
 

 

 

 

SZKOŁA W MIEŚCIE – RADIO Z KLASĄ” 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

Warsztaty „Młody Radiowiec” 

Zapraszamy młodych słuchaczy radia (dzieci i młodzież 11-16 lat- klasy 4-8 SP) na warsztaty w studiach nagraniowych 
Radia Wrocław i Radia RAM. 

Warsztaty rozpoczynamy krótką rozgrzewką, czyli  wycieczką po muzeum Radia Wrocław i studiach emisyjnych Radia 
Wrocław i Radia RAM. Podczas warsztatów dzieci i  młodzież „od kuchni” poznają pracę dziennikarza i reportera 
radiowego. Następnie zasiadają w prawdziwym studiu nagraniowym i pod okiem najlepszych dziennikarzy Radia 
Wrocław i Radia RAM rozpoczynają pracę z mikrofonem. Młodzi radiowcy w małych grupach, na poważnie, bawią się 
w radio, nagrywają słuchowisko lub reportaż. Program warsztatów dobierany jest indywidualnie z nauczycielem i 
dopasowywany do potrzeb dzieci i młodzieży i realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Warsztaty to 
doskonała okazja posłuchania siebie (weryfikacja błędów językowych i dykcyjnych). Jest to także znakomita 
możliwość zdobycia wiedzy o tym jak szukać informacji, jak je redagować i interpretować. 

Cel i podstawa programowa:  rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; zdobywanie 
umiejętności swobodnej wypowiedzi przed mikrofonem oraz wystąpień publicznych, rozwijanie umiejętności 
posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania, 
tworzenia i korzystania z informacji; rozwijanie umiejętności pracy zespołowej; rozwijanie umiejętności 
krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania; 

Miejsce:  Radio Wrocław/ Radio RAM, ul. Karkonoska 10, Wrocław 

Opis bazy: Radio Wrocław/Radio RAM dysponuje trzema przestronnymi studiami nagraniowymi, wyposażonymi w 
profesjonalny sprzęt nagraniowy; na terenie Radia znajduje się też szatnia oraz sanitariaty przeznaczone dla większej 
ilości odwiedzających; budynek Radia wyposażony jest też w specjalne wejście, windę oraz sanitariaty dla osób 
niepełnosprawnych 

Dojazd: linie tramwajowe nr  7 i 17 ; parking dla aut i autobusów ul. Żołnierska 

Kadra: warsztaty prowadzone są przez dziennikarzy Radia Wrocław i Radia RAM, którzy posiadają wieloletnie 
doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą 

Czas: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym 
ustaleniu terminu; ok. 70- 135 minut. UWAGA: spotkania mogą odbywać się cyklicznie (ok. 5 spotkań: nagranie 
słuchowiska lub zapoznanie się z technikami zbierania i opracowywania informacji medialnej, praca przed i z kamerą) 

Cena: od 35 zł /os. ustalana indywidualnie w zależności od programu i liczebności grupy. Maksymalna ilość dzieci w 
grupie- 30. 

UWAGA: istnieje możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim 

Kontakt:  Joanna Mazurek, tel. 784 083 744, akademia@radiowroclaw.pl , akademia@radioram.pl  


