
 

  

           

Wirtualna Redakcja 
Miejsce, gdzie uczniowie w wieku 8-13 lat mogą publikować swoją twórczość.  
 
Wspólny projekt Biblioteki i Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie. 
 

O co chodzi? 
Biblioteka szkolna i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie wspólnie 
organizują akcję, której celem jest zachęcenie uczniów do samodzielnego pisania i zwiększenia 
ich umiejętności językowych. Partnerem akcji jest portal Wirtualna Redakcja. Należy on do 
Grupy Cogito, która od ponad 20 lat edukuje oraz wspiera dzieci i młodzież w nauce. 

W ramach Wirtualnej Redakcji dzieci i młodzież z całej Polski zyskują możliwość publikowania 
własnych tekstów oraz zapoznawania się z twórczością swoich rówieśników, która również 
może stać się dla nich cennym źródłem inspiracji. Wirtualna Redakcja to pierwszy taki projekt w 
Polsce. Jego twórcy starają się łączyć dzieci, rodziców i nauczycieli i pomagać im w osiąganiu 
wspólnych celów, takich jak nauka poprawnego posługiwania się językiem polskim, dbałość o 
poprawność językową, rozwijanie zainteresowań i kreatywności, doskonalenie umiejętności 
językowych, poznawanie nowych typów tekstów i form literackich.  

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 8–13 lat i będzie prowadzony przez cały rok szkolny. 
Nasza szkoła dołączy do projektu w drugim semestrze. 

Portal Wirtualna Redakcja jest prosty w obsłudze. Oprócz tekstów przygotowywanych przez 
dzieci można na nim znaleźć artykuły zawierające praktyczne wskazówki warsztatowe 
dotyczące pisania tekstów oraz inspirujące wywiady z pisarzami i dziennikarzami. 

W czasie trwania projektu Wydawnictwo Wirtualna Redakcja wyłoni najlepszych redaktorów i 
nagrodzi ich wartościowymi, dostosowanymi do wieku uczniów, upominkami. W czerwcu 2018 
roku, na zakończenie projektu, najlepsi redaktorzy, najbardziej aktywni nauczyciele i szkoły 
otrzymają nagrody specjalne.  
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Cel akcji w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie 
1. Zwiększenie aktywność dzieci w zakresie pisania i czytania krótkich opowieści. 

2. Wyłonienie talentów literackich w naszej szkole. 

3. Poprawa umiejętności językowych, zwiększenie świadomości językowej dzieci. 

Zasady pisania tekstów 

 

 

Zarejestruj swoje dziecko teraz: https://wirtualna-redakcja.pl/zostan-redaktorem/ 

http://www.wirtualna-redakcja.pl/
https://wirtualna-redakcja.pl/zostan-redaktorem/
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Zarejestruj swoje dziecko teraz: https://wirtualna-redakcja.pl/zostan-redaktorem/ 

https://wirtualna-redakcja.pl/app/uploads/2017/10/instrukcja-WR.pdf
https://wirtualna-redakcja.pl/zostan-redaktorem/
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Zarejestruj swoje dziecko teraz: https://wirtualna-redakcja.pl/zostan-redaktorem/ 

https://wirtualna-redakcja.pl/zostan-redaktorem/
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Zarejestruj swoje dziecko teraz: https://wirtualna-redakcja.pl/zostan-redaktorem/ 

https://wirtualna-redakcja.pl/zostan-redaktorem/
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Zarejestruj swoje dziecko teraz: https://wirtualna-redakcja.pl/zostan-redaktorem/ 

https://wirtualna-redakcja.pl/zostan-redaktorem/
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Szczegóły znajdują się na stronie www.wirtualna-redakcja.pl 

Plan działań 

I. 12/02/2018 
● Wysyłanie informacji do wszystkich polonistów i wychowawców z prośbą do 

dzieci o wzięcie udziału w akcji. Wychowawcy dostaną krótką ulotkę informacyjną 
dla Rodziców. 

● Powieszenie plakatów z informacją o akcji (drzwi Szkoły, drzwi Biblioteki, tablica 
RR) 

● Post na FB z informacją o akcji - na fanpage SP1 i RR. 

II. 19/02/2018 
● Warsztat z dziennikarzami czasopism Kumpeli Junior dla wyłonionej przez szkołę 

grupy dzieci. Bezpłatna prenumerata na dwa miesiące dla każdego uczestnika.  

III. Na koniec roku szkolnego 
● Wyróżnienia i nagrody dla najlepszych talentów naszej Szkoły.  

 

Zarejestruj swoje dziecko teraz: https://wirtualna-redakcja.pl/zostan-redaktorem/ 

http://www.wirtualna-redakcja.pl/
https://wirtualna-redakcja.pl/zostan-redaktorem/
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Osoby odpowiedzialne 

Z ramienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie 
● Pani Maria Zielińska, Nauczyciel Bibliotekarz 

Z ramienia Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie 
● Pani Magdalena Koziarek 

 

Zarejestruj swoje dziecko teraz: https://wirtualna-redakcja.pl/zostan-redaktorem/ 

https://wirtualna-redakcja.pl/zostan-redaktorem/

