
Шкільна газета –

дитяча творчість для      

дітей і дорослих



Забезпечення права дитини на вільне 

висловлювання шляхом створення 

шкільної газети, організація прес-

центру юних журналістів та їх 

навчання.

Мета проекту:



“Школяр Інформ”- газета для дітей, про дітей і 

створена дітьми! 

Шкільна газета – це перш за все зародження демократії в 

школі;  

Для вчителів – це технологія виховання мислячих, 

творчих учнів;  

Для учнів – перші уроки правди;

Для держави – шлях до відкритого цивілізованого 

суспільства; 

Основне завдання газети – повідомлення новин;

висвітлення проблем сучасного життя, що хвилюють 

учнівську молодь;  

газета не лише інформує, але й привертає увагу якісним 

дизайном (шрифт, заголовки, фотографії, кольорові 

ілюстрації).



Основні завдання:

•реалізувати на практиці право дитини на вільне

висловлювання;

•вироблення у дітей чіткої соціальної позиції;

•розширити знання молоді з громадянської освіти;

•розвивати навички критичного мислення;

•розвивати уміння вдало і нестандартно мислити;

•розвивати творчі здібності та вміння викладати свої

думки в письмовій формі;

•розвивати дизайнерські, художні,

організаторські, товариські якості;

•активізувати молодь у громадянській журналістиці;

•розвивати навички планування та роботи в команді.



Етапи створення газети

•Підготовчий етап: зібрання ініціативної групи; проведення занять та

тренінгів; постановка проблеми (обговорення ситуації).

•Ідеї для проекту.

•Концепція газети (визначення мети, обговорення та прийняття 

концепції газети, її назви, рубрик, тематики матеріалів).

•Формування редакції, розподіл обов’язків. 

•Планування роботи, узгодження умов випуску газети з адміністрацією.

•Створення та постійна робота прес-центру.

•Випуск газети.

•Організація навчань для членів редакції та юних журналістів. 

•Моніторинг (відслідковування та корегування).

•Презентація проекту “Шкільна газета”.



Наше кредо: “Хто володіє 

інформацією, той володіє 

світом!”

• Творчий шлях шкільної газети 

починається у кабінеті 

учнівського самоврядування із 

визначення теми номера, яку 

обираємо, враховуючи знаменні 

дати місяця. Репортери 

Пресцентру(представники 

кожного класу) збирають 

інформацію про культурні 

заходи, мистецькі та 

спортивні вдосконалення й 

досягнення, наукові проекти, 

участь у змаганнях, що 

торкаються усіх сфер 

шкільного життя і участі у 

громадських акціях.



Знайомтесь :наша редколегія 

Творчі! Завзяті! Креативні і 

дружні!





Творчий шлях шкільної газети : 2011 – 2016 роки



Наша газета відображає не тільки 

шкільні події , а й те, що 

цікавить учнів , події в місті , 

країні , світі , а також наше 

відношення до проблем освіти , 

відпочинку , оточуючого 

середовища. 

Дискусія в газеті



Наші  учні–є призерами 

і  переможцями  

олімпіад, конкурсів, 

фестивалей  різного 

рівня,  тому   про їх 

успіхи  розповідає 

рубрика 

« Сходинки до Олімпу».



Рубрика теж дуже цікава.   
Вона розповідає про яскраві 
події , зустрічі , подорожі , 
що відбуваються в класах.   



В школі є

талановиті діти ,

які пишуть вірші , 

складають

оповідан-

ня , казки. І ми 

маємо змогу 

познайомитись з 

їхньою творчістю 

саме на сторінках 

шкільної газети.



Газета не забуває 

привітати своїх 

читачів з днем 

народження , з 

перемогами , досяг-

неннями та іншими 

святами .



Рубрика «Афіша» 

знайомить школярів 

з заходами , які 

відбудуться в школі в

наступному місяці. А 

також  дізнатися

про конкурси газети 

та розмістити свої

об*яви . 



Ток – шоу 
«Журналіст -це професія чи покликання?»



Саме тут фантазії, нашому злету  думок 
немає кінця і краю. Люба тема нам по 
плечу. Пишемо, берем інтерв`ю, думаємо , 
споримо, творимо .

Залучено велику кількість дітей та

підлітків, вчителів, а також батьків до

роботи в газеті. Діти навчились швидко

реагувати на події і знаходити джерела

інформації.

Результати 



Наші плани! 

• Збільшення тиражу друкованої 

газети;

• Випуск радіогазети (щотижнево);

• Створення Інтернет-газети; 

• Випуск інформаційних рекламок і 

блискавок.

• Бути в потрібний час у 

потрібному місці завжди!



Дякуємо за увагу! До нових 

зустрічей на сторінках нашої 

газети!

• Запрошення до співпраці… 

Якщо ви пишете вірші, 
цікаві твори чи тексти пісень, 
малюєте чи робите щось 
своїми руками, ви можете 
стати героєм нашої 
щомісячної газети! Вашу 
творчість матимуть змогу 
оцінити всі учні нашої школи. 
Не бійтеся донести свої 
уміння до людей.


