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• Północno-wschodnia Słowacja i 
południowo-wschodnia Polska należą do 
obszarów o najwyższej stopie bezrobocia w 
swoich krajach. 
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• Głównym problemem na tym terenie jest 
brak przemysłu, który mógłby zatrudniać 
ludzi, a tym samym zmniejszać bezrobocie. 
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• Z drugiej strony, piękno tego obszaru i 
nienaruszalność krajobrazu, który nie jest 
obciążony zanieczyszczonym powietrzem z 
produkcji przemysłowej, można określić 
jako pozytywny dla terenu. 
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• Niestety, piękno przyrody i możliwości 
wypoczynku w danym regionie znane są 
tylko turystom krajowym. 

• Brak lub nieodpowiednie i niewystarczające 
informacje oraz  promocja danego obszaru 
przygranicznego. 
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• Krajowe media po obu stronach granicy 
sporadyczne informują tylko o tym, co 
dzieje się na danym terytorium, zwłaszcza 
gdy w danym regionie ma miejsce jakieś, 
zwykle negatywne lub ciekawe wydarzenie. 
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• Jednak regionalne media słowackie i polskie, 

które są blisko regionu i które dbają o rozwój 

regionu, mogą być nosicielami pozytywnych 

informacji. 
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• Dostarczanie wysokiej jakości informacji o 

regionie w mediach oznacza posiadanie 

wysokiej jakości personelu pracującego w 

mediach regionalnych. 
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• Ten mikroprojekt o nazwie Przygraniczni 

Reporterzy ma na celu stopniowe szkolenie 

wykwalifikowanych pracowników regionalnych 

mediów poprzez edukację. 

Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248               Prihraniční reportéri / Przygraniczni Reporterzy



• W ramach mikroprojektu grupa ekspertów 
pracujących w mediach przygotuje 
materiały badawcze na dany temat
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• W fazie pilotażowej materiały badawcze 
zostaną przetestowane pilotażowo podczas 
szeregu profesjonalnych warsztatów z 
uczniami średniej szkoły przemysłowej w 
Svidníku, ale także osobom 
zainteresowanym edukacją medialną 
spośród profesjonalnych pracowników 
mediów.
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• Oprócz części teoretycznej każdy temat 
zostanie wzbogacony o część praktyczną, 
w której studenci będą mogli wypróbować 
omawiane zagadnienia pod nadzorem 
ekspertów i zweryfikować zdobytą wiedzę 
teoretyczną.
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• W oparciu o wiedzę i informacje zwrotne 
uzyskane z tych warsztatów materiały 
badawcze zostaną w razie potrzeby 
dostosowane i udostępnione jako materiały 
do   dalszej edukacji medialnej nie tylko dla 
średniej szkoły przemysłowej w Svidníku,
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• ale dany system edukacyjny może być 
zapewniony także innym instytucjom 
edukacyjnym i osobom zainteresowanym 
edukacją medialną na Słowacji i w Polsce.
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• Sama jakość mediów regionalnych może 
nie przyczynić się do zmniejszenia 
bezrobocia, ale może z pewnością wywołać 
proces rozwoju turystyki, który wraz z 
dostawą innych usług zmniejszy bezrobocie 
w regionie przygranicznym.
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• W ramach mikroprojektu zrealizowany zostanie 

cykl 5 profesjonalnych warsztatów.

• W każdym warsztacie weźmie udział
łącznie 18 uczestników ze Słowacji i Polski.

• Jednocześnie przygotowywane i publikowane są

profesjonalne wyniki w dostępnych mediach

regionalnych
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• Przetworzony materiał zostanie 
przetłumaczony na język polski i 
umieszczony na stronie internetowej
projektu w języku SK + PL

• Wreszcie wszystkie wyniki medialne z 
poszczególnych warsztatów zostaną
umieszczone na stronie internetowej
projektu (www.cpksnina.sk).
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• Przygotowanie materiałów do nauki 
opracowanych przez ekspertów dla 
określonych problemów:
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Warsztat nr. 1 –

Przetwarzanie informacji :
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• Podstawy dziennikarstwa, podstawowe
zasady

• Prawo etyczne

• Wybór interesującego tematu
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• Opracowywanie podstawowych informacji -
ich wybór, weryfikacja prawdziwości

• Przygotowanie danych wyjściowych
produkcji medialnej

• Przygotowanie dokumentacji fotograficznej, 
wywiad radiowy z respondentami

Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248               Prihraniční reportéri / Przygraniczni Reporterzy



• Całkowity harmonogram warsztatu no.1:
• 5 godzin teorii
• 10 godzin ćwiczeń
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Warsztat nr. 2 –

Obsługa aparatu, kamery, 
dyktafonu :
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• Podstawy technik fotograficznych i 
kinematograficznych, kompozycja, 
ekspozycja, niezbędne urządzenia i 
pomoce

• Nagrywanie kamerą, funkcjonowanie 
kamery, urządzenie mobilne
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• Użycia świateł, mikrofonów

• Nagrywania rozmów synchronicznych, 
pisania notatek do komentarza, komunikatu
prasowego

• Wstępne wstawki, końcowe anulowanie
subskrypcji
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• Całkowity harmonogram warsztatu no.2:
• 10 godzin teorii
• 20 godzin ćwiczeń
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Warsztat nr. 3 –

Przetwarzanie 
postprodukcyjne :
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• Przetwarzanie post produkcyjne w studio

• Obsługa programów do edycji

• Edycja kompozycji

• Tworzenie napisów
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• Rejestracja i edycja głośnych dźwięków

• Nagrywanie komentarzy

• Edycja zdjęć na komputerze

• Usługa serwera FTP
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• Całkowity harmonogram warsztatu no.3:
• 5 godzin teorii
• 15 godzin ćwiczeń
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Warsztat nr. 4 –

Eksport informacji 
prasowych :
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• Eksport informacji prasowych do agencji
prasowych

• Publikowanie w sieciach
społecznościowych takich jak Facebook, 
Youtube, Twitter, Instagram
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• Tworzenie i praca z prostą stroną
internetową dla pracowników mediów

• Umieszczanie w Internecie

• Promocja ich własnych stron internetowych
i socjalmedia w sieci, w innych mediach.
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• Całkowity harmonogram warsztatu no.4:
• 5 godzin teorii
• 10 godzin ćwiczeń
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Warsztat nr. 5 –

Podsumowanie zdobytej 
wiedzy i finalizacja 

przetworzonych materiałów :
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• Podsumowanie zdobytej wiedzy podczas
warsztatów no.1 – no.4

• Finalizacja przetworzonych materiałów

• Prezentacja gotowych prac i instrukcji
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• Całkowity harmonogram warsztatu no.5:
• 10 godzin ćwiczeń
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Czas realizacji mikroprojektu: 
01.01.2020 – 31.03.2021
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Całkowite wydatki kwalifikowalne 
mikroprojektu : 50 372,81 €.

• Zapewniony wkład finansowy na rzecz mikroprojektu: 
42.816,88 EUR

• Współfinansowanie z budżetu państwa: 2.518,64 EUR
• Wkład własny Beneficjanta : 5.037,29 EUR
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• Jeśli jesteś zainteresowany mikroprojektem
i chciałbyś wziąć udział jako uczestnik lub 
konsultant, możesz skontaktować się z 
nami z prośbą

Mikroprojekt: INT/EK/PO/3/III/A/0248               Prihraniční reportéri / Przygraniczni Reporterzy



• Całkowita liczba uczestników jest 
ograniczona zatwierdzonym budżetem, 
dlatego przepraszamy, jeśli nie jesteśmy w 
stanie zadowolić wszystkich
zainteresowanych edukacją
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Dziękuję za uwagę

Ing. Ľuboslav Závacký
Główny koordynator mikroprojektu

E-mail: projektplsk2019@gmail.com

Mobil: +421 905 809 584

www mikroprojektu: www.cpksnina.sk
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