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Prihraniční reportéri/Przygraniczni Repotrerzy  

 

Warsztat nr .2  – Obsługa aparatu, kamery, dyktafonu. 

Svidník 6. - 11. Júl 2021, Škola umeleckého priemyslu, Svidník a hotel Slávia, Svidník 

 

W dniach 6-11 lipca 2021 r. w siedzibie Škola umeleckého priemyslu Svidník odbył się drugi z pięciu 

zaplanowanych warsztatów, zorganizowanych w ramach realizacji mikroprojektu Prihraniční reporte / 

Przygraniczni Reporterzy. 

 

Uczestniczyli w nich uczniowie i nauczyciele Škola umeleckého priemyslu w Svidníku,  uczniowie i 

nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych z Polski, oraz  osoby zainteresowane 

edukacją medialną od sportowców,  pracownicy mediów z telewizji i radia. 

 

Na warsztacie nr 2 uczestnicy zapoznali się z następującymi zagadnieniami: 

 

   • Podstawy techniki fotograficznej i operatorskiej, kompozycja, ekspozycja, niezbędny sprzęt i pomoce. 

    • Nagrywanie aparatem, kamerą, telefonem komórkowym 

    • Użycie świateł, mikrofonów. 

    • Nagrywanie synchronicznych rozmów, pisanie notatek do komentarza i do informacji prasowej. 

    • Wejście i zakończenie reportażu 

 Nieodłączną częścią warsztatu były ćwiczenia praktyczne z wykładanych tematów. 

 

W drugim warsztacie grupa ekspertów pracujących w mediach przygotowała materiały do nauki w języku 

słowackim i polskim na zadany temat. W pierwszej części  drugiego warsztatu uczestnicy zapoznali się z 

tymi materiałemi. Oprócz części teoretycznej każdy poruszany temat wzbogacony został o część 

praktyczną, w której uczestnicy mogli wypróbować poruszane zagadnienia w praktyce pod okiem 

ekspertów i tym samym zweryfikować zdobytą wiedzę. 

 

Sześciodniowe warsztaty, za które wspólnie odpowiadało 3 członków słowackiego i polskiego zespołu 

projektowego, wzięło udział łącznie 22 uczestników ze Słowacji i Polski, obejmowały serię 

interaktywnych wykładów, za które odpowiadało 2 wykładowców. Całkowity harmonogram warsztatów 

nr 2 ustalono na 10 godzin teorii i 20 godzin praktyki. 

 

Na podstawie informacji zwrotnej uzyskanej z już zrealizowanego pierwszego warsztatu oraz właśnie 

realizowanego drugiego warsztatu, materiały dydaktyczne będą testowane pilotażowo w kolejnych, 

przyszłych warsztatach i w oparciu o zdobytą wiedzę, materiały te będą mogły zostać włączone do cyklu 

edukacyjnego mediów edukacja instytucji edukacyjnych na Słowacji i w Polsce. 
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