O projekte
Prezentácia "života" strednej školy a úspechov žiakov formou elektronického
medzinárodného časopisu (masmediálna propagácia s cieľom predstaviť zameranie školy v
širšom medzinárodnom kontexte, profil absolventov, úspechy žiakov v oblasti športu, kultúry,
literárnych súťaží a programov, študijných a humánnych projektov, prezentovať vlastnú
tvorbu žiakov, spomienky bývalých absolventov a ich uplatnenie v praxi, interview s
obľúbeným učiteľom, novinky zo sveta filmu a hudby, pripomenúť si slávne osobnosti našich
dejín, pamätné dni a ich význam v súčasnosti, zábavné okienko vo forme kvízov a hádaniek,
viesť žiakov k formovaniu kritického myslenia a konštruktívnej kritiky formou analytických
útvarov, vytvorenie ankety, dotazníka, tvorba vlastnej grafiky, multimediálna výchova,
spolupráca stredných škôl, motivácia do textotvornej činnosti, výmena skúseností.

Ciele
- multimediálna výchova, prezentácia školy a jej úspechov v médiách;
- spoznávať novinársku prácu a prácu redakčného tímu
- výmena skúseností s partnerskou školou, komunikácia s domácim a zahraničným
projektovým partnerom, motivácia, inšpirácia v textotvornej publicistickej činnosti, návrh na
štruktúru, grafickú úpravu a obsah medzinárodného stredoškolského časopisu
- rozvíjať kreativitu, grafiku, prácu s fotografiou, získať kompetenciu v selekcii informácií a
ich spracovanie novinárskym štýlom, získať zručnosť v editovaní textu, tvorbe titulov,
- tvorba útvarov publicistického štýlu – pestrosť žánrov, originálne spracovanie aktuálnych
tém, jazykovo-štylistickú zručnosť, sugestívnosť vo vyjadrovaní;
- tvorba umeleckých príspevkov – vlastná tvorba žiakov
- prepojiť obsah časopisu so životom školy a regiónu
- motivácia na organizáciu a koordinovanie medzinárodnej spolupráce a výmena skúseností

Pracovný postup
- projekt je plánovaný v mesiacoch júl 2018 - máj 2019,
- júl - august - príprava medzinárodného projektu, spolupráca, výmena školských časopisov s
partnerskou školou, partnerská škola vypracuje recenzenčný posudok konkurenčného
časopisu
- september - profilácia medzinárodného redakčného tímu (ustanovenie šéfredaktora,
pomocných redaktorov, grafika, jazykovo-štylistického korektora a zodpovedného vedúceho)
vyhľadávanie žiackych talentov na publikačnú činnosť v jednotlivých partnerských školách;
návrh na štruktúru e-časopisu
- komunikácia v projektovej práci bude prebiehať elektronickou formou cez eTwinning a
médiá v rámci možností a potrieb (výmena skúseností v tvorbe školského časopisu, motivácia,
inšpirácia, odovzdávanie skúseností)
- október - december tvorba príhovoru šéfredaktora, spravodajských, analytických a
beletristických príspevkov
- korektúra príspevkov, úprava grafiky a dizajnu,
- máj 2019 vydanie e-medzinárodného časopisu

Očakávané výsledky

Medzinárodný e-elektornický časopis, ktorý bude publikovaný v miestnych médiách, na
webových stránkach škôl, bude odzrkadľovať mnohotvárny život stredných škôl a ich
úspechov v širšom kontexte. Môže byť motiváciou a inšpiráciou pre organizovanie školských
a mimoškolských aktivít a projektov zúčastnených škôl, ale aj ostatných škôl.

