SZKOLNA TELEWIZJA „TV ZSI”
w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku

W Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku w ramach rozwijania zainteresowań
uczniów prowadzimy szkolną telewizję TV ZSI. Początkowo było to okazjonalne działanie
uczniów w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego czy innych działań wynikających
z aktualnych potrzeb szkoły. Polegało to przede wszystkim na tworzeniu krótkich nagrań ze
szkolnych wydarzeń, które później prezentowane były na szkolnej stronie internetowej.
Jednakże coraz większe zainteresowanie uczniów oraz ich zaangażowanie spowodowały, że
zabawa z kamerą zapoczątkowała działalność „profesjonalnej” szkolnej telewizji pod nazwą
TV ZSI. Ta prosta nazwa naszej telewizji, wymyślona przez uczniów przyjęła się zarówno
w społeczności szkolnej, jak i środowisku lokalnym. Obecnie nasza szkolna telewizja TV ZSI
jest wizytówką naszej szkoły, a jej działanie wykracza już poza mury naszej placówki.
Rok szkolny 2013/2014 był dla naszej szkolnej telewizji okresem bardzo bogatym
w podejmowane przedsięwzięcia i działania w ramach jej działalności. Opiekunowie szkolnej
telewizji TV ZSI: p.Anna Maček (pedagog specjalny) oraz p.Daniel Majewski (nauczyciel
informatyki) zaangażowali do pracy w telewizji dość liczną grupę zarówno młodzieży
gimnazjalnej, jak i uczniów szkoły podstawowej. Uczniowie bardzo chętnie podejmowali się
realizacji pomysłów nagrań. Stworzone zostało charakterystyczne logo TV ZSI, zakupiono
nakładkę na mikrofon z nazwą telewizji oraz przygotowano profesjonalne legitymacje
prasowe, które wyróżniają naszych redaktorów. Działania te spowodowały, że nasza telewizja
i nasi redaktorzy są obecnie rozpoznawalni również w środowisku lokalnym oraz zapraszani
do udziału w innych, pozaszkolnych imprezach. Telewizja zyskała aprobatę i przychylność
nie tylko uczniów, ale również rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego. Dzisiaj chyba
już nikt w naszej szkole nie wyobraża sobie, żeby na organizowanej przez szkołę uroczystości
czy w podejmowanym przedsięwzięciu nie uczestniczyła szkolna telewizja TV ZSI.
W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkolna telewizja TV ZSI przygotowała kilka nagrań,
do których obejrzenia serdecznie zapraszamy. Poniżej prezentujemy adresy do naszych
nagrań oraz krótkie opisy tematyczne działań podjętych przez naszą szkolną telewizję.
1. Nagranie przygotowane w ramach elementu części artystycznej uroczystości
Pasowania Gimnazjalistów 2013 w naszej szkole – film pt. „Julian Tuwim oczami
uczniów ZSI nr 1 we Włocławku”
https://www.youtube.com/watch?v=T_57SoP05f8
2. Nagranie szkolnego teledysku do piosenki „Happy”
https://www.youtube.com/watch?v=T8mCsT4Y_xo
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3. Nagranie Świątecznego Koncertu Życzeń
https://www.youtube.com/watch?v=7lWg3Hj6vHU
4. Nagranie życzeń dla Rodziców z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca
https://www.youtube.com/watch?v=XqCoGMdivq4
5. Relacje i wywiady szkolnej telewizji z organizowanych w roku szkolnym 2013/2014
przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty spotkań młodzieży z cyklu „Głos
należy do Ciebie”
https://www.youtube.com/watch?v=8XtpMJFvYpo
https://www.youtube.com/watch?v=UVg-JkTKa2s

6. Relacja z organizowanej w szkole debaty „ABC Młodego Europejczyka – czyli
dlaczego Twój głos jest ważny” (debata zorganizowana w ramach rekrutacji do
udziału w XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie)
https://www.youtube.com/watch?v=Z7PqBfI-vYA
7. Wywiad z Posłem na Sejm RP – p. Janem Vincentem-Rostowskim, przeprowadzony
w ramach przygotowania debaty szkolnej organizowanej w ramach zadania
rekrutacyjnego do XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
https://www.youtube.com/watch?v=RzR-nrVaG6g
8. Wywiad z Senatorem – p. Andrzejem Personem, przeprowadzony w ramach
przygotowania debaty szkolnej organizowanej w ramach zadania rekrutacyjnego do
XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
https://www.youtube.com/watch?v=sRRxALrLWXY
Nasza szkolna telewizja ma już kolejne pomysły i plany do realizacji w następnym roku
szkolnym. Do oglądania naszej dalszej działalności serdecznie zapraszamy na szkolną stronę
internetową naszego zespołu szkół: www.zsi.com.pl
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