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Kim jesteś drugi człowieku?
W Szkole Podstawowej nr 17 na osiedlu Bolesława Chrobrego od prawie trzech
lat wydawana jest gazetka SZKOLNY MAGIEL (opiekunami gazetki są: pani Monika
Krzyczyńska, pani Izabella Sporakowska-Mazur, pani Małgorzata Wolska). Młodzi
dziennikarze z wielką pasją piszą artykuły o przeróżnej tematyce. Opisują problemy,
które ich nurtują, ciekawostki z życia szkoły, dzielą się z czytelnikami swoim pasjami
i sukcesami. Przeprowadzają wywiady z interesującymi osobami. Nasze pisemko cieszy
się ogromną popularnością. Raz w tygodniu spotykamy się na zajęciach w "Klubie
Dziennikarza"( zajęcia prowadzone przez Izabellę Sporakowską-Mazur - nauczycielkę
języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie).
Ale nasi młodzi reporterzy są tak ciekawi świata, że wraz z koleżanką panią
Martą Łapińską - nauczycielką przyrody i geografii i panem Wojciechem Wrotkowskim
postanowiliśmy poszukać dla nich czegoś więcej. Pan Wojtek jest nauczycielem historii,
wos-u oraz etyki. Znalazł coś w sam raz dla naszych uczniów - projekt MŁODY
OBYWATEL przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jednym z zadań
projektowych był "Reportaż po sąsiedzku". Od razu wiedzieliśmy, że to dla nas najlepsza
opcja. Do projektu zgłosiło się 15 uczniów z klasy szóstej. Spora grupa - za duża do
jednego zadania. Podzieliliśmy więc dzieci na pięć grup. Zadaniem każdej "trójki" było
przygotowanie reportażu związanego z dzielnicą, w której mieści się nasza szkoła
(poznańskie Piątkowo). Dzieci same szukały ciekawych tematów. Podpowiadaliśmy im,
że należy szukać ciekawych osób, napisać coś o ważnych miejscach związanych
z dzielnicą czy bliżej przyjrzeć się historii tego miejsca. Nastąpiła istna burza mózgów.
Nie zawsze grupy były zgodne co do tematów. Uczniowie wahali się, zastanawiali czy
dadzą radę. Szukali u nas - opiekunów rady i wsparcia. W końcu ustaliliśmy tematy i
rozpoczęła się dla uczniów i dla nas opiekunów ciężka praca , ale już w tym miejscu
śmiało możemy powiedzieć - było warto.
Owocem naszej wspólnej pracy jest pięć reportaży, które wydaliśmy w formie
szkolnej gazetki pod szyldem - SZKOLNY MAGIEL WYDANIE SPECJALNE - MŁODY
OBYWATEL. Tematyka tekstów jest bardzo różna. Jedna z grup wybrała się do
działającego w naszej dzielnicy klubu seniora. Dzieci przeprowadziły wywiad
z członkami klubu, dowiedziały się co robi się w takim miejscu. Uczniowie byli
zaskoczeni faktem, że ludzie w wieku ich dziadków spotykają się z ciekawymi ludźmi,
oglądają wspólnie filmy, chodzą na koncerty np. Macieja Maleńczuka. Dzieci zostały
bardzo ciepło przyjęte przez seniorów. To nie koniec przygody - wizyta w tym miejscu
to początek niezwykłej znajomości. Inna grupa szukała sławnej, znanej osoby

z Piątkowa. Uczniowie myśleli o sportowcach, pisarzach, planowali nawet zrobić
wywiad z modelką z naszej dzielnicy. W końcu jednogłośnie wybrali do swojego
reportażu zespół "Psychodrama". To muzycy przed czterdziestką, którzy od 20 lat
wspólnie grają. Wychowali się w naszej dzielnicy i nadal tu mieszkają. Zespół zawitał do
naszej szkoły. Młodzi reporterzy byli bardzo przejęci, jednak spotkanie szybko
przerodziło się w miłą pogawędkę. Muzycy i dzieci chętnie robili sobie wspólne zdjęcia.
Kolejna grupa na tematykę artykułu wybrała Piątkowskie Centrum Kultury "Dąbrówka".
Dzieci nie tylko opisały historię tego miejsca, udało im się spotkać z jednym
z pracowników działającej tam biblioteki. Na ciekawy pomysł wpadły dzieci z kolejnej
naszej grupy. Uczniowie postanowili znaleźć trzy osoby, które od urodzenia mieszkają
na Piątkowie. Pytania do wywiadu dotyczyły zabaw dzieci sprzed 20 lat (kiedy nie było
komputerów i telefonów). Zaskoczeni uczniowie słuchali o graniu w linkę, skakaniu
przez gumę czy grze w kule duńskie. Ostatni reportaż był w naszej ocenie najbardziej
wzruszający. Trzy dziewczynki spotkały się z rodzicami niepełnosprawnego dziecka.
Opisały historię tej rodziny. A przede wszystkim skupiły się na tym, w jaki sposób tym
ludziom pomagają sąsiedzi. Nawet my, opiekunowie, osoby dorosłe byliśmy zaskoczeni
ilu ludzi jest gotowych do bezinteresownej pomocy.
Pięć reportaży - pięć historii, rozmaita tematyka. Projekt nie był tylko ćwiczeniem
pisania, zbierania informacji. Dzieci poszerzyły horyzonty, wysłuchały przeróżnych
opowieści. Co najważniejsze wyszły poza mury szkolne. A to ważne, ponieważ szkoła to
nie tylko nauka, to także uwrażliwianie na drugiego człowieka, to pokazywanie, jak
funkcjonują społeczności. Projekt był dla uczniów nietypowym, bardzo cennym
doświadczeniem. Również dla nas nauczycieli była to dobra lekcja. Wiemy, że należy
częściej robić takie akacje- pokazywać to czego na co dzień dzieci nie widzą. A kto inny,
jak nie my dorośli ma im to pokazać?
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