizowanych przez tę samą, nieliczną grupę skutkować może realizacją pozorną,
ograniczoną do sprawozdania. Przyjęcie zasady otwartości projektu pozwalało na aktywizację
uczniów pozostających poza sferą zainteresowań innych opiekunów. Postulowana zasada
inkluzyjności projektu obowiązywała i obowiązuje wciąż podczas jego realizacji. Niemniej jej
rozumienie wymaga doprecyzowania. Podstawowym kryterium uczestnictwa jest wola
przystępującego oraz chęć pozyskania nowych umiejętności przydatnych w realizacji
przedsięwzięcia. Brak umiejętności w jakimkolwiek aspekcie projektu nie wyklucza
przystąpienia do niego. Warunkiem jest praca ucznia dla uzyskania potrzebnych kompetencji.
Jednocześnie chęć uczestnictwa i zaangażowanie jako kategorie zmienne w czasie poddane
są monitorowaniu. Muszą być potwierdzone działaniami takim jak obecność na spotkaniach
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kolegium redakcyjnego, szkoleniach, uczestnictwem w przygotowaniu audycji, dyżurami
redakcyjnymi, udziałem w przygotowaniu materiałów dziennikarskich, reprezentowaniu
Radia Dwudziestka Trójka na zewnątrz. Zastosowanie tego kryterium prowadzi do pozornego
zaprzeczenia jednej z podstawowych zasad projektu bowiem uczestnik niepotwierdzający
swej chęci może być przez zespół lub opiekuna wykluczony. W skrajnym wypadku
wykluczenia na podstawie oceny aktywności, pozostaje jednak możliwość powrotu
do czynnego udziału w projekcie, pod warunkiem odbycia ponownego stażu i wykonania
szeregu określonych zadań potwierdzających determinację kandydata (załącznik nr 3 analiza
pracy zespołu). Zapobiega to degeneracji idei projektu i ograniczeniu go do działań
pozornych. Zasada ta zainspirowana została rozwiązaniami stosownymi w przepisach
o przeciwdziałaniu bezrobociu omawianymi z uczniami podczas lekcji przedmiotu podstawy
przedsiębiorczości. W urzędach pracy, stosujących te przepisy, potwierdzenie gotowości
podjęcia pracy następuje poprzez stawianie się w określonym czasie na wezwanie urzędu,
na konsultacjach z doradcą zawodowym, uczestnictwie w zalecanych szkoleniach oraz
kontaktach z pracodawcami przedstawiającymi, za pośrednictwem urzędu, oferty pracy. Brak
wymienionych działań skutkuje pozbawieniem podopiecznego świadczeń.
Obok satysfakcji z osobistego rozwoju zachętą i wynagrodzeniem uczestników
są rekomendacje wystawiane przez opiekuna, skierowane do wychowawców dokonujących
oceny zachowania oraz rekomendacje przekazywane nauczycielowi oceniającemu wiedzę
o społeczeństwie. Ich uwzględnienie pozostaje w wyłącznej gestii nauczyciela nauczającego
przedmiot. Oceniania podstaw przedsiębiorczości dokonuje sam opiekun, uwzględniając
działania projektowe uczniów. Podsumowanie aktywności członków zespołu dokonywane
jest nie rzadziej niż jeden raz w półrocznym okresie klasyfikacyjnym. Wiosna 2017 r., obok
doniosłych osiągnięć grupy projektowej, przyniosła znaczące zmiany w jej składzie. Wskutek
opuszczenia szkoły lub decyzji kolegium, zespół redakcyjny pomniejszył się o 3 osoby.
Z przyczyn naturalnych (ukończenie szkoły) odeszło z zespołu jeszcze 5 osób. Niektórzy
z absolwentów wciąż utrzymują kontakt ze Szkolnym Radiem Tischnerówki i uczestniczą
w jego przedsięwzięciach41. Równocześnie rozwój radia szkolnego zwiększył znacząco
zainteresowanie uczestnictwem w projekcie i przyciągnął nowych, aktywnych uczniów.
Tak więc z początkiem nowego roku szkolnego 2017/2018 zderzyliśmy się z opisywanym
wyżej problemem prób zagospodarowania wyróżniających się uczestników radia szkolnego
przez innych opiekunów, w innych przedsięwzięciach. Oczywiście słuszne jest postrzeganie
41

Absolwent E. Kowalczyk uczestniczył w promocji BO. Absolwentka J. Pałgan przygotowała prezentację konkursową oraz uczestniczyła w gali ogłoszenia wyników Konkursu im Wojciecha Słodkowskiego.
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tego zjawiska w kategorii nobilitacji, docenienia zalet i kompetencji uczniów bowiem taki cel
miało ich zaangażowanie w projekt. Równocześnie jednak odrębność merytoryczna
przedsięwzięć, ich konkurencyjność i brak wspólnej platformy z realizacjami Radia
Dwudziestka Trójka powodowała wyhamowanie rozwoju projektu.
Rysunek 11 Uczestnicy projektu IX 2016 - I 2018 łącznie
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Rysunek 12 Udział uczniów oddziałów i ruch kadrowy - łącznie Radio Dwudziestka Trójka i Medialne Chałupnictwo XXIII LO.
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Całkowita ilość uczniów zaangażowanych w projekt wyniosła 36 a jesienią 2017 było
ich łącznie 21. Osiągnęliśmy niemal dokładną planowaną docelową liczbę uczestników. Znamienna jest dominacja ilościowa dziewcząt 22/14 uwidaczniająca się jeszcze bardziej gdy
rozpatrywać jedynie aktualnie czynnych członków zespołu 12/4. Znaczące fluktuacje
w składzie uczestników traktujemy jak naturalny, rynkowy proces doboru i selekcji oraz
odejścia uczniów klas trzecich
Rozmowy fokusowe z uczniami obok motywacji uczestnictwa w projekcie i przyczyn
opuszczenia zespołu pozostawiały znaczny zakres swobody poruszanych przez nich tematów.
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W większości przypadków decydującym motywem udziału była odczuwana przez
uczestników zmiana postrzegania ich przez pedagogów i rówieśników, wiążąca się
ze znacznym wzrostem prestiżu. Wskazywali również na rosnącą rozpoznawalność
wynikającą z internetowej publikacji ich dokonań. Sześcioro z nich dostrzegło też, nie bez
początkowego zaskoczenia, siłę perswazji jaka wiązała się z reprezentowaniem przez nich
medium. Uczestnicy odkrywali, że niezależnie od różnicy wieku, wykształcenia i pozycji
społecznej, potencjalni rozmówcy nie odmawiali im udzielenia wywiadu czy też wzięcia
udziału w sondażu. Z wyrozumiałością przyjmowali pomyłki i błędy techniczne, cierpliwie
znosili

konieczność

powtórek

i

poprawek.

Nie stanowiła

problemu

niewielka

rozpoznawalność znaku firmowego radia szkolnego ani bardzo skromne umiejętności
reporterskie. Być może pierwszy raz w życiu uczniowie potraktowani zostali jak równorzędni
partnerzy do rozmowy i współpracy. Budziło to w nich chęć powtórzenia takich sytuacji –
kontynuacji zadań dziennikarskich. Wypada podkreślić, że cały zespół jest nieustannie
wdzięczny naszym rozmówcom i dziękuje im za zgodę na wcielenie się w rolę królika
doświadczalnego dla reporterów Radia Dwudziestka Trójka. Deklarowanymi przyczynami
zaprzestania aktywności były dla uczennic klas trzecich - nadmiar obowiązków i projektów
pozalekcyjnych, konieczność koncentracji na wybranych zadaniach. Takie

motywacje

wyrażali uczniowie z dobrymi wynikami nauczania. Inni jako przyczynę zaprzestania
aktywności projektowej wskazywali konieczność skupienia wysiłków na poprawie ocen
i przygotowaniu do egzaminu maturalnego w klasie trzeciej. Dwie osoby opuściły zespół
ponieważ zmieniły szkołę. Cztery osoby zaprzestały aktywności z nieznanych przyczyn
i po kilku miesiącach utraciły prawa współdecydowania o funkcjonowaniu projektu. Trzy
zostały usunięte na wniosek członków lub opiekuna z powodu poważnych powtarzających
się wykroczeń przeciw wspólnemu interesowi grupy projektowej42. Równocześnie, mogąc się
pochwalić pewnymi osiągnięciami, Szkolne Radio Tischnerówki rozpoczęło jesienią 2017 r.
nabór chętnych na zasadach rozmów kwalifikacyjnych i okresów próbnych. Podkreślić warto,
że rozmowa kwalifikacyjne badała przede wszystkim stopień chęci i determinacji potencjalnego uczestnika w mniejszym zaś stopniu jego umiejętności medialne. Wśród barier
rozwoju wskazywanych przez rozmówców były przede wszystkim ograniczenia czasowebrak możliwości wspólnych spotkań. Plan zajęć szkolnych nie przewidywał godzin
lekcyjnych poświeconych specjalnie dla uczniów uczestniczących w projekcie. Można je było
42

Przykładowo: Niedostarczenie w terminie niezbędnej zgody na udział w konkursie, na który materiał
przygotowany został kolektywnie. Udostępnienie pomieszczenia i sprzętu redakcyjnego osobom postronnym
bez wiedzy i zgody kolegów. Uporczywa zaniedbanie dyżurów i kolegiów redakcyjnych bez usprawiedliwienia.
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realizować w ramach, prowadzonego społecznie, koła zainteresowań. Rozdrobnienie treści
nauczania w LO na przedmioty uzupełniające, dodatkowe oraz realizacja zakresów roszerzonych, języków obcych w grupach międzyklasowych to tylko niektóre przyczyny
powodujące rozciągnięcie planu zajęć uczniów od godziny 7:20 aż po 15:30, przy czym
nawet uczniowie jednej klasy kończą zajęcia o zupełnie innych porach dnia. Taki system
organizacji zajęć jest w znacznym stopniu niezależny od placówki i wynika z obowiązujących
podstaw programowych. Wykluczało i wyklucza to możliwość racjonalnego zaplanowania
wspólnych zajęć pozalekcyjnych.

Zespół wykorzystywał w tym celu

przerwy

międzylekcyjne, czasem uczniowie zwalniani byli z lekcji wychowawczych. Wykorzystywano też dni bez zajęć dydaktycznych i czas przygotowań do szkolnych uroczystości
a także dni wolne podczas ferii świątecznych lub zimowych. Wspólne pozostanie po lekcjach
nigdy nie pozwalało na zebranie całego zespołu i musieliśmy znaleźć wspólną platformę
szybkiego komunikowania, wymiany dokumentów i plików. Posłużył temu popularny serwis
społecznościowy i stworzone tam grupy Reduktor Redakcji i Inżynierowie Audio. Funkcjonowanie i zastosowanie tego serwisu w roli namiastki platformy edukacyjnej przetestowane,
zrelacjonowane i upublicznione zostało przez opiekuna grupy kilka lat wcześniej43.
Opiekun - animator czy bariera działania? Od początku zespołem projektowym
opiekował się tylko jeden nauczyciel i nie udało się mimo prób pozyskać do współpracy
kolejnych. Było to poważną barierą rozwoju, gdyż różnorodność przedsięwzięć jak ich czasochłonność nie pozwalała jednemu człowiekowi na skuteczną koordynację działań
wszystkich członków grupy. Postulat samoorganizowania się uczniów, będący istotą metody
projektów jest bowiem postulatem kierunku rozwoju, nabycia takich umiejętności podczas
projektu. Jednak w pierwszej fazie, rozciągniętej na kilka miesięcy oraz kolejnej, z uwagi
na dołączenie

nowych

członków

grupy,

silne

było

oczekiwanie

jednoosobowego

przywództwa opartego na autorytecie. Uczniowie skłonni byli zaakceptować nawet mniej
zrozumiałe pomysły i inicjatywy opiekuna niż pomysły wysuwane przez rówieśników.
Oczekiwali również zdecydowanych interwencji w sytuacjach konfliktowych. Samodzielność i samoistność funkcjonowania zespołu redakcyjnego zaczęła zaledwie kiełkować
jesienią 2017 r. i wymaga jeszcze wielu zabiegów wspierających. Potencjalni nauczyciele
wspierający – opiekunowie wśród motywów odmowy podjęcia współpracy w projekcie
wskazywali przede wszystkim brak czasu wynikający z obciążenia zadaniami związanymi
43

J. Malinowski, Zaprząc księcia ciemności. Wykorzystanie portalu społecznościowego do celów edukacyjnych,
2014. https://blogiceo.nq.pl/tischnerlines/2014/01/20/zaprzac-ksiecia-ciemnosci/. Tenże, Książę orze! Trochę
wierzga ale orze, 2014, https://blogiceo.nq.pl/tischnerlines/2014/02/09/ksiaze-orze-troche-wierzga-ale-orze/
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z realizacją zadań programowych i brak czasu z uwagi na tzw. łączenie etatu czyli pracę
w kilku placówkach w wymiarze 3-6 godzin tygodniowo w każdej.

Na drugim miejscu

wymieniali nieznajomość zagadnień którymi zajmuje się grupa projektowa, nieznajomość
obsługi technicznej urządzeń cyfrowych i programów komputerowych. Na trzecim miejscu
wymieniano konieczność realizacji własnych projektów. Opiekun - autor niniejszego
opracowania stanowił zarówno motor jak i barierę rozwoju. Najlepszym i początkowo
jedynym czynnikiem motywującym uczniów zaczynających projekt od niczego była
determinacja, upór i gotowość opiekuna do działania o każdym czasie i w każdej sytuacji.
Nawet po osiągnięciu pewnego dorobku w postaci nagród w konkursach i wytworzonych
materiałów uczniowie łatwo poddawali się demobilizacji,

dekoncentracji,

spoczywali

na laurach, zapominając o ciągłości podtrzymania kontaktu z odbiorcami i doskonaleniu
własnego warsztatu. Dlatego praktyka wymusiła, znacznie aktywniejszą niż teoria rolę
opiekuna. Niezbędne było pozyskanie zaufania uczniów poprzez ciągłe wsparcie
merytoryczne i psychologiczne, podsuwanie pomysłów i tematów a także pomoc techniczną
i informatyczną. Wsparcie to rozciągało się od pokazywania sposobu podłączenia mikrofonu
zewnętrznego do smartfona, poprzez prezentację montażu materiału audio aż po pomoc
w przygotowaniu dossier i zestawu pytań dla gości programu. Często bowiem okazywało się,
że posiadane

teoretycznie

kompetencje

uczniowskie,

objęte

programem

nauczania

wcześniejszych etapów edukacyjnych, istnieją tylko jako zapis w dokumentacji przebiegu
nauki, nijak zaś mają się do rzeczywistych umiejętności. Dotyczyło to zarówno kompetencji
kluczowych

jak

znajomości

obsługi

podstawowych

programów

komputerowych,

czy umiejętności tworzenia własnych tekstów. W pierwszych miesiącach zadaniem opiekuna
było, używając kolokwializmu, iść na czele, nieść sztandar, zagrzewać do wysiłku i świecić
przykładem w działaniu. Obserwowana przez opiekuna praktyka funkcjonująca w polskich
szkołach

usprawiedliwia

nastawienie

podopiecznych,

gdyż

większość

znanych

im przedsięwzięć realizowanych było w krótkim horyzoncie czasowym (od 2 dni do 1 miesiąca) i miało charakter akcyjny – przygotowanie w odpowiedzi na bodziec zewnętrzny jak
np. nowa rocznica patriotyczna, niespodziewany event organizowany przez organ nadzoru
pedagogicznego lub inne władze. Uczniowie przyzwyczajani byli do krótkotrwałej mobilizacji a jakość wytworzonych efektów projektu (plakat, film, referat, prezentacja) była,
w kategoriach rynkowych, trudno akceptowalna – nikogo poza samymi twórcami,
organizatorami i jury nie interesowała ze względu na miałkość merytoryczną i mało
interesującą, szablonowa formę. Uczniowie przy tym oczekiwali często motywowania
wysokimi ocenami, jako nagrodą za najdrobniejszy rzeczywisty lub pozorny wkład pracy.
32

Niezbędne okazywało się wielokrotne powtarzanie tej nagrody dla uzyskania zbliżonego
do zamierzonego efektu końcowego. Wobec takich obserwacji chwiała się wiara opiekunów
w inne niż behawioralna teorie psychologiczno-pedagogiczne, bowiem nieświadomie
wyrażane oczekiwania uczniów wobec opiekuna, kojarzyły się bardziej z zależnościami
bodziec-reakcja, niż z oczekiwaniami wobec pedagoga o partnerskim podejściu do podopiecznych. Inaczej rzecz ujmując, dominująca rola procesu nad celem akcentowana w teorii
projektu edukacyjnego, zupełnie nie przemawiała do opiekuna Szkolnego Radia Tischnerówki. Celem opisywanego projektu było przezwyciężenie ww. nawyków i praktyk.
Realizacja przedsięwzięcia edukacyjnego z młodzieżą u progu dorosłości metrykalnej czyli
siedemnasto, osiemnasto i dziewiętnastolatkami wymaga wg mnie efektu pracy na akceptowalnym poziomie rynkowym czyli takiego produktu finalnego, w postaci filmu, wywiadu,
ramówki radiowej itp., który zostanie przyjęty z satysfakcją przez odbiorcę spoza kręgu
projektowego. Łatwo się domyślać, że takie nastawienie opiekuna, nazywane może być
uciążliwie-perfekcyjnym i samo w sobie stanowi zagrożenie dla utrzymania dobrych relacji
w zespole projektowym. Poza tym opiekun podlega, tak jak inni ludzie, wahaniom nastroju,
zmęczeniu

długotrwałym

napięciem

psychicznym,

lękom wynikającym

z niesionej

odpowiedzialności. Tak jak innych może dotknąć go apatia, deprywacja, przejściowe lub
trwałe poczucie bezsilności i niemożności. Dlatego kluczowe dla sukcesu jest zapewnienie
grupy współopiekunów oraz wytworzenie akceptowanych przez wszystkich procedur
działania pozwalających na depersonalizację – uniezależnienie funkcjonowania od zdrowia,
nastroju czy też po prostu obecności nauczyciela-opiekuna.
Ankieta przeprowadzona wśród obecnych i byłych członków zespołu radia szkolnego
i oraz ściśle związanego z nim Medialnego Chałupnictwa XXIII LO zbierała informacje
o subiektywnym poczuciu związków między przedsięwzięciami projektowymi a treściami
programowymi wiedzy o społeczeństwie. Na ankietę odpowiedziało osiemnaścioro
respondentów. Zawierała ona pytania o:
1. Płeć (k/m)
2. aktualny poziom nauczania (klasa/oddział)
3. okres uczestnictwa w projekcie (aktualnie /w minionym roku/semestrze i zakończył/a
współpracę/ wcześniej i aktualnie)
4. zamiar lub wybór wos jako przedmiotu nauczanego w zakresie rozszerzonym
5. zamiar zdawania matury z wos
6. wynik procentowy matury z wos – pyt. dla absolwentów
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7. czy uczestnictwo w projekcie miało wpływ na twoją końcoworoczną lub śródroczną
ocenę z wos? (tak/ nie/ nie dotyczy)
8. czy uczestnictwo w projekcie poszerzyło twoje kompetencje w zakresie przedmiotu
wos? tak/ nie/ nie
9. czy bardziej czujesz się związany z radiem szkolnym, czy z Medialnym
Chałupnictwem?
10. które z wymienionych przedsięwzięć Szkolnego Radia Tischnerówki oceniasz jako
powiązanie z zagadnieniami nauczanymi w przedmiocie wos? (zaznaczenie dowolnej
ilości propozycji)
11. w których z wymienionych przedsięwzięć uczestniczyłeś? (zaznaczenie odpowiednich)
Propozycje do wyboru dla pyt. 10 i 11:


Promocja zadania Budżetu Obywatelskiego 2017



Przygotowanie konkursowego projektu edukacyjnego – Radio Reaktywacja z 2016
lub Sfilmujmy Sobie Szkołę z 2017



Promocja i pozyskiwanie głosów dla projektu konkursowego w 2016 lub w 2017



Filmowe dokumentowanie spotkań z gośćmi Konkursu Tischnerowskiego



Udział w projekcie filmowym Euforia II



Relacja z Salonu Maturzystów



Organizacja działania i struktury zespołu redakcyjnego oraz opracowanie dyżurów
i kryteriów oceny pracy



Obsługa i konserwacja aparatury i wyposażenia szkolnego radia



Opracowanie statutu organizacyjnego kolegium redakcyjnego



Dokumentowanie filmowe i radiowe innych wydarzeń życia szkoły



Samodzielne przygotowanie materiału dziennikarskiego.



Spotkanie warsztatowe z Agnieszką Wyderką, dziennikarką RMF



Spotkanie z dziennikarzami Faktów w AHE



Spotkanie warsztatowe z dziennikarzem Radia Łódź J. Manowskim, w AHE



Codzienne dyżury w siedzibie redakcji.

12. w jakim charakterze uczestniczyłaś/eś we wskazanych przedsięwzięciach?
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Rysunek 13 Rozkład odpowiedzi respondentów na pytania przesiewowe. Liczby bezwzględne
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Z odpowiedzi respondentów wynika że zaledwie 16,6% odczuwa wpływ realizowanych zadań
projektowych na rozwój ich kompetencji przedmiotowych i tyleż samo wpływ na ocenę
z wos. Tylko jedna z ankietowanych osób zdawała maturę z wos osiągając wynik 30% czyli
mało satysfakcjonujący. Natomiast zastanawiające jest jak wielu uczestników wskazuje
związek realizowanych zadań z treściami programowymi (Rys. 16). Na podstawie tych
obserwacji można roboczo skonstruować następujące hipotezy. A) Egzamin maturalny mierzy
głównie stopień opanowania treści czyli realizację wymagań szczegółowych nauczanego
przedmiotu i na nich koncentrowali się również nauczający wos podczas oceniania
klasyfikacyjnego. Przy czym projekt edukacyjny Radia Szkolnego nieskutecznie wspiera
realizację treści – wymagań szczegółowych zaś skutecznie rozwój kompetencji kluczowych
i wymagań ogólnych-warunków realizacji. B) Omawiany projekt edukacyjny nie wspiera
żadnych treści programowych wos.
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Rysunek 14 Wykres rozkładu odpowiedzi dotyczących poczucia identyfikacji z zespołem oraz wpływy projektu na oceny i rozwój
kompetencji związanych z przedmiotem wiedza o społeczeństwie

poczucie jednakowego związku z obydwoma
przesięwzięciami

7

dominujące poczucie przynależności do
Medialnego Chałupnictwa

11
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dominujące poczucie przynależności do zespołu
radia szkolnego

15

8

odczuwany wpływ uczestnictwa na rozwój
kompetencji z zakresu wos

3

odczuwany wpływ uczestnictwa w projekcie na
ocenę klasyfikacyjną z wos

3

10

15

11

4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
tak

nie

nie dotyczy

Weryfikacja obu hipotez za pomocą poszerzonych badań ewaluacyjnych niestety wykracza
poza aktualne możliwości autora lecz być może zostanie w przyszłości podjęta. Tymczasem
pomocna może się okazać subiektywna ocena wytworzonych przez uczestników produktów
ich przyrost ilościowy i jakościowy. Ta subiektywna ocena potwierdzana jest wysokimi
wskaźnikami wyświetleń na portalach społecznościowych, wskaźnikami wielokrotnie
przekraczającymi ilość uczniów i pracowników XXIII LO. Powyższe argumenty prowadzić
mogą do wstępnego odrzucenia hipotezy B.
Najwięcej ankietowanych 44% (8 osób) czuje się członkami zespołu Radia Dwudziestka Trójka a niewiele mniej bo 39% (7 osób) czuje się w równym stopniu zaangażowana
w radio szkolne jak Medialne Chałupnictwo XXIII LO. Takie silne poczucie przynależności
radiowej wśród uczestników niezwiązanych bezpośrednio z emisją kablową, potwierdzać
może dominującą i inspirującą rolę szkolnego radia dla kolejnych przedsięwzięć.
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Rysunek 15 Rola w jakiej respondenci uczestniczyli we wskazanych zadaniach projektowych

operator
kamery; 3
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głosowania
internetowego;
6

administrator
strony www; 1
montażysta; 3

sekretarz
redakcji; 1

realizator
dźwieku; 4

Respondenci - uczestnicy projektu mogą występować wielu rolach zatem suma
rodzajów aktywności nie będzie równa ilości ankietowanych. Istotą uczestnictwa jest
wypróbowanie swoich możliwości w różnych rolach i wybranie tych najwłaściwszych.
Nietrudno spostrzec że najmniej zajmującymi i chętnymi do wypełnienia są role wymagające
dużej cierpliwości i znacznych umiejętności na poziomie niemal zawodowym. Są to role
administratora strony www, sekretarza redakcji oraz montażysty. Role niezastąpione
i kluczowe dla sukcesu projektu.
Rysunek 16 Wykres rozkład odpowiedzi dotyczących subiektywnego przekonania respondentów o związku realizowanych zadań
projektowych z treściami programowymi przedmiotu wiedza o społeczeństwie

dużury redakcyjne podczas emisji programu 0

18

spotkanie warsztatowe w dziennikarzem Radia…

9

spotkanie z dziennikarzami Faktów w AHE

9

5

13

spotkanie warsztatowe z dziennikarką RMF

8

10

samodzielne przygotowanie innych materiałów…

6

12

dokumentowanie audio i video wydarzeń z życia…

6

12

opracowanie statutu redakcji
relacja z salonu maturzystów

2

16

2

16

obsługa i konserwacja aparatury 0

18

organizacja działania i struktury zespołu …
udział w projekcie filmowym Euforia 2

5
3

filmowe dokumnetowanie spotkań z gosćmi…
przygotowanie projektu konkursowego Radio…

tak

nie

15
4

promocja i pozyskiwanie głosów dla projektów…
promocja zadania budżetu obywatelskiego 2017

13
14
7

11

3

15
13

5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

37

Rysunek 17 Wykres obrazujący uczestnictwo uczniów w typowanych jako związane z programem wos zadaniach

dużury redakcyjne podczas emisji programu
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Odpowiedzi ankietowanych uczestników dotyczące związku zadań projektowych
z realizacja treści programowych wos wskazują zależność od uczestnictwa w zadaniu
pozwalającego na wyrobienie sobie opinii o jego istocie oraz od zrealizowanych na zajęciach
wos zagadnień. Należy podkreślić że swoje opinie wyrażali uczniowie o różnych stopniach
zaawansowania realizacji treści przedmiotu oraz różnych poziomach. Zarówno ci którzy
zakończyli już przedmiot w pierwszej klasie jak i ci który w klasach wyższych uczyli się
go na poziomie rozszerzonym. O ile nie i budzi zdziwienia fakt, że czynności takie jak
codzienne dyżury emisyjne lub konserwacja i obsługa sprzętu nie były postrzegane jako
powiązane z wos o tyle niskie oceny związku dla relacji z Salonu Maturzystów – ściśle
przecież związanego z treściami zakresu podstawowego – edukacja w Polsce i EU, kwestie
wyboru zawodu, oraz opracowania statutu redakcji powiązanego z praca zespołową,
zespołowym podejmowaniem decyzji i edukacja prawną są zastanawiające. Niewielki
związek wskazywany był także dla udziału w projekcie Euforia II dotyczący przecież kwestii
uchodźców i mniejszości narodowych został wskazany przez trzy osoby, zapewne dlatego
że tylko trzy spośród ankietowanych uczestniczyły w nim i nie stanowił on dla nich pustego
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hasła. Wysoki poziom wskazań dla akcji promocji zadania BO, przygotowania projektów
konkursowych, mających na celu uzyskanie grantu oraz ich promocji podczas głosowania
internautów jest i tak za mały, jeśli wziąć pod uwagę oczywiste kompetencje społeczne
kształtowane przez te zadania. Nie zostały one wskazane przez 30 % do 55% respondentów.
Analiza porównawcza ocen klasyfikacyjnych uczestników projektu ma z wielu
względów ograniczoną przydatność badawczą i obarczona jest znacznym ryzykiem błędu
z kilku względów. Należą do nich:
 subiektywny charakter oceny
 różnorodność przedmiotowych systemów oceniania
 nieznane proporcje oceny komponentów postawy/ kompetencje/ wiadomości
 w badanej grupie znajdują się uczniowie różnych poziomów klas
 w badanej grupie znajdują się uczniowie realizujący różne przedmioty zakresu
rozszerzonego
 niewielka ilość monitorowanych uczestników w stosunku wszystkich ocenianych
uczniów
Pomimo to warto spróbować krytyczne przeanalizować dane klasyfikacyjne w poszukiwaniu prawidłowości lub ich braku. Argumentem przemawiającym za ograniczeniem marginesu błędu jest fakt, że ten sam nauczyciel oceniał wszystkich uczniów uwzględnianych
klas, stosując jednakowy przedmiotowy system oceniania.
Podstawą analizy są dane z trzech okresów klasyfikacyjnych, w tym dwóch śródrocznych
i jednego końcoworocznego. Próba analizy ocen w powiązaniu z uczestnictwem w projekcie
dokonana w trzech kategoriach:
 Progres /regres oceny indywidualnej w porównywanych okresach
 Średni progres/ regres grupy. Ta kategoria

obarczona może być

największym

ryzykiem błędu, bowiem mamy do czynienia ze zmianami składu grup Odmienne
motywacje oceniających i ocenianych w klasyfikowaniu końcoworocznym i śródrocznym powodują, że progres ocen winien być rozpatrywany przede wszystkim styczeń do stycznia
 Relacje oceny wos ze średnią dydaktyczną ucznia i jej zmiany
 Relacja oceny wos do średniej klasowej
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Rysunek 15 Tabela średnie klasowe ocen klasyfikacyjnych. Dane z dziennika elektronicznego Vulcan – stosowanego w XXIII LO w Łodzi

średnie klasowe ocen klasyfikacyjnych:
styczeń 2017

styczeń 2018

czerwiec 2017

klasa

wos

wszystkie przedmioty

wos

wszystkie przedmioty

klasa

wos

wszystkie przedmioty

-

-

-

-

-

IEP

2,03

2,85

-

-

-

-

-

IMD

2,41

2,98

-

-

-

-

-

IRP

2,30

2,96

IEP

2,37

2,92

2,68

2,97

II EP

2,56

2,80

IMD

3,11

3,19

3,14

3,22

IIMD

3,25

3,32

IRP

2,07

2,79

2,24

3,00

IIRP

2,41

3,00

IIM

2,60

2,59

2,76

2,71

III M

2,15

2,64

IIR

2,32

2,87

2,47

3,00

III R

1,94

3,03

IIIAB

2,60

2,75

2,36

3,05

-

-

-

IIIRJ

2,14

2,81

2,88

3,22

-

-

-

Średnie ze wszystkich przedmiotów, za wyjątkiem dwóch klas II M i III RJ klasyfikowanych w styczniu i czerwcu 2017 r. są zawsze wyższe od średnich klasowych wiedzy
o społeczeństwie. Dodam, że uczniom tych klas w rozpatrywanym okresie wystawiono
największą ilość rekomendacji dodatkowych ocen z wos ze względu ich na aktywność
w projekcie. Spostrzeżenie to podważa, wyrażane w ankietach ucznia przeważające przekonanie o braku związku między udziałem w projekcie a oceną klasyfikacyjną z wos. Jedną
z przyczyn niższych średnich z wos, w pozostałych klasach

może być uwzględnianie

do ogólnej średniej dydaktycznej przedmiotów uzupełniających i religii, regularnie
ocenianych wyżej od innych.
Zestawienie przedstawione w kolejnych tabelach pozwala prześledzić progres/regres
ocen uczestników projektu w kolejnych klasyfikacjach, relacje ich oceny z wos do średniej
klasowej oraz relacje oceny z wos do własnej średniej ucznia ze wszystkich ocen. Regułą
potwierdzoną nielicznymi wyjątkami jest osiąganie oceny z wos niższej od własnej średniej
ogólnej. W klasach pierwszych zdarzają sie wyniki niższe od średniej kasowej z wos co jest
odstępstwem od reguły bowiem w klasach programowo wyższych średnia wos grupy
projektowej jest wyższa od średniej klasowej z wos. Nie daje się również zaobserwować
wyraźny progres podczas porównywania kolejnych okresów klasyfikacyjnych. Wyjątkiem
jest grupa z klasy IEP >IIEP w której wystąpił minimalny wzrost. Ocen aktywnej grupy
uczniów kl IIIRJ nie da się zanalizować ze względu na fakt, iż żaden z uczestników nie
uczestniczył, w rozpatrywanym okresie w zajęciach wos. Jedna z uczennic kl. IIIAB, której
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wkład w rozwój projektu był kluczowy osiągnęła znacznie niższe wyniki z wos od swej
średniej dydaktycznej. Potwierdzenie znalazło to również w wyniku procentowym egzaminu
maturalnego z wos. Wyższe od średniej indywidualnej, choć bez przyrostu w ujęciu okres
do okresu osiągali członkowie grupy z kl. IRP> IIRP. Uczniowie ci przystąpili do projektu
dopiero w II klasie.
Rysunek 19 Tabela. Relacje ocen do średnich. Dane z dziennika elektronicznego Vulcan – stosowanego w XXIII LO w Łodzi

Relacja ocen klasyfikacyjnych wos uczestników projektu do wyników klasy i średniej ocen wszystkich
przedmiotów
ilość uczniów z relacją oceny do średniej
ilość uczniów z relacją oceny do własnej średniej
klasowej
z przedmiotów
wyższą
niższą
wyższą
niższą
klasa
I
VI
I
I
VI
I
I
VI
I
I
VI
I
2017 2017 2018 2017 2017 2018 2017
2017
2018
2017
2017
2018
IMD
1
2
0
3
IRP
1
0
0
1
IEP> IIEP
1
2
2
2
1
0
0
2
0
3
1
2
IMD>IIMD 3
2
1
2
3
2
2
4
1
2
0
2
IRP> IIRP
4
3
1
1
2
1
3
0
0
0
5
2
IIM>IIIM
3
3
1
2
2
3
2
1
0
3
1
4
IIR >III R
1
2
3
2
1
0
2
1
0
1
2
3
III AB
1
1
0
0
0
0
1
1
III RJ
*
*
*
*
*
*
*
*
-

Interesującą obserwację przynosi analiza ocen klas medialnych (indeksacja M lub
MD). Ich stosunkowo liczna reprezentacja pracowała nad projektem od września 2016
do września/października 2017 po czym większość zaprzestała aktywności projektowej.
W klasyfikacji ze stycznia 2018 pojawia się wyraźny regres ocen z wos, rozpatrywany okres
do okresu jak i w obniżeniu grupowej średniej ocen z wos poniżej średniej klasowej.
Zestawiając to z deklarowanymi powodami zaprzestania działalności jak np. koncentracja
na uzyskaniu jak najlepszych ocen w roku ukończenia szkoły oraz przygotowania do matury
można zauważyć, że ich decyzja nie przyniosła oczekiwanych efektów. Jest prawdopodobne
że zaprzestanie aktywności projektowej tej grupy wpłynęło niekorzystnie na ich oceny. Brak
jest wyrazistego związku między udziałem w projekcie a progresem wyników nauczania
wyrażanych ocenami. Może lecz nie musi to być wyrazem małej efektywności projektu
edukacyjnego.
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Rysunek 20 Tabela. Oceny i średnie klasyfikacyjne. Dane z dziennika elektronicznego Vulcan – stosowanego w XXIII LO w Łodzi

Oceny i średnie klasyfikacyjne uczestników grupy projektowej:

liczba

badany okres
styczeń -czerwiec 2017
wos ind
średnie ind

kl

wrzesień2017- styczeń 2018
liczba
wos ind
średnie ind

kl

liczba

wrzesień 2016 - styczeń 2017
wos ind
średnie ind

-

-

-

-

-

-

-

IMD

2

2,3, 2 2,33 2,41

3,31;3,67;2,69 2,98

IEP

-

(3;2;2 ) 2,33 2,37

3

IRP
II EP

1
3

4 4; 2,30
-,3,3 3; 2,56

3

-

2

3,44;2,25;2,50; 2,69;3,0
3,22
4,38;3,0 (3,94;3,29) 3,00

IIMD

IRP

IIRP

3

(2,3,2) 2,33
3,25
4;-;-; (2) 3 2,41

IIM

2

4;2;4 (3;4) 3,4
3,11
1;3 (3;3;4) 3,33
2,07
2;3 (2,2,-,4) 2,60
2,60

3,2,3 2,66
2,68
4,2,4, 3,3 3,33
3,14
4,2 ( 1,3,3)
2,6 2,24
2,3, 3,-,2,4 2,8
2,76

3,56;2,38;3,29 2,97

IMD

(3,50; 2,25; 3,13)
2,92
3,53;2;40;2;60
(2,8;3,43) 3,19
2,18;2,76 (3,67;3,18;3,56)
2,79
1,67;
2,44(2,33;2;70;2,13;3,33)
2,59

2,0;3,0;2,33;2,90;2,63;3,44
2,71

III M

1

(2)2 (-,1,3,2) 2
2,15

4,35 2,96
3,11;3,6;3,6
2,80
2,5;2,78;1,8
3,32
3,22;-;3,78;3,33
3,00
(2,89) 3 (3; 1,33;
2,67)
2,64

IIR

-

(2,3,-,1) 2,32

(2,50; 2,30;3,0;2,1) 2,87

-

4

1
4

4 2,60
2,14

4,45 2,75
3,13;3,50;3,56;3,0 3,30
2,81

1
3

2,6;2,9;3,33;2,78
3,00
4,38 3,05
2,89;3,42;3,22;3,11 3,22

III R

IIIAB
IIIRJ

3,3,-,1 2,33
2,47
3 2,36
- 2,88

-

-

2,2,-,2 2
1,94
-

5
2
6

2,4;2,8;3,56;2,9
3,03
-

Pogrubioną czcionką średnia klasowa ( 2,63).
Pogrubioną kursywą średnia uczniów związanych z projektem (2,63)
W nawiasach oceny tych, którzy uczestnikami projektu byli w innym czasie niż analizowany okres klasyfikacyjny.
W klasach II i III tylko zakres rozszerzony – uczniowie grupy projektowej niekoniecznie uczestniczą w zajęciach wos.
Zestawienie pomija wyniki uczniów którzy incydentalnie i bez wymiernych efektów otarli się o przedsięwzięcia projektowe
- w tym okresie klasyfikacyjnym zbiór uczniów tej klasy był pusty
* w tym okresie klasyfikacyjnym nikt nie uczestniczył w zajęciach wos
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Spośród innych wyjaśnień tego stanu rzeczy najprawdopodobniejsza jest koncentracja
nauczania i oceniania w zakresie rozszerzonym na treściach szczegółowych – wiadomościach
koniecznych do zadnia egzaminu maturalnego. Taki jest zresztą w powszechnym odczuciu cel
tych zajęć dydaktycznych. Takie są oczekiwania klientów – uczniów i rodziców do których
dostosowuje się nauczyciel. Oczekiwania te odsuwają na dalszy plan cele kształcące
i wychowawcze. Kolejnym wyjaśnieniem może być dobrowolność zajęć projektowych
i płynność składu grupy.

Biorą w niej udział zarówno uczniowie, którzy w momencie

przystąpienia do udziału już prezentują wysokie kompetencje przedmiotowe jak i ci którzy
mają je dopiero posiąść lecz z rożnych względów rezygnują. Stosunkowo niskie indywidualne
średnie dydaktyczne potwierdzają też demokratyczność i inkluzyjność projektu. Potwierdzają
one postrzeganie wielu jego uczestników jako outsiderów. Dla wielu z nich szkolne radio
stało się ważnym impulsem zmiany postawy i postrzegania przez otoczenie innym zaś w tym
nie pomogło. Czworo z uczestników projektu nie otrzymało w klasyfikacji z czerwca 2017 r.
promocji do klasy programowo wyższej.
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Rozdział III


Omówienie i podsumowanie efektów projektu.



Perspektywy stosowania tego rodzaju projektów



Rekomendacje

Niniejsza praca przedstawiła przedsięwzięcie uczniowskie będące niestandardowym
projektem edukacyjnym o znamionach eksperymentu pedagogicznego. Przedsięwzięcie
polegające na reaktywacji Szkolnego Radia Tischnerówki. Zespół redakcyjny składający się
z uczniów i opiekuna podjął się emisji programu audio poprzez instalację kablową
w siedzibie szkoły podczas przerw międzylekcyjnych, systematycznego wytwarzania
i emitowania

własnych

materiałów

dziennikarskich,

redagowania

fanpage’a

Radia

Dwudziestka Trójka na portalu społecznościowym a docelowo także prowadzenia strony
www w oparciu o materiały wytworzone przez zespół radia oraz uzupełniające. Większość
zamierzonych celów została osiągnięta lub zrealizowane zostały ważne etapy zmierzające
do ich osiągnięcia. Wyremontowano i odnowiono pomieszczenia redakcji. Zaprojektowano
i wdrożono działania promocyjne. Zaprojektowano i wdrożono nowy brandt – znak firmowy
– markę. Zaprojektowano i zakupiono rollup i koszulki firmowe. Uczestnicy stworzyli
materiały dziennikarskie nagrodzone w trzech ogólnopolskich konkursach. Wzięli udział
w promocji własnego zadania Budżetu Obywatelskiego choć nie pozyskali wymaganej
dla realizacji ilości głosów. Materiały filmowe publikowane na stronie www

portalu

społecznościowego osiągały wyjątkowo lecz powtarzalnie, oglądalność na poziomie do 4000
wyświetleń – co stanowi zasięg porównywalny z zasięgiem lokalnych stacji radiowych.
Członkowie grupy projektowej przeprowadzili skuteczną promocję szkoły oraz swych
przedsięwzięć w mediach społecznościowych i wypracowali nowe, pożądane, służące
rozwojowi osobistemu kompetencje społeczne i zawodowe. Dzięki aktywności Szkolnego
Radia Tischnerówki odbudowane zostały więzi międzypokoleniowe i ciągłość tradycji szkoły.
Ponownie włączeni zostali, jako aktywni uczestnicy społeczności szkolnej absolwenci z lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, których przedstawiciele mogą dziś służyć za wzór
do naśladowania dla młodszych szkolnych kolegów.
Spośród niepowodzeń, niezrealizowanych w założonym czasie zamiarów, wymienić
należy: nieprzezwyciężoną personalizację projektu – brak wypracowanych i przyjętych
procedur

działania

niezależnych

od

działań

lidera

i

niepowodzenie

pozyskania

współopiekunów. Zakupione ze środków z grantu wzmacniacze i głośniki ścienne, składające
się na instalację kablową 100V, nie zostały zamontowane przez co nie poszerzyły zasięgu
44

odbioru na kolejne piętra budynku szkolnego i nie zwiększyły czytelności przekazu słownego.
Nie zrealizowano dotąd jednego z perspektywicznych celów, nieujawnianych publicznie,
którym było uruchomienie internetowej emisji programu Szkolnego Radia Tischnerówki.
Nie udało się zakończyć produkcji filmu Ojciec Szeherezady będącego częścią projektu
Euforia II. Nie wygraliśmy po raz drugi i nie zdobyliśmy grantu w konkursie Projekt z klasą.
Nie udało się wypracować w uczestnikach umiejętności przetwarzania materiału od pomysłu
do produktu czyli samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia reportażu, wywiadu itp.
od konspektu poprzez zaplanowanie spotkania i miejsca, nagranie , montaż i publikację.
Mimo pomyślnego wykonywania poszczególnych elementów procesu mieliśmy do czynienia
z dużą ilością materiałów niedokończonych lub opublikowanych jako nieaktualne.
Przykładem mogą być relacje i wywiady z wykładowcami AHE - realizatorami projektu
filozoficznego w XXIII LO, wokalistą Januszem Radkiem występującym w łódzkim Klubie
Nauczyciela oraz reportażu-impresji z obchodów Święta Niepodległości. Podstawową
przeszkodą ich terminowej publikacji była dla reporterów, nieuświadomiona wcześniej
nieumiejętność obsługi programu do montażu oraz czasochłonność procesu montażowego.
Wsparcie treści programowych wiedzy o społeczeństwie podczas realizacji projektu
dotyczyło w większości warunków realizacji – wymagań ogólnych. Zdecydowanie wpłynęło
korzystnie na kształtowanie kompetencji kluczowych. W mniejszym stopniu wymagań
szczegółowych. W projekcie brali udział zarówno uczniowie wybierający naukę wos
w zakresie rozszerzonym, jak i ci którzy naukę przedmiotu zakończyli na klasie pierwszej.
Deklaracje uczniów wskazują na niewielki związek między końcoworocznymi i śródrocznymi
ocenami z wos a aktywnością w projekcie. Równocześnie jednak uczniowie odbierają
subiektywnie związek między podejmowanymi zadaniami projektowymi a treściami
programowymi wos jako znaczący. Kompetencje takie jak komunikowanie się, negocjowanie,
twórcze myślenie, praca w zespole, rozwiązywanie problemów, korzystanie z informacji,
radzenie sobie w sytuacjach nowych i nietypowych, prezentowanie własnej pracy i obrona
swojego zdania znalazły w projekcie najpełniejsze możliwości rozwijania. W kwestiach
wymagań szczegółowych zadania realizowane przez grupę miały większy lub mniejszy
związek z zagadnieniami systemu edukacji planowania i kariery zawodowej, samorządem
lokalnym, aktywnością obywatelską i samoorganizowaniem się społecznym, krytycznym
i twórczym korzystaniem ze środków społecznego komunikowani się. Ważnym elementem
wychowawczym powiązanym z programem wos było zdobycie i praktyczne stosowanie,
przez większość uczestników projektu, wiedzy o przepisach prawa autorskiego i ochrony
własności intelektualnej.
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Najczęściej wskazywanymi przez uczestników motywacjami przystąpienia do projektu była
ciekawość oraz możliwość uczestniczenia w spotkaniach z ludźmi mającymi wpływ
na aktualne życie publiczne i kulturalne. Początkowo wymieniali, jako robiące największe
wrażenie, spotkania w AHE z Anitą Werner i Jackiem Grudniem. Możliwość
przeprowadzenia rozmów i utrwalenia ich w formie audio-video okupiona była ogromnym
stresem realizatorów a jednak wspominana jest jako przeżycie przełomowe, determinujące
chęć dalszego uczestniczenia w projekcie. Kilka miesięcy później po spotkaniu ze starszymi
absolwentami naszej szkoły to rozmowy z nimi stały się powodem do dumy młodych
adeptów dziennikarstwa. Po tych doświadczeniach uczniowie zgłosili chęć samodzielnego
przygotowania i przeprowadzenia wywiadów z mieszkającymi poza Łodzią absolwentami jak
np. Krzysztof Jasiński – dyrektor artystyczny Teatru Stu w Krakowie czy Maciej Sieradzky –
przedsiębiorca, celebryta i projektant mody.
Uczestnicy nie deklarowali zamiaru kontynuowania edukacji i kariery zawodowej
w branży medialnej ale też nie wykluczali jej. Dostrzegali również przydatność zdobywanych
umiejętności w szerokim kontekście ich przyszłej aktywności zawodowej, także nie związanej
z dziennikarstwem. Takie też były cele projektu. Pozyskane umiejętności miały służyć
rozwojowi osobistemu uczestników oraz integracji społeczności szkolnej wokół wspólnych
przedsięwzięć.
Barierami realizacyjnymi

były przede wszystkim brak wyodrębnionego w planie

zajęć czasu na spotkania uczestników projektu, zbyt mała ilość nauczycieli-opiekunów.
Najważniejszą barierą był brak chęci wykorzystania przez nauczycieli dla realizacji mini
projektów przedmiotowych, wypracowanych w projekcie uniwersalnych umiejętności
uczniowskich. Członkowie grupy projektowej mogliby wystąpić w roli liderów edukujących
rówieśników. Kompetencje wypracowane w projekcie Radio Dwudziestka Trójka nadają
się bowiem do wykorzystania w każdym projekcie przedmiotowym. Wypada wspomnieć
o nauczycielce bibliotekarzu i nauczycielce j. polskiego świadomie i twórczo wykorzystujących jesienią 2017 r. kompetencje członków grupy projektowej i współpracujących
z zespołem. Ich współpraca zaowocowała udziałem w evencie w Muzeum Miasta Łodzi,
przygotowaniem impresji o Rafale Wojaczku i rejestracją prezentacji o Józefie Conradzie
Korzeniowskim. Obie te nauczycielki to nowozatrudnieni pracownicy XXIII LO.
Banałem byłoby informowanie o potrzebie i korzyściach płynących ze stosowania
tego rodzaju projektów gdyż jest to oczywistość. Ważniejsza w niniejszym opracowaniu
jest odpowiedź na pytanie Jak? Jakie działania sprzyjają pomyślnej realizacji projektu a jakich
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błędów unikać? Rekomendacje powinny zawrzeć się w odpowiedziach na kilka prostych
pytań. Np.: Jeden duży projekt czy wiele mniejszych? Radio Dwudziestka Trójka było
w odczuciu uczniów i nauczycieli XXIII LO projektem utopijnym, zniechęcającym
do działania z powodu przekonania o braku szans na jego sukces. Było projektem
kolokwialnie określanym od czapy. Sugeruję że tylko takie projekty mogą, ze względów
psychologicznych przyciągnąć i porwać jednostki zainteresowane zmianą i innowacją.
Jednostki niezgadzające się na zastany stan rzeczywistości edukacyjnej. Rekomenduję jednak
rozważenie podzielenia tego typu projektu na szereg mniejszych, zazębiających
i wspierających się wzajem przedsięwzięć. Jeżeli cele długofalowe takie jak wzmocnienie
odbioru społecznego i środowiskowego szkoły, lub długofalowy plan marketingowy
wymagają zachowania sekretu, wówczas ujawnione i opracowane projekty winny
być wycinkami podporządkowanymi szerszemu planowi. Dzięki temu zyskuje się łatwiejsze
zrozumienie celów i ograniczenie koniecznych do pozyskania środków a także ograniczenie
niezbędnych do wygenerowania kompetencji. Skutkiem jest lepsza motywacja zespołu
wynikająca z konkretnie określonego i bliskiego celu. W wypadku przyjęcia szerokiego
horyzontu czasowego projektu, należy bezwzględnie określić cele etapowe, wypracować
metody ich mierzenia i oceny pracy zespołu nie rzadziej niż raz na półrocze. Lepiej jednak,
ze względów motywacyjnych częściej dokonywać wspólnej oceny.
Czy pozyskiwać sojuszników w Radzie Pedagogicznej? Bez współpracy i życzliwości
nie tylko dyrekcji szkoły ale i pozostałych członków rady projekt o tak szerokim zakresie
skazany jest na niepowodzenie.
Jak finansować? Pomimo społecznych postulatów zapewnienia szkole i uczniom
pełnego finansowania, sprzętowego i osobowego wszelkich przedsięwzięć edukacyjnych
ze środków publicznych, jestem zdania że nie służy ono idei projektu. Można wskazać wiele
szkół, którym zapewniono doskonałe finansowanie, znakomicie wyposażonych, w których
brak jest uczniów i nauczycieli optymalnie wykorzystujących posiadane zasoby materialne.
Możliwość samodzielnego zaplanowania zakupów, pozyskania na nie środków i sprawdzenia
trafności pomysłu jest, w moim opartym na obserwacjach przekonaniu, silnym motywatorem
działania, dbałości o pozyskane materiały i skutecznym sposobem weryfikacji słuszności
podjętych decyzji. Częstym problemem naszego projektu było niezagospodarowanie
istniejących już zasobów materialnych wskutek braku czasu lub umiejętności. Pozyskiwanie
środków finansowych może być inspirującą częścią projektu lub nawet jego istotą, pretekstem
do twórczego działania w interesie społeczności szkolnej.

Postulowane sposoby

finansowania, mogące być mini projektami edukacyjnymi samymi w sobie np. udział
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w konkursach grantowych i zgłaszanie zadań samorządowych Budżetów Obywatelskich
a także zbiórki crowdfundingowej organizowane we współpracy z Radą Rodziców. Do
kwestii finansowania zasobów ludzkich czyli wynagrodzenia opiekuna i nauczycieli
wspierających nie potrafię się odnieść w świetle zebranych doświadczeń. Niechlubną
praktyką polskiego systemu edukacyjnego jest obarczanie nauczycieli obowiązkiem realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach tzw. pensum czyli bez dodatkowego wynagrodzenia.
Ponieważ badania motywacji nauczycieli wykraczają poza ramy niniejszej pracy brak jest
podstaw do określenia jak fakt braku dodatkowego wynagrodzenia wpływa na zaangażowanie
i efektywność pracy opiekunów zajęć pozalekcyjnych m.in. kół zainteresowań. Można
jedynie sformułować hipotezy będące postulatem badawczym. Należy jednak podkreślić,
że o ile w pierwszym okresie wdrażania projektu jego realizatorzy powinni potwierdzić swą
determinację i zdolność do generowania wartości edukacyjnej oraz wytwarzania atrakcyjnych
efektów pracy nie oczekując finansowania niepewnego przedsięwzięcia, o tyle w kolejnych
etapach pomyślnej realizacji warto postarać się o stałe finansowanie pracownika dbającego
o techniczną stronę projektu. Doświadczenie Radia Dwudziestka Trójka wskazuje że wobec
rosnącej liczby przygotowanych materiałów audio i wideo rośnie też liczba materiałów,
których publikacja odkładana jest na czas bliżej nieokreślony. Przyczyną tego stanu rzeczy
są ograniczone zasoby pozwalające na ich obróbkę techniczną.
Jeżeli jednak przyjąć, że zaangażowanie i efektywność nauczania i wychowania winny
być wprost proporcjonalne do wynagrodzenia nauczyciela-opiekuna zajęć, to przedsięwzięcie
Szkolne Radio Tischnerówki nie powinno było nigdy zaistnieć ani przynieść efektów, gdyż
opiekun pełnił swą rolę społecznie bez żadnego wynagrodzenia, z czystej pasji poznawczej,
zamiłowania do radia oraz odkrywania nowych możliwości edukacyjnych. Podobnie zresztą
motywowana była większość uczniów – uczestników projektu, podkreślających w badaniach
ankietowych brak związku ocen klasyfikacyjnych z udziałem w projekcie czyli de facto
realizujących aktywność społeczną i oddających się własnym pasjom. Potwierdza to, mimo
wszelkich zastrzeżeń teoretycznych, założenie że projekt edukacyjny Radio-Reaktywacja
Dwudziestka Trójka wraz z siostrzanymi Radio Dwudziestka Trójka. Szkolne radio
Tischnerówki i Medialne Chałupnictwo XXII LO są pełnowartościowymi projektami
edukacyjnymi z uwagi na ich realizację z całego serca i dla dobra społeczności.
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15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół, zał. 4 , Dziennik Ustaw z dn. 30 sierpnia 2012 r.
nr 51, poz. 977
16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania,

klasyfikowania

i promowania uczniów

i słuchaczy w

szkołach

publicznych, Dziennik Ustaw z dn. 16 sierpnia 2017r., poz. 1534.
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17. Sfilmujmy Sobie Historię Szkoły! Projekt edukacyjny nr 1032 w VIII Edycji
Konkursu

Projekt

z

Klasą.

https://www.projektzklasa.pl/component/

projektzklasa8/projekty/pokaz/3108.html
18. Strona projektu, http://euforia.filmfestival.gr/
19. Strona polskiego koordynatora, http://www.dpm.san.edu.pl/ aktualnosci/projekteuforia-2-spotkanie-podsumowujace.
20. Zapis rozmowy z A. Fadecką. https://www.youtube.com/watch?v=6Itv3O_dscw
21. Zwiastun

reportażu

z

Festiwalu

BO,

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

XCI8CxyGxAg.
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Załączniki
Załącznik nr 1
Projekt Statutu organizacyjnego Kolegium Redakcyjnego
Szkolnego Radia Dwudziestka Trójka
1.

Aktywnymi członkami (z prawem głosowania)kolegium zostają od dn.……… osoby uczestniczące
w założycielskim zebraniu kolegium.

2.

Członkiem aktywnym kolegium może zostać także
a) inżynier radiowęzła b) redaktor c) stażysta, który kilkukrotnie wykona jedną z wymienionych prac :
-

przygotuje i wyemituje całodzienny blok muzyczny wraz z zapowiedziami na żywo
lub napisanymi do odczytania przez inną osobę.

-

Przygotuje (napisze, nagra) 5-10 minutowy blok informacyjny i wyemituje go.

-

Przygotuje (napisze, nagra) 5-10 minutowy program kulturalny lub naukowy i wyemituje go.

-

Nagra i zmontuje sygnał, zapowiedź radiową która zostanie wyemitowana.

Członkowie „założyciele” kolegium dla zachowania aktywnego prawa głosowania

potwierdzają swe

kwalifikacje w ciągu 1 miesiąca od pierwszego kolegium , wykonując zadania takie jak stażyści
i członkowie bez aktywnego prawa głosu.
3.

Kolegium redakcyjne podejmuje decyzje większością głosów obecnych na nim członków aktywnych.

4.

Nieobecny aktywny członek kolegium może upoważnić pisemnie innego aktywnego członka
do głosowania w jego imieniu. Pełnomocnictwo z datą zebrania kolegium ważne jest jednorazowo.
Pełnomocnik składa je na ręce przewodniczącego kolegium.

5.

Prawa członka aktywnego traci się wskutek równoczesnej a) miesięcznej absencji na kolegiach
redakcyjnych b) miesięcznej nieaktywności w zakresie zadań dziennikarskich opisanych w pkt 2. –
nie dotyczy okresu wakacji letnich i długotrwałej choroby.

6.

W kolegium redakcyjnym ma prawo uczestniczyć i głosować a) nauczyciel opiekun radiowęzła b)
nauczyciel opiekun pionu technicznego nagłośnienia c) dyrektor szkoły d) nauczyciele zaproszeni przez
kolegium. Nieobecni nauczyciele nie mogą przekazać pełnomocnictwa do głosowania.

7.

Decyzje kolegium podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.

8.

Kolegium odbywa się minimum 1 raz tygodniowo.

9.

Kolegium ustala

a) wewnętrzny statut organizacyjny Szkolnego Radia Dwudziestka Trójka
b) program ramowy z podziałem na pasma dni tygodnia i kolejne przerwy międzylekcyjne
Program ramowy ustalany jest z uwzględnieniem informacji szkolnych, lokalnych i prezentacji
różnorodnych gatunków muzyki oraz bloku rozrywkowego

10. Kolegium wybiera NADREDAKTORA , SEKRETARZA REDAKCJI oraz SZEFA PIONU
TECHNICZNEGO (Inżynierów) którzy tworzą prezydium redakcji
11. Obradom kolegium przewodniczy jeden z opiekunów lub nadredaktor, lub sekretarz redakcji w zależności kto jest obecny.
12. Uprawnienia i obowiązki NADREDAKTORA , SEKRETARZA REDAKCJI oraz SZEFA PIONU
TECHNICZNEGO (Inżynierów)

…….. uzupełnić
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13. Kolegium mają prawo zwołać, poprzez wyznaczenie terminu, NADREDAKTOR, SEKRETARZ
REDAKCJI, opiekun radiowęzła i opiekun pionu technicznego, po uprzednim zasięgnięciu opinii
członków o jego terminie.
14. W wypadkach nagłych decyzje tymczasowe podejmowane są przez prezydium redakcji. Decyzje
te obowiązują do najbliższego kolegium które może je zatwierdzić lub nie.
15. Grupa fb „Reduktor Redakcji” jest kanałem komunikacji w sprawach funkcjonowania redakcji oraz
wymiany informacji oraz plików tekstowych i multimedialnych potrzebnych do przygotowania
programu. W tejże grupie w odróżnieniu od innych grup fb zabrania się ujawniania negatywnych
emocji, wypisywania pierdół i lajkonikowania.
16. Wszyscy członkowie kolegium mają prawo uczestniczenia w organizowanych przez opiekuna zajęciach
doskonalących w zakresie obsługi sprzętu, warsztatach z edycji i montażu dźwięku, ćwiczeniach
w pracy z mikrofonem, emisji głosu i dykcji.
17. Prawo uczestniczenia w wizytach studyjnych w innych rozgłośniach oraz zajęciach specjalnych
organizowanych przy udziale instruktorów zewnętrznych mają tylko aktywni członkowie kolegium.
18. Kolegium raz w miesiącu weryfikuje status aktywności członków na podstawie statutu
organizacyjnego.
19. Kolegium ustala tygodniowy układ dyżurów redakcyjnych i technicznych w radiowęźle uwzględniając
zespół rezerwowy.
-

do każdego dnia tygodnia przypisany jest jeden zespół składający się z 3 osób: jeden inżynier
radiowęzła i 2 redaktorów lub 2 inżynierów i 1 redaktor. Spośród nich wyznaczony zostaje
redaktor odpowiedzialny.

-

czteroosobowy zespół rezerwowy może być wyznaczony na cały tydzień lub ½ tygodnia.
Spośród nich wyznaczony zostaje redaktor odpowiedzialny.

-

członkowie zespołu rezerwowego zastępują zespół dyżurujący wyłącznie w wypadku
nieobecności wszystkich jego członków, lub na wyraźną prośbę jednego z członków zespołu
dyżurującego.

20. Podczas emisji audycji w pomieszczeniu radiowęzła mogą znajdować się wyłącznie osoby z zespołu
dyżurującego + jedna osoba wspomagająca . Może nią być wyłącznie członek aktywny członek
kolegium redakcyjnego.
21. Pomieszczenie radiowęzła jest miejscem pracy zespołu dyżurującego nie zaś ośrodkiem
wypoczynkowo towarzyskim. Za utrzymanie porządku, czystości i stanu technicznego aparatury
odpowiada każdorazowo szef zespołu.
22. Przygotowany plan dyżurów powiela się i udostępnia na tablicy informacyjnej Radia Szkolnego,
w internetowe

grupie fb, wewnątrz pomieszczenia oraz poprzez przekazanie do kierownika

gospodarczego szkoły. Plan dyżurów jest podstawą do udostępnienia klucza do pomieszczenia
radiowęzła.
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Załącznik nr 2
Opis projektu edukacyjnego Radio Reaktywacja Dwudziestka Trójka
źródło: https://projektzklasa.pl/component/projektzklasa7/projekty/pokaz/1779.html
Projekt oparty jest na dobrowolnym uczestnictwie uczniów w zajęciach, głównie pozalekcyjnych,
w formie koła zainteresowań. Jednak uczestnicy prowadzą jego realizację także podczas przerw
międzylekcyjnych a z czasem częściowo, także podczas niektórych zajęć lekcyjnych. Z kolei odbiorcy – czyli
wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły mogą, na zasadzie dobrowolności, dołączyć do projektu w charakterze
realizatorów. Projekt

integruje wszechstronnie umiejętności z zakresu wielu przedmiotów, zachowując

charakter wychowawczy.
Wśród aspektów projektu występują:
 Funkcjonowanie redakcji jako mikroprzedsiębiorstwa (z pominięciem zagadnień bilansowo
podatkowych)

i związanych z tym kwestii organizacyjnych – zakres przedmiotu podstawy

przedsiębiorczości lub
 Małej organizacji pozarządowej, kształtującej zdolności grupowego zarządzania projektem radia
szkolnego – zakres przedmiotu wiedza o społeczeństwie
 Obsługa aplikacji i programów komputerowych służących montażowi i przetwarzaniu dźwięku oraz
internetowej emisji radiowej - zakres przedmiotów informatyka i aplikacje internetowe
 Zarządzanie zasobami ludzkimi i rozwój kompetencji komunikacyjnych zakres przedmiotów –
psychologia w biznesie i podstawy przedsiębiorczości, oraz reklama w biznesie.
 Poszerzanie horyzontów o nowe gatunki muzyczne i uwrażliwienie na słowo mówione w audycji
radiowej - zakres przedmiotów wiedza o kulturze i edukacja medialna oraz medioznawstwo.
 Rozwój kompetencji komunikacyjnych opartych na przekazie słownym. Poprawa umiejętności
przekazywania komunikatów i ich odbioru – zakres wszystkich przedmiotów ze szczególnym
uwzględnieniem j. polskiego.
 Kształtowanie

praktycznych

umiejętności

obsługi

i

konserwacji

elektrycznych

urządzeń

nagłośnieniowych wspiera naukę fizyki z zakresu działów elektryczność i akustyka
 W zamiarze projektu jest uwzględnienie kwestii organizacji i pracy radia szkolnego jak i przygotowania
oferty programowej podczas realizacji lekcji z tych przedmiotów.
 Walorem wychowawczym projektu jest integracja społeczności szkolnej w trosce o stworzenie
wspólnego dobra jakim jest własne radio. Poszanowanie materialnych wartości składających
się na wyposażenie studia emisyjnego radia. Dbałość o jego estetykę i funkcjonalność.
Uczniowie zyskują:
Praktyczne umiejętności dziennikarskie
Umiejętności w dziedzinie zarządzania i współpracy.
Umiejętności informatyczne.
Umiejętności elektrotechniczne i elektroakustyczne.
Wzmocnienie samooceny.
Doskonalenie umiejętności autoprezentacji, budowania wypowiedzi.
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Poszerzenie zasobu słownictwa.
Orientację w zjawiskach społecznych, politycznych i kulturalnych.
Kształtują swoją wytrwałość i odpowiedzialność.
Zakładamy w realizacji projektu strategię rozszerzających się ”kół na wodzie” czyli stopniowego
poszerzania kręgu osób w nim uczestniczących.
(…) Burza mózgów nasunęła nam pomysł poszerzenia składu grupy o uczennice i uczniów
zainteresowanych redagowaniem bloków muzycznych oraz gotowych przygotowywać edytowane pliki
dźwiękowe. (montaż wywiadu, stworzenie tzw. jingle’a – sygnału).
Mniej śmiali acz kreatywni zajmą się uaktualnianiem strony na portalu społecznościowym.
Stroną promocji projektu zajmie się grupa uczniów klasy IIIAB „biznesowej”, która poznała już zasady
marketingu. Oni także opracują wytyczne „rebrandingu” z dotychczasowej nazwy Radiowęzeł na szlachetniej
brzmiące Radio oraz wykonają projekty logo i materiałów promocyjnych. Ich dotychczasowy dorobek, obok
dorobku grupy redakcyjnej, widać i słychać w załączonych plikach.
Ważnym elementem wychowawczym będzie zdobycie i praktyczne stosowanie wiedzy o przepisach prawa
autorskiego i ochrony własności intelektualnej.
W

przygotowanych sygnałach radia

i wywiadzie zamieszczonym na konkursowej stronie projektu

wykorzystane zostały fragmenty utworów następujących kompozytorów i autorów :
(…)
Pragniemy zaznaczyć, iż jako tzw. szkolny radiowęzeł korzystamy ze zwolnienia (co do zasady)
z opłat tantiem autorskich o ile zasięg audycji nie wykracza poza instytucję szkoły. Nie zwalnia to jednak od
wskazania autorów i kompozytorów wykorzystanych utworów. W celu zadośćuczynienia temu wymogowi
uczniowie przygotowujący audycje wdrażani są do publikowania list z zestawem utworów. Tworząc
zamieszczone na stronie konkursowej sygnały korzystamy z edukacyjnego „prawa cytatu”, powstały one
bowiem jako materiał szkoleniowy dla uczniów obsługujących programy edycji dźwięku. Strona zaś na jakiej
zostały zamieszczone jest stroną służącą edukacji.
Najtrudniejszym wyzwaniem jest pozyskanie środków finansowych na modernizację i zakup nowego
wyposażenia uniezależniającego emisję audycji od prób do szkolnych imprez i uroczystości. Atrakcyjność
używanego wyposażenia podniesie motywację uczniów do angażowania się w przedsięwzięcie w godzinach
pozalekcyjnych. Modernizacja ta objąć musi również przekształcenie istniejącego obecnie nagłośnienia
korytarzowego do właściwej instalacji

radiowęzłowej

100V oraz właściwe zagęszczenie głośników

zapewniające odpowiednie ciśnienie akustyczne i czytelny odbiór audycji.
Plan obejmuje stopniowe poszerzanie grupy osób zaangażowanych w realizację projektu jak i kręgu
odbiorców. Do redakcji dołączą kolejni stażyści i redaktorzy oraz inżynierowie audio mogący przekazywać swe
doświadczenia młodszym rocznikom tak aby w przyszłości zachować ciągłość działania Rozgłośni. Wśród
uczniów zaangażowanych znajdzie się miejsce także dla tych którzy tymczasem nie są zainteresowani
wypowiedziami audio lecz wykazują chęci i talenty organizacyjne pozwalające zapewnić sprawne
funkcjonowanie redakcji w takich sferach jak: plan dyżurów, kierowanie porządkiem narady kolegium
redakcyjnego, zapewnienie porządku w pomieszczeniu redakcyjnym, udział w redagowaniu projektu statutu
organizacyjnego Radia, redagowanie strony internetowej.
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Zaproponujemy realizację podczas zajęć lekcyjnych bloków zagadnień związanych z działalnością
szkolnego Radia. Funkcjonowanie redakcji pozwoli na emocjonalne związanie uczniów z realizowanymi
tematami i natychmiastowe praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności. Aktywny udział w projekcie po
dokonaniu samooceny i kolektywnej oceny koleżeńskiej stanowić będzie podstawę do wystąpienia o jedną lub
więcej ocen z realizowanych przedmiotów szkolnych.
Obok zajęć warsztatowych z uczestnikami podstawową formą pracy z opiekunem projektu będą kolegia
redakcyjne służące ustaleniu najpilniejszych zadań zespołu, sposobów ich realizacji i podziału obowiązków.
Zespół redakcyjny będzie musiał również przedyskutować i uchwalić statut organizacyjny a następnie stosować
jego przepisy.

Cele projektu
Stworzenie uczniowskiej rozgłośni radiowej w XXIII LO w Łodzi.
Radio Dwudziestka Trójka.


Poszerzanie horyzontów estetycznych młodzieży szkolnej w dziedzinie muzyki rozrywkowej
i poważnej.



Uwrażliwienie na wartość poznawczą i edukacyjną słownego przekazu radiowego.



Stworzenie warunków do samodzielnej realizacji uczniowskich ambicji dziennikarskich.



Zakup wyposażenia autonomicznego studia nadawczego dla rozgłośni szkolnej.



Integracja i praktyczne wykorzystanie kompetencji kształtowanych w szkole ponadgim-nazjalnej.



Samodzielne tworzenie przez uczniów audycji słownych i muzycznych i ich emisja w szkole.



Rozwój kompetencji społecznych uczniów poprzez kolegialne kształtowanie programu i zarządzanie
zespołem redakcyjnym oraz pomieszczeniami redakcji.



Zapewnienie tworzącemu się zespołowi redakcyjnemu atrakcyjnego wyposażenia technicznego
i warunków zachęcających do działania i emocjonalnie wiążących z projektem.

Elementy unikatowe


Nie znane nam są przypadki tak kompleksowego szkolnego projektu radiowego. Przekaz radiowy
godzien jest popularyzacji wśród młodszego pokolenia, będącego pokoleniem „obrazkowym”. Nasz
projekt wykorzystuje edukacyjne i wychowawcze walory audycji radiowych, zmierza do popularyzowania medium jakim jest radio przez współuczestniczenie w jego tworzeniu.



Efekty projektu będą służyć rozwojowi kolejnym rocznikom uczniów wybierających naszą szkołę
i wyróżniać placówkę spośród innych.



Projekt integruje uczniów różnych poziomów nauczania i wspiera kształtowanie więzi koleżeńskich
między nimi.



Projekt wszechstronnie integruje umiejętności z zakresu wielu przedmiotów, zachowując przy tym
charakter wychowawczy.



Emocjonalnie związuje – rówieśników z tworzonym przez kolegów programem, powiększając grupę
osób zaangażowanych w projekt o odbiorców, którzy mogą stać się także realizatorami projektu. (…)
Etapy realizacji
I Etap Nowe otwarcie. IX 2016 Liczba uczestników 8
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Wznowienie emisji na bazie starego wyposażenia do nagłaśniania szkolnych uroczystości, w oparciu
o grupę tzw. Inżynierów audio- uczniów zajmujących się obsługą i konserwacją przestarzałego zestawu
nagłośnienia estradowego i wolontariuszy z klas pierwszych.
II Etap Konsolidacja X-XI 2016 Liczba uczestników 20
Pozyskanie nowych praktykantów do powstającej redakcji Radia Dwudziestka Trójka. Wstępne
ustalenie zasad funkcjonowania redakcji. Nauka obsługi urządzeń. Nauka posługiwania się mikrofonem.
Po akceptacji edukacyjnych celów redakcji przez zespół – przystąpienie do „Projektu z klasą”. Poszerzenie
oferty o nowe nieemitowane dotąd gatunki muzyczne. Przygotowanie pierwszych własnych sygnałów radia.
Zaprojektowanie, zakup i wręczenie wyróżniającym się uczestnikom projektu koszulek z logo Radia
Dwudziestka Trójka. Dołączenie do projektu uczniów klasy III – grupa biznesowa – przygotowanie promocji
projektu. Pozyskanie sojuszników medialnych.
III Etap Rozwój zaplecza technicznego i zasobów ludzkich
XII 2016- IV 2017 Liczba uczestników 25 Liczba odbiorców 230
Uchwalenie Statutu Organizacyjnego i zasad pracy kolegium redakcyjnego oraz wdrożenie ich w życie.
Przeprowadzenie castingów dla nowych członków redakcji. Kontynuacja szkoleń w zakresie montażu dźwięku.
Wizyty studyjno warsztatowe w rozgłośniach radiowych i studiach nagraniowych.
Zakup i instalacja nowych urządzeń emisyjnych i ich wykorzystanie do emisji programu. Przygotowanie
pierwszych audycji słownych. Szkolenia zespołu redakcyjnego z zakresu praw autorskich.
IV Etap Stabilizacja
V-VI 2017 Liczb uczestników 15-20 Liczba odbiorców 180
Po odejściu uczniów klas trzecich przejęcie odpowiedzialności za emisję i doskonalenie umiejętności
swoich i kolegów przez pierwszo i drugoklasistów.
Wzbogacanie oferty programowej o kolejne programy, krótkie komunikaty słowne retransmisję rozgłośni
ogólnopolskich i lokalnych. Wprowadzenie elementów wypowiedzi „na żywo”.
Promocja szkolnego radia wśród kandydatów do liceum podczas Targów Edukacyjnych, Drzwi Otwartych.
Przygotowanie i zgłoszenie projektu budżetu obywatelskiego dotyczącego wsparcia rozwoju szkolnego radia.
Przygotowanie oferty programowej na następny rok szkolny. Zaplanowanie szkoleń , promocji i castingów dla
nowoprzyjętych koleżanek i kolegów z przyszłych klas pierwszych.

Wykorzystanie grantu
Podstawowe wyposażenie studia emisyjnego Radia Dwudziestka Trójka. Pochłonie największą część
grantu.
Szkolenia których nie można prowadzić nieodpłatnie lub wykraczają poza kwalifikacje nauczycieli. np. prawa
autorskie, profesjonalna obróbka dźwięku i technika mikrofonowa będą finansowane z grantu zupełnie
wyjątkowo gdyż ich koszt znacznie przekracza wysokość grantu.
Nagrodzenie uczestników projektu koszulkami firmowymi Radia szkolnego. Zajęcia ze specjalistami
emisji głosu i dykcji. Dojazdy i zakwaterowanie grup na szkoleniach, wizytach w studiach radiowych i firmach
nagłośnieniowych.
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