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Przygraniczni  Reporterzy - Warsztat nr 4 
 

 

 W dniach 23 - 25 sierpnia  2021 r. w ośrodku wypoczynkowym Vihorlat w  Sninskich  

Rybnikach odbył się czwarty z pięciu zaplanowanych warsztatów, zorganizowanych w ramach realizacji 

mikro projektu Przygraniczni Reporterzy. W zajęciach uczestniczyli uczniowie i pedagodzy ze szkoły 

SUP ze Świdnika (SK) oraz uczniowie i pedagodzy ze Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach 

Mineralnych (PL) , osoby zainteresowane edukacją medialną oraz pracownicy mediów lokalnych 

telewizji. 

Na początku warsztatów uczestników powitał główny koordynator mikro projektu inż. Luboslav Zavacki, 

przedstawił wykładowców i zapoznał z programem warsztatów, które tym razem skupiły się na 

informacjach prasowych i przestrzeni medialnej w Internecie. Po słowach rozpoczęciu głos oddał  Mgr. 

Kamil Kontra który rozpoczął prowadzenie warsztatów. 

 

 Pierwszym tematem warsztatów była wysyłka/eksport utworzonych materiałów do agencji 

prasowych. Prowadzący omówił znaczeniem relacji PR-Public, który jest środkiem masowej 

komunikacji, głównym zadaniem jest poprawa wizerunku i reputacji organizacji w oczach opinii 

publicznej. Ważnym aspektem jest wzajemność komunikacji i uzyskiwanie informacji zwrotnej od 

odbiorcy. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat 4P marketing mix, który obejmuje: produkt, cenę, 

promocję, miejsce. Zajmowali się również bardzo ważną formą PR, czyli relacjami z mediami – Media 

relations. Poprzez tę komunikację organizacja dostarcza nowe informacje, kluczowe stwierdzenia i 

reprezentuje samą siebie. Relacja ze społeczeństwem opiera się na fakcie, że na opinię publiczną można 

wpływać głównie za pośrednictwem mediów. Wyjaśnili znaczenie komunikatów prasowych i 

oświadczeń, które opierają się na jasności, istotności, dokładności i aktualności. Doprecyzowali 

koncepcję zestawu prasowego (pakietu promocyjnego). Jest to zbiór informacji o firmie/organizacji, który 

dostarczy dziennikarzom, promotorom lub klientom podstawowych informacji o produkcie lub 

wydarzeniu, zdjęciach i wizualizacjach opakowanych w tożsamość graficzną firmy. 

Przedstawione zostały zagraniczne i krajowe agencje informacyjne, takie jak TASR (Słowacka Agencja 

Prasowa) i SITA (Słowacka Agencja Prasowa). Są to instytucje udostępniające materiały dla prasy, radia 

i telewizji. Przedstawiono też inne serwisy informacyjne udostępniające materiały za opłatą. 

  

W kolejnej części zajęli się kulturą wizualną i komunikacją. Ponieważ obecna komunikacja ma głównie 

charakter wizualny, celem przetwarzania wizualnego jest nie tylko upiększanie, ale także sprawniejsze 

przekazywanie informacji, czyli angażowanie skojarzeń i emocji. Bardzo ważnym aspektem jest 

kolorystyka, typografia, struktura i hierarchia poszczególnych elementów graficznych oraz oczywiście 

czytelność. Odpowiednio dobrana paleta kolorów, odpowiednie rozwiązania typograficzne i dobór 

czcionki to klucz do harmonijnego efektu. Urzekają widza i wywołują zamierzone emocje. Po tym 

temacie uczestnicy zajęli się identyfikacją wizualną. 

Identyfikacja wizualna to wszystko, co możemy dostrzec naszymi oczami w odniesieniu do marki lub 

firmy – na przykład logo, czcionka, zdjęcia i wszelkie inne elementy wizualne związane z marką. Jego 
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celem jest, aby klient skojarzył markę lub produkt z jakąś emocją lub poczuciem zażyłości. Uczestnicy 

dalej dyskutowali o poziomym i pionowym podziale treści. 

Po wyjaśnieniu tych podstawowych pojęć marketingowych omówili i uczyli się , jak komunikować się 

poszczególnymi mediami.  
 

   

 

Obecnie tożsamość internetowa jest bardzo ważna, dlatego kolejna część warsztatów została poświęcona 

temu zagadnieniu. Po śniadaniu drugiego dnia warsztatów (24 sierpnia 2021 r.) prowadzący skupił się na 

temacie stworzenia prostej strony internetowej dla pracownika mediów i pracy z nim. Używamy 

tożsamości internetowej do promowania naszej osoby oraz tworzenia, udostępniania lub kojarzenia prac, 

projektów lub produktów, nad którymi pracujemy wspólnie. Strona powinna zawierać podstawowe 

informacje o osobie, usługach, dane kontaktowe, powinna być przejrzysta i czytelna. Prowadzący opisał 

jak stworzyć domenę internetową i czym jest hosting. Domena to unikalny adres, pod którym możemy 

znaleźć naszą stronę internetową. Hosting to usługa zapewniająca lokalizację danych naszej strony 

internetowej, jej dostępność itp. Już podczas wykładu uczestnicy próbowali tworzyć swoje strony 

internetowe na bezpłatnej platformie. Dowiedzieli się, jak stworzyć stronę, jak postępować w jej 

tworzeniu, aby była przejrzysta, ciekawa w projektowaniu i zawierała wszystkie niezbędne informacje. 

 

 Później omówiono znaczenie i kwestie mediów społecznościowych i sieci społecznościowych, 

gdzie dyskutowano m.in. o jednej z ważnych kwestii i o tym, jaka jest zdrowa granica wolności słowa. 

Skupili się na tworzeniu sieci społecznościowych i umieszczaniu w tych sieciach mediów. Zbliżyli się do 

sieci takich jak Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Vimeo. W ostatnim temacie skupili się 

na dezinformacji i fake newsach, pracując z takimi pojęciami jak mistyfikacja, deep fake, czyli 

rozpowszechnianie fałszywych i wprowadzających w błąd informacji. 
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Ostatniego dnia warsztatów (25 sierpnia 2021 r.) uczestnicy ćwiczyli tematy, których uczono ich podczas 

warsztatów. Omówili bardziej szczegółowo interesujące ich tematy, ulepszyli i uzupełnili swoje strony 

internetowe. Po tym nastąpił obiad i zakończenie warsztatów. 

 

 


