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PROPOZYCJE 
TEMATÓW

1. Wywiady na nowe 
stulecie.

2. Curie w czasach 
pandemii.
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A może to połączyć?

Wywiady na nowe 

stulecie, czyli 

Curie w czasach 

pandemii
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Działamy jako 
Redakcja Mediów Curie

Cele:

1. Tworzymy fajny zespół ludzi

ze sobą współpracujących.

2. Chcemy udokumentować

nasz okres pobytu w szkole

I w naszym mieście w czasach

pandemii.

3. Jesteśmy spadkobiercami

szkolnych redakcji, które

ocalały od zapomnienia życie

szkoły

i ludzi z nią związanych.

4. Uczestniczymy w wykładach

akademickich.
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Zadania 
i grupy 
zadaniowe

1. Życie szkoły i miasta w czasach pandemii. 
(fotografie i reportaże filmowe, wywiady)

2. Kondycja ludzi w czasach pandemii. (wywiady 
z pedagogiem, psychologiem, uczniami, 
nauczycielami, rodzicami i rodzeństwem)

3. Debata oksfordzka – temat związany z 
pandemią.

4. Nasza twórczość w czasie pandemii (wspólny 
videoclip)

5. Seniorzy w czasie pandemii – wolontariat.
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I grupa

Życie szkoły 
i miasta 

w czasach 
pandemii.

1. Życie szkoły. Reportaże na przykład z lekcji 
wychowania fizycznego, obraz pustej szkoły, 
rozmowy z nauczycielami i uczniami o 
metodach w zdalnym nauczaniu, działalność 
biblioteki, rozmowa z panem Dyrektorem o 
organizacji życia szkoły w czasach pandemii, 
remont szkoły - postępy itd..

2. Życie miasta. Reportaże i wywiady na 
przykład z dyrektorem OCK, muzeum 
regionalnego, biblioteki publicznej i 
pedagogicznej, lokalnymi władzami, na 
przykład radnymi czy starostą.
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Grupa II

Kondycja ludzi w czasach pandemii

1. Wywiad ze szkolnym psychologiem i pedagogiem.

2. Rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami, rodzeństwem i seniorami o ich 
samopoczuciu i życiu w tym czasie.

3. Rola sportu w czasach pandemii, zdrowego odżywiania i odpoczynku oraz 
organizacji czasu pracy. (wywiad z lekarzem, dietetykiem, wuefistą, psychologiem)

4. Dobra książka na czas pandemii – propozycje – cykl.
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Grupa III
Debata
oksfordzka

Temat?
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Grupa IV
Nasza twórczość
w czasie pandemii

Wspólny videoclip ukazujący życie szkoły

i miasta, naszą kondycję, działalność, 

nastroje, ale I udział w konkursach, 

malarstwo, fotografia...
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Grupa V
Pomoc w czasie
pandemii, wolontariat

Zorganizowanie pomocy dla seniorów i nie

tylko, na przykład w rodzinie, wśród

znajomych.
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Członkowie grup

▪ 1.

▪ 2.

▪ 3.

▪ 4.

▪ 5.
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Termin kolejnego 
spotkania

▪ Prośba o przygotowanie 

konkretnych zadań, ich 

podzielenie i terminarz. 

Wyłonienie szefów grup 

zadaniowych.
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Terminarz wykładów
L

p
.

Data Tytuł wykładu Prowadząca/-y

1. 2 XII 2020 Mózg wobec pandemii prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak

2. 16 XII 2020 Mediaworking a dziennikarstwo red. Maciej Zawada (ONET)

3. 13 I 2021 Helena Modrzejewska w Poznaniu, czyli o kulcie gwiazdy w XIX-

wiecznym teatrze

prof. UAM dr hab. Krzysztof Kurek

4. 27 I 2021 Teatr obywatelskiej odpowiedzialności, czyli kilka słów o poznańskim 

Teatrze Ósmego Dnia

prof. UAM dr hab. Klaudiusz Święcicki

5. 10 II 2021 Wprowadzenie do gatunków dziennikarskich Red. Andrzej Nieczyperowicz (Polska Presse)

6. 3 III 2021 Kontrowersyjni Piastowie dr Michał Bogacki (Muzeum Początków Państwa Polskiego 

w Gnieźnie)

7. 17 III 2021 Obraz starożytnego triumfu rzymskiego w mediach antycznych i 

współczesnych

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza

8. 31 III 2021 Miejsce jako przestrzeń sztuki. Refleksje artysty prof. Anna Kramm (Akademia Sztuk Pięknych we 

Wrocławiu)

9. 14 IV 2021 Bioróżnorodność najzimniejszych ekosystemów na świecie dr Krzysztof Zawierucha

1

0.

28 IV 2021 Dlaczego rewolucja, dlaczego w neolicie i co z tego wynika? prof. UAM Arkadiusz Marciniak

Czas trwania wykładu: 

12.00-13.30


