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Qmam projekt
Historia pewnej �Temperówki�

Od lat prowadzê w Szkole Podstawowej nr 9
w S³upsku redakcjê szkolnej gazetki uczniowskiej �
�Temperówki�. Pocz¹tkowo by³o to pisemko tworzone
przez jedn¹ klasê, pod kierunkiem Jana Wilda. Potem
gazetka przesz³a pod pieczê Samorz¹du Uczniowskie-
go, którego by³am opiekunk¹. Starali�my siê wydawaæ
�Temperówkê� raz w miesi¹cu lub przynajmniej raz na
dwa miesi¹ce � zale¿nie od zgromadzonego materia³u
i mo¿liwo�ci wydruku oraz powielenia. Gazetka ukazy-
wa³a siê na pocz¹tku w formacie A4, czarno-bia³a i po-
wielana na ksero. Z czasem zmienili�my format pisem-
ka na A5, poniewa¿ pojawi³a siê mo¿liwo�æ wydruku
gazetki na drukarce laserowej � wci¹¿ jeszcze w wersji
czarno-bia³ej. Pó�niej �Temperówka� zaczê³a ukazywaæ
siê z barwn¹ ok³adk¹, a¿ w koñcu sta³a siê gazetk¹ ca³-
kowicie kolorow¹. W jako�ci wydruku szkolnej prasy
widaæ by³o postêp techniczny i zdobycze XXI w. Gazet-
ka jednak zaczê³a byæ wydawana znacznie mniej syste-
matycznie � nie ze wzglêdu na brak materia³u, czy mniej-
sze zaanga¿owanie uczniów, którzy j¹ tworzyli, tylko
w³a�nie ze wzglêdu na jako�æ wydruku � z przyczyn
ekonomicznych i czêsto braku �rodków finansowych nie
by³o mo¿na wydrukowaæ jej w terminie. Trzeba by³o
czekaæ z publikacj¹, a¿ pojawi¹ siê w szkole pieni¹dze
na tonery, co z kolei sprawia³o, ¿e czê�æ artyku³ów za-
mieszczonych w numerze ulega³a �przeterminowaniu�
i trzeba by³o zmieniaæ teksty. Budzi³o to ogólne zniechê-
cenie w�ród uczniów, czytelników i moje równie¿! Szko-
da by³o rezygnowaæ z kolorowych wydañ, a z kolei wal-
ka o ka¿da kolorow¹ kartkê nie sprzyja³a rozwojowi
redakcji.

Qmam Qmama

W marcu 2010 roku, jako pracownik O�rodka Do-
skonalenia Nauczycieli w S³upsku, by³am wspó³organi-
zatorem, a zarazem uczestnikiem warsztatów dzienni-
karskich dla nauczycieli szkó³ wszystkich etapów
kszta³cenia, prowadzonych przez Fundacjê Nowe Me-
dia, która zaproponowa³a i zaprezentowa³a opiekunom
redakcji szkolnych gazetek nowe narzêdzie � system
Qmam, czyli program do tworzenia gazetek interneto-
wych.

Pierwsza czê�æ szkolenia dotyczy³a form wypowie-
dzi dziennikarskiej i prawa prasowego. Uczestnicy po-

szerzyli te¿ swoj¹ wiedzê i zdobyli nowe umiejêtno�ci
w zakresie redakcji typowo dziennikarskich form wy-
powiedzi: artyku³u, notatki prasowej, sprowadzania, re-
porta¿u.

Druga czê�æ szkolenia mia³a charakter warsztato-
wy i odby³a siê w pracowni komputerowej. Opiekuno-
wie uczniowskich redakcji zostali zapoznani z zasadami
tworzenie gazety internetowej za pomoc¹ narzêdzi sys-
temu Qmam, dostêpnych na stronie M³odzie¿owej Ak-
cji Muttimedialnej: Mam wybór. Mam wp³yw: http://
mammedia.pl/ Okaza³o siê, ¿e utworzenie redakcji na
tej stronie oraz za³o¿enie Qmama � gazetki interneto-
wej jest bardzo proste, a program do tego przeznaczony
jest intuicyjny i niezmiernie przyjazny u¿ytkownikowi oby-
temu z obs³uga komputera w podstawowym zakresie.

Po tym szkoleniu wiedzia³am, ¿e na pewno bêdê
chcia³a wykorzystaæ zdobyt¹ wiedzê i spróbujê zachê-
ciæ dzieci ze swojej redakcji do stworzenia szkolonego
pisemka w ten nowoczesny sposób. Na pocz¹tek � z po-
moc¹ trenerki z Fundacji � z³o¿yli�my egzemplarz prób-
ny gazetki internetowej, któremu nadali�my tytu³ �O³ó-
wek�: http://redakcja.mammedia.pl/paper/preview/
o%C5%82%C3%B3wek/10/6/1/. Mia³ on 12 stron
i wszystkim bardzo siê spodoba³. Okaza³o siê, ¿e i dla
dzieci ze szko³y podstawowej narzêdzie to nie jest trud-
ne w obs³udze, a natychmiastowy efekt pracy sprawi³
uczniom wiele rado�ci i by³ powodem do dumy.

Od wrze�nia 2011 r. rozpoczêli�my w SP 9 regular-
ne wydawanie �Markera� � gazetki internetowej. Link
do niej ka¿dorazowo zamieszczamy na szkolnej stronie
http://sp9.cp5.win.pl/ Statystyki wy�wietleñ dowodz¹, ¿e
gazetka cieszy siê powodzeniem w�ród spo³eczno�ci
szkolnej i ¿e coraz wiêcej uczniów i rodziców czyta i ogl¹-
da nasze pisemko.

Kiedy po kilku miesi¹cach wytê¿onej pracy redak-
torzy Qmama nabrali wprawy w dobieraniu makiet,
wprowadzaniu tekstów na szpalty, przesy³aniu i zamiesz-
czaniu zdjêæ oraz filmów, postanowili�my przyst¹piæ do
projektu, zaproponowanego szkolnym redakcjom przez
organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Forum Pisma-
ków, które po raz pierwszy zdecydowa³o oceniæ te¿
Qmamy. Zadanie nie by³o ³atwe. Nale¿a³o stworzyæ
wydanie specjalne gazetki, dotycz¹ce bezpieczeñstwa
dziecka w sieci.

Uznali�my, ¿e najkorzystniej bêdzie pracowaæ
metod¹ projektu: okre�liæ cel, zaplanowaæ prace, po-
dzieliæ zadania, wyznaczyæ terminy realizacji i zaprojek-
towaæ ostateczny kszta³t Qmama konkursowego do za-
prezentowania jury. G³ówne dane dotycz¹ce projektu
zapisali�my:
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Temat: B¹d� bezpieczny w sieci. Wydanie specjalne
szkolnej gazetki internetowej
Cel: opracowanie i opublikowanie numeru specjalnego
szkolnej gazetki internetowej
Zadania:
§ skonstruowanie, przeprowadzenie i opracowanie

wyników ankiety o bezpieczeñstwie w sieci,
§ przygotowanie filmu o zasadach bezpiecznego za-

chowania w sieci,
§ recenzja strony SIECIAKI.pl,
§ plakat �Bezpieczne odpowiedzi na niebezpieczne

pytania�,
§ przeprowadzenie i rozstrzygniecie konkursu plastycz-

nego �B¹d� bez-
pieczny w sieci�,

§ przygotowanie
artyku³u z propo-
zycj¹ spêdzania
wolnego czasu,

§ rzeprowadzenie
wywiadu ze spe-
cjalist¹ od spraw
bezpieczeñstwa
w sieci,

§ przygotowanie in-
formacji o cieka-
wych stronach
i programach
multimedialnych,

§ przygotowanie
makiety wydania,

§ wprowadzanie tekstów i multimediów na strony,
§ korekta,
§ publikacja wydania,
§ rozpowszechnienie wydania poprzez szkoln¹ stronê

internetow¹,
§ przes³anie dokumentacji wydania organizatorowi

konkursu.

Przyzwyczajeni do zadaniowego trybu pracy
uczniowie z redakcji sumiennie i solidnie podeszli do
wykonania swoich obowi¹zków, a efekt ich pracy zo-
sta³ bardzo wysoko oceniony przez jury Forum Pisma-
ków: �Marker� otrzyma³ w konkursie trzeci¹ punktacje
w Polsce � wyprzedzi³y go tylko dwie redakcje ze szkó³
�rednich. Gazetka spe³ni³a te¿ zadanie wychowawcze
i edukacyjne w naszej szkole. Pos³u¿y³a nauczycielom-
wychowawcom do przeprowadzenia lekcji na temat
bezpieczeñstwa w sieci. Jest wci¹¿ dostêpna na szkol-
nej stronie internetowej oraz w bibliotece w postaci
wydruku i nadal pomaga nauczycielom i uczniom pog³ê-
biaæ wiedzê o bezpiecznym korzystaniu z Internetu.

Nowa era �Markera�
Wydanie pierwszego Qmama rozpoczê³o now¹ erê

w historii redakcji szkolnej gazetki dzia³aj¹cej przy SP 9
w S³upsku. Oczywi�cie � z sentymentu � nadal wydaje-
my papierow¹ �Temperówkê�, bo ma ona sta³ych czy-
telników, którzy upominaj¹ siê o tradycyjne wydania. Ju¿
nie przejmujemy siê tym, ¿e nie uda siê wydrukowaæ
gazetki raz w miesi¹cu � mamy przecie¿ internetowego
�Markera�, któremu brak tuszu nie jest straszny, a ogra-
niczenia nak³adu w ogóle go nie dotycz¹.

Gazetka internetowa tworzona za pomoc¹ narzê-
dzi systemu Qmam ma wiele zalet. Jest efektowna i sto-
sunkowo ³atwy do wykonania. Pozwala uczniom kszta³-

ciæ i doskonaliæ
wiele umiejêtno�ci
informatycznych.
Praca nad edycj¹
Qmama jest cieka-
wa, atrakcyjna i da-
je natychmiastowy
efekt starañ.
Qmam jest tani,
³atwo i powszech-
nie dostêpny. Mo¿-
na nawet powie-
dzieæ, ¿e ma �du¿¹
si³¹ ra¿enia�. Po-
nadto mo¿na go za-
pisaæ w pliku PDF,
wydrukowaæ, po-
wieliæ lub umie�ciæ

link do niego na szkolnej stronie internetowej.
Internetowy Qmam mo¿e te¿ mieæ ró¿norodne za-

stosowanie: mo¿e byæ gazetk¹ szkoln¹ lub klasow¹, mo¿e
dokumentowaæ dzia³alno�æ ko³a zainteresowañ lub or-
ganizacji dzia³aj¹cej na terenie szko³y. I co najwa¿niej-
sze � Qmam, czyli gazetka internetowa, pozwala udo-
kumentowaæ i zaprezentowaæ ka¿de dzia³anie zrealizo-
wane metod¹ projektu i rozpowszechniæ je masowo.
Qmamy polecam zw³aszcza nauczycielom gimnazjów,
którzy zaanga¿owani s¹ w realizacjê edukacyjnych pro-
jektów gimnazjalnych.ö

Iwona Po�niak
nauczyciel j. polskiego
w SP nr 9 w S³upsku

konsultant ds. informacji pedagogicznej
i wydawnictw
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