
 1 

Warsztat  
Krytyczny odbiór mediów i informacji 

 
 

Cele szkolenia: 
• Uczestnicy zastanowią się nad współczesną rolą dziennikarza i tym, czym żyją obecnie media 

• Dowiedzą się na czym są źródła informacji i jak sprawdzać ich wiarygodność 

• Uporządkują  i pogłębią wiedzę na temat poszczególnych gatunków dziennikarskich – istota odróżniania informacji od komentarza 

• Zastanowią się nad znaczeniem etyki w zawodzie dziennikarza i działaniach medialnych 

• Zainspirują i zmotywują się do dalszego działania nad projektem 

 

 

Liczba osób: max. 25 
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Uwagi/Rekomendacje:  

 

 Jeśli grupa jest zmęczona i widzimy, że ma problemy ze skupieniem, warto poświęcić 5 min. na krótkie ćwiczenie podnoszące 

energie – energizer lub dać im 5 min. przerwy – po co bezproduktywnie ma się męczyć? 

 Podany czas przy ćwiczeniach jest orientacyjny. W zależności od grupy poszczególne ćwiczenia mogą zajmować mniej lub więcej 

czasu, staramy się jednak pilnować i nie przeciągamy niepotrzebnie – nie zagadujemy i przegadujemy!!! – młodzi ludzie źle to 

znoszą ;) – syntetycznie! 

 Wprowadzamy do każdego ćwiczenia i podsumowujemy – wyciągając wnioski – każde czemuś służy i z taką świadomością 

zostawmy uczestników.  

 Podczas warsztatu pracujemy metodą aktywną – włączmy jak najwięcej osób w realizowane działania, nie tylko kilka osób. 

 Szkolenie jest dla uczestników – staramy się odpowiedzieć na ich potrzeby – o ile to możliwe. 

 

 
 

 
Miejsce na Notatki: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………................................................................................................................................................... 
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godzina Temat Działanie Cel Co potrzebne 
Czas 

(min.) 

00:00 Wprowadzenie 

Powitanie, przedstawienie animatora, słów kilka o 

Fundacji i projekcie (na czym polega).  

 Wprowadzenie do 

szkolenia;  

 Przedstawienie się 
prowadzących i 
uczestników; 

 Integracja 
uczestników; 

 Ustalenie wspólnych 
zasad współpracy 
podczas warsztatu; 

Kartki papieru, 

markery,  
10 

10 

15 
Przedstawienie się uczestników: imię + moje 
doświadczenie dziennikarskie/dlaczego jestem na tym 
warsztacie?  
Oczekiwania/Potrzeby. Prosimy uczestników, aby określili 
(warto to zapisać) oczekiwania/potrzeby co do szkolenia i 
udziału w całym projekcie.  

Omawiamy i odnosimy się do celów tego szkolenia i 
całego projektu.  

10 

Zabawy integracyjne – do wyboru (jeśli jest potrzeba tzn. 

grupa się nie zna lub zna słabo): 
Opcja 1: Jaki jestem? Na zajęcia warto przynieść kilka 
kolorowych czasopism. Uczestnicy warsztatów powinni 
przejrzeć te pisma, a potem każdy z nich powinien wyciąć  
zdjęcie lub rysunek, który najlepiej go charakteryzuje. 
Następnie dzielimy warsztatowiczów na dwuosobowe zespoły. 

Każda osoba ma opowiedzieć partnerowi, dlaczego akurat ten 
rysunek wybrała, co ją interesuje, itd. Uczestnicy notują 
skrzętnie te informacje. Potem muszą przedstawić swojego 
partnera całej grupie. 

Opcja 2: Imię, imię co mi powiesz? Każdy uczestnik pisze na 
kartce z pionowo napisanym na niej swoim imieniem. Zadanie 
polega na dopisaniu do liter imienia cech, które 

charakteryzują daną osobę, a zaczynają się właśnie od tych 
liter, na przykład: E-legancka, W-artościowa. Kiedy czas na 
zastanowienie minął, każdy odczytuje to, co napisał. 
UWAGA: Mile widziane własne pomysły. 
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Kontrakt – ustalenie wspólnych zasad.  
Pytamy najpierw uczestników, czy wiedzą czym jest kontrakt. 
Opcja 1: Piszemy w pionie na środku kartki papieru/tablicy: 
5MEDIUM. 

Uczestnicy zapisują zasady – po uzgodnieniu jej przez grupę, 
tak, aby zawierały jedną liter powyższych słów. Na koniec 
każdy podpisuje się „pod kontraktem”.  
Opcja 2: Uczestnicy proponują punkty z kontraktu, my 

zapisujemy. Ewentualnie – poruszamy ważne punkty z 
punktu widzenia prowadzenia zajęć (wzajemne słuchanie, 
telefon komórkowy). Na koniec każdy podpisuje się „pod 

kontraktem”.  
 

00:45 

Dziennikarz, 
Źródła 

informacji  

i redakcja 

1. Uczestnicy zastanawiają się czym dla nich jest bycie 
dziennikarzem w obecnych czasach, pomysły zapisują na 
kartkach (czas: 5 minut). 

2. Animator dopytując uczniów (czy dobrze rozumie) 
porządkuje i segreguje odpowiedzi. Jeśli się nie pojawiło 

należy zaznaczyć, że dziennikarz może wyrażać swoje zdanie 

i poglądy ludzi o których pisze, poprzez to jakie pisze teksty 
może wpływać nie tylko na odczucia ludzi, ale również za 
sytuacje polityczna/społeczną itp.  

 Zbadanie poziomu 
świadomości 
uczestników na temat 
dziennikarstwa, 
mediów i nowych 

mediów; 

 Poruszenie tematów 
wiarygodności i 
przydatności źródeł z 
perspektywy odbiorcy i 
twórcy mediów; 

 Problem wiarygodności 

sprzecznych źródeł 
informacji; 

kartki, markery, 
mat_ źródła 
informacji  

15 

150 
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W czasie rozmowy powinien się pojawić temat źródeł 
informacji: czym są i jakie mogą być źródła i jak mają się one 
do wiarygodności dziennikarskiej. 
Ćwiczenie – „Informator”: Kilku warsztatowiczów staje się 

źródłami informacji; każdy innym. Przygotowujemy kartki z 
notatkami, jakie informacje źródło ma posiadać. Wszystkie 
źródła mówią na ten sam temat, ale w odmienny sposób, 
posiadają informacje nie sprawdzone, albo sprzeczne z 

pozostałymi źródłami. Zadaniem osób, które nie są źródłami 
jest napisanie informacji na podstawie dostępnych źródeł.  
Uczestnicy warsztatów piszą informacje (ona nie musi 

spełniać kryteriów dobrej informacji medialnej (ważne żeby 
użyli źródeł).  
Omawiamy efekty pracy. Dyskutujemy -warto też 
porozmawiać o tym, jakie powstałyby teksty, gdyby pisać je 
wyłącznie w oparciu o jedno ze źródeł. W jaki sposób 
wiadomości różniłyby się treścią i znaczeniem? Czy byłyby 

równie wiarygodne, pożyteczne i ciekawe dla czytelnika? 

Celem tego ćwiczenia jest pokazanie, jak różnie można mówić 
na ten sam temat; że napisanie dobrego tekstu wymaga 
różnorodności źródeł, sprawdzania danych i dociekliwości w 
poszukiwaniach. 
Warto podać uczestnikom warsztatu przykład: temat zmian 
klimatu, może znaleźć w sieci odmienne punkty widzenia, w 

zależności od tego, kto jest autorem/źródłem materiału: 
1. redaktor naukowego portalu, 
2. działacz ochrony środowiska prowadzący blog, 
Warto przekazywać wiedzę, że jest dobrze dzielić się źródłami 

z innymi, ale wcześniej powinniśmy być przekonani, że te 
źródła spełniają zasadę 2xW: 
                 SĄ WARTOŚCIOWE I WIARYGODNE 

Ćwiczenie – „Odmienne punkty widzenia”: Prosimy 
uczestników w grupach o wymyślenie jakiegoś 
kontrowersyjnego tematu (lub takiego, na który można 
patrzeć z wielu stron), np. problemu reklamy w mediach 
(dziennikarze, którzy coś reklamują) a następnie wymyślenie 
potencjalnie różnych odmiennych źródeł/punktów widzenia 

 

 

 Zdobycie wiedzy na 
temat składu redakcji i 

pełnionych przez 

poszczególne osoby 
funkcji; 
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Warto porozmawiać także o tym, jak uczestnicy oceniają 
zmienianie sensu czyjejś wypowiedzi. Czy ważne są intencje 
autora tekstu? Czy mają one wpływ na treść i formę tekstu? 
Jak odróżnić redagowanie, rozumiane jako poprawianie 

błędów, od redagowania będącego manipulacją? 
Ćwiczenie – „Wyrwane z kontekstu”: Dajemy/czytamy 
uczestnikom dwie notatki: 

1. Najlepszym nauczycielem w Warszawie został uznany pan 
X, ze szkoły Y.  “Głos nauczyciela” tak pisał o X: “Uczniowie 
pana X osiągają znakomite wyniki na olimpiadach 
przedmiotowych, bez trudu dostają się do renomowanych 

liceów. 
2. Uczniowie pana X osiągają znakomite wyniki na 
olimpiadach przedmiotowych, bez trudu dostają się do 
renomowanych liceów. Niestety część podopiecznych ma 
trudności ze sprostaniem jego wymaganiom. Kilku musiało 
pożegnać się ze szkołą, trzech nie zdało. 

Pytania dla uczestników: 

 Jak bardzo zmienił się sens oryginalnej informacji? 

 Czy dziennikarz napisał nieprawdę?  

Wnioski – do omówienia/wypracowania z uczestnikami 
warsztatów: 
Warto jako twórca mediów i jako ich odbiorca myśleć o 
źródłach informacji, ich pochodzeniu, czy nie zostały 

poddane zmianie, modyfikacjom i manipulacji. 

Ważne pytania: 
 Przez kogo zostały napisane? 
 W jakim celu? 
 Kiedy powstały? 
 Gdzie powstały? 
 Na jakim są poziomie? 

 Jak mogą mi pomóc w mojej pracy? 
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6 zasad badania wiarygodności źródeł internetowych – 
najważniejsze obecnie źródło informacji  
 1. Autorytet. Czy źródło jest podpisane? Czy autor jest 
ekspertem w danej dziedzinie? Czy np. strona www jest przez 

kogoś sponsorowana? Czy jest informacja lub link o autorze 
lub sponsorze strony? Jeśli nie ma, warto sprawdzić, czy w 
jakikolwiek sposób można ustalić źródło informacji. 
2. Dokładność. Czy na stronie nie ma błędów? Jeśli 

znalazłeś choć jeden, może być więcej. Czy znany jest 
redaktor lub korektor, ktoś, kto sprawdza i weryfikuje 
informacje autora? Na stronach magazynów i gazet zawarte 

są takie informacje, na prywatnych blogach, czy stronach 
internetowych już nie. 
3. Obiektywność. Czy informacje są stronnicze? Czy strona 
służy promowaniu konkretnej opinii? Czy na stronie są 
reklamy? Czy ich treści są powiązane z informacjami na 
stronie? 

4. Aktualność. Czy strona ma datę powstania? Czy ma datę 

ostatniej aktualizacji? Czy linki podane na stronie są 
aktualne? 
5. Zakres materiału. Co takiego jest na tej stronie, czego 
nie znajdziemy na innych? Na ile pogłębiony jest materiał? 
6. Intencja. Dlaczego jakaś osoba czy organizacja piszą na 
dany temat? Czy mają w tym jakiś cel?  
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Źródłem informacji są media, one też zajmują się 
zbieraniem i przetwarzaniem informacji. 
Zespół redakcyjny. Prosimy, aby uczestnicy znaleźli w 
gazetach leżących na podłodze stopkę redakcyjną. Następnie 

pytamy czy wiedzą, jakie są główne 3 działy w redakcji 
gazety? 

1. PR i Marketing 

2. Dział Redakcji 

1. Graficy i Foto 

Mówimy, że zajmiemy się teraz bliżej działem redakcji i 
pytamy czym jest redakcja. Dzielimy flipchart na dwie części, 

na jednej piszemy RED (osoba), a na drugiej połowie AKCJA 
(działanie). Prosimy, aby po zapoznaniu się ze stopkami 
podali nazwy osób pracujących w dziale redakcji i ich funkcję 
Zapisujemy. Omawiamy poszczególne funkcje w 
redakcji, budujemy strukturę redakcji: 

Wydawca 

Red Nacz 
Sekretarz Red 
Szef Działu  
Dziennikarz 

Istotna jest również świadomość, że redakcja to marketing i 
promocja. UWAGA: Ról informacji i promocji mieszać nie 
wolno. 

Podsumowując zaznaczamy, aby przez ten  dzień szkolenia 
zastanowili się, którą z podanych ról chcieliby pełnić w 

multimedialnej gazecie, która będzie powstawać.  

 

 

 

03:15  Przerwa   15 

03:30 
Co wpływa na 

przekazy medialne 

    Pełna obiektywność i bezstronność, nawet jeśli są ideami 

przyświecającymi pracy dziennikarzy, rzadko mają szansę 
urzeczywistnienia. Na kształt przekazów medialnych wpływa 
wiele czynników, przede wszystkim: 

 Grupa docelowa, a więc to, do kogo przekaz jest 

skierowany. Przekazy tworzone w celach 

 wiedzą, że należy 

krytycznie 
podchodzić do 
źródeł informacji; 

 rozumieją różnicę 

pomiędzy 
przekazami o 

Przygotowa
ne 

wcześnie 
tytuły z 
różnych 

mediów 

45 
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komercyjnych mają być przede wszystkim atrakcyjne 
dla odbiorców. Ich gusty, pragnienia i poglądy 
wpływają więc na treść i formę przekazów. 

 Zastosowany gatunek medialny. W zależności od 

tego, czy tworzony jest wpis na blogu, artykuł, 
reportaż czy wydanie wiadomości, inne treści zostają 
uwypuklone. Każdy gatunek narzuca określone 

konwencje. Bywają one jednak naruszane. Może się 

to zdarzyć np. gdy w przekaz informacyjny wkrada 
się subiektywna opinia. Granica między publicystyką 
a informacją jest coraz mniej zauważalna — czasem 
trudno je od siebie odróżnić. 

 Linia redakcyjna nadawcy. Nie jest ona wyznaczana 

jedynie przez decyzje i poglądy właściciela stacji czy 
wydawcy, lecz także przez wyniki badań działów 
marketingu. Od linii redakcyjnej zależą np. kontrakty 

reklamowe, korzystniejsze dla mediów o szerokiej 
rzeszy odbiorców. 

Prosimy uczestników w grupach o rozwiązanie zadania — 

wskazanie, który z podanych tytułów budzi największe 
emocje, a który ma charakter najbardziej informacyjny. 
Podkreśl, że artykuły o tych tytułach znalazły się na 
pierwszych stronach gazet i stron www. Każdy z zestawów 
tytułów zawiera tytuły dotyczące tekstów opisujących to 
samo wydarzenie, zostały opublikowane tego samego dnia. 

 

Poproś poszczególne grupy o zaprezentowanie wyników. 
Pozostałe zespoły zachęć do zgłaszania uwag i wygłaszania 
komentarzy. 

Zadaj pytanie: 

 Z czego wynikają różnice pomiędzy tytułami 

opisującymi w różnych gazetach to samo wydarzenie? 

Jako pytania pomocnicze rozważ: 

charakterze 
informacyjnym a 
opiniami oraz 
pamiętają, że 

współcześnie coraz 
trudniej odróżnić 
oba typy 
przekazów; 

 orientują się w 

podstawowych 
czynnikach 
determinujących 
przekazy medialne 
— takich jak racje 
ekonomiczne lub 

światopoglądowe; 

 wiedzą, że 
korzystanie stale z 
tych samych źródeł 

informacji może 
prowadzić do 
zamknięcia w 
swego rodzaju 
„bańce 
informacyjnej”; 

 rozumieją 
znaczenie grupy 
docelowej dla 
prezentowanych w 
danym medium 

treści; 

 pamiętają o 
konieczności 
zweryfikowania 

informacji przed jej 
wykorzystaniem — 
np. poprzez 
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 Co różni poszczególne tytuły? 

 Czy tytuły zawierają wyłącznie „suche” fakty? 

 Do jakich emocji odwołują się poszczególne tytuły? 

 Czy możemy domyśleć się, jakie były preferencje 

wydawców poszczególnych gazet? (Jakie cele chcieli 
osiągnąć? Jakie emocje wywołać? Jakie opcje 
polityczne wydają się im najbliższe?) 

 

sięgnięcie do 
innych źródeł. 

 

04:15  

Poproś grupy o realizację następującego zadania  — 
wskazanie, w jakim celu sięgamy po teksty o charakterze 
opinii (publicystyka), a z jakich przyczyn sięgamy po teksty 

informacyjne? 

Zadaj pytanie: 

 Czy w praktyce można łatwo odróżnić teksty o 
charakterze opinii od informacyjnych? 

Jako pytania pomocnicze rozważ: 

 Z jakiego powodu granica między opinią 

(publicystyką) a dziennikarstwem informacyjnym 
uległa zatarciu? 

 W jakiego typu mediach najczęściej pojawiają się 

zobiektywizowane informacje? 

 Czy zupełna obiektywność jest możliwa? 

 W jaki sposób redakcje poszczególnych gazet lub 

serwisów informacyjnych mogą wyrażać swoje 
stanowisko wobec wydarzeń, które mają miejsce? 

 Czy uczestniczki lub uczestnicy znają przykłady z 

 
Przykłady 
tekstów 
informacyj
nych i 
publicystyc

znych 

30 

 



 11 

życia codziennego, które wskazują na to, że granica 
między informacją a opinią we współczesnych 
mediach stała się mało czytelna? 

Celem ćwiczenia jest uzmysłowienie uczestniczkom i 

uczestnikom, że współcześnie coraz trudniej wyraźnie 
odróżnić teksty o charakterze informacyjnym od tych, które 

zwierają opinie i komentarze. Dzieje się tak m.in. za sprawą 
rozwoju nowych mediów internetowych, konkurencji w walce 
o czytelnika prowadzonej przez wydawców, ale i ze względu 
na samą linię programową poszczególnych redakcji. Jeśli 
dana informacja nie odpowiada konkretnemu wydawcy, może 

on opatrzeć tekst informacyjny stosownym komentarzem, 
opublikować go na mniej istotnym miejscu lub w ogóle 
przemilczeć. 

 

04:45 Podsumowanie 

Krótka rozmowa o projekcie Młodzieży, który zostanie 

zrealizowany w ramach programu. 

Podsumowanie najważniejszych kwestii z punktu widzenia 
krytycznego odbiory przekazów medialnych 

 
Flipczart, 

markery 

15 

 

  Koniec    

 


