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Prihraniční reportéri/Przygraniczni Repotrerzy  

 

Warszat Nr.1 

 Sninské rybníky 26. – 28. sierpnia 2020 

 
W dniach 26-28 sierpnia 2020 r. Na terenie ośrodka wypoczynkowego Vihorlat w uzdrowisku Sninské 

rybníky odbyły się pierwsze z pięciu zaplanowanych warsztatów, które odbyły się w ramach realizacji 

mikroprojektu Prihraniční reporte / Przygraniczni Reporterzy. 

 

Wzięli w niej udział nie tylko uczniowie i nauczyciele Liceum Przemysłowego w Svidníku, uczniowie i 

nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych z Polski, ale także zainteresowani 

edukacją medialną, profesjonalni pracownicy mediów telewizyjnych i radiowych. 

 

Na warsztatach uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zasadami dziennikarstwa, poradzili sobie z 

wyborem interesującego tematu, nie omijając kwestii prawa etycznego. Uczestnicy zostali 

poinformowani jak przetwarzać podstawowe informacje, jak je wybierać i weryfikować ich prawdziwość. 

Omówiono również przygotowanie gotowej informacj, a podczas warsztatów uczestnicy zajęli się 

również tematem przygotowania dokumentacji fotograficznej, a także przygotowaniem do wywiadu 

radiowego z respondentami. Nieodłączną część warsztatu stanowiły ćwiczenia praktyczne z wykładanej 

tematyki. 

 

Podczas pierwszego warsztatu grupa ekspertów pracujących w mediach przygotowała materiały studyjne 

w języku słowackim i polskim na określony temat. Pierwszą częścią warsztatu była prezentacja 

uczestnikom tych materiałów szkoleniowych. Oprócz części teoretycznej, każdy temat wzbogacony 

został o część praktyczną, w której uczestnicy mieli możliwość wypróbowania zagadnień pod okiem 

ekspertów i zweryfikowania zdobytej wiedzy. 

 

Za realizację tych trzydniowych warsztatów zawodowych było wspólnie odpowiedzialnych 3 członków 

słowackiego i polskiego zespołu projektowego. W ciągu 15 godzin dydaktycznych (5 godzin teorii + 10 

godzin ćwiczeń) dwóch wykładowców przekazało swoją wiedzę w formie interaktywnych wykładów 23 

uczestnikom zainteresowanym edukacją medialną. 

 

Na podstawie informacji zwrotnych uzyskanych nie tylko z tych pierwszych warsztatów, materiały 

badawcze zostaną przetestowane pilotażowo w innych planowanych warsztatach i na podstawie zdobytej 

wiedzy mogą zostać włączone do cyklu edukacyjnego edukacji medialnej instytucji edukacyjnych na 

Słowacji iw Polsce. 
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