Program warsztatów
13-15 paŸdziernika 2017r.
Pi¹tek, 13 pazd
ì ziernika
16.00 - 16.15
16.15 - 17.30

17.30 - 17.45
17.45 - 19.00

19:00

Uroczyste otwarcie II edycji akademii przez organizatorów/organizatorki.
Pierwszy krok do stworzenia redakcji dziennikarskiej: kim jesteœmy i co bêdziemy razem
robiæ?
Przedstawienie siê prowadz¹cych, poznanie siê i integracja uczestników i uczestniczek,
przedstawienie programu, zebranie oczekiwanì uczestników i uczestniczek.
Przerwa
Drugi krok do stworzenia redakcji dziennikarskiej: kim jest dziennikarz, czym s¹ redakcja
i media w XXI wieku.
Ustalenie zasad wspólnej pracy redakcji. Pierwsze dziennikarskie zadanie: uwa¿nie obserwuj
œwiat wokó³ siebie.
Kolacja

Sobota, 14 pazd
ì ziernika
9.00 - 9.15
9.15 - 10.15
10.15 - 10.25
10.25 - 12.00
12.00 - 12.15
12.15 - 13.15
13.15 - 14.15
14.15 - 15.30
15.30 - 15.45
15.45 - 16.45
16.45 - 17.00
17.15 - 18.00

Z czym zaczynam dzieñ? Wprowadzenie do pierwszego dnia wspólnej pracy.
Szukamy tematów naszych materia³ów - cz. 1.
Burza mózgów wokó³ tego, czym jest temat i gdzie go szukaæ oraz czym s¹ Ÿród³a.
Przerwa
Gatunki dziennikarskie - cz. 2. Czym jest wywiad i jak siê za niego zabraæ?
Pierwsza wprawka dziennikarska: Piszemy i czytamy nasze pierwsze wywiady.
Przerwa
Gatunki dziennikarskie - cz. 2: informacja dziennikarska.
Druga wprawka dziennikarska: Piszemy pierwsze newsy.
Obiad
Gatunki dziennikarskie - cz. 3: wstêp do reporta¿u.
Trzecia wprawka dziennikarska: Piszemy pierwsze migawki.
Przerwa
Szukamy tematów naszych materia³ów - cz. 2.
Burza mózgów wokó³ tematu Akademii.
Przerwa
Sesja pytañ i odpowiedzi po pierwszym dniu.
Zamkniêcie pierwszego dnia warsztatów.
Zadanie domowe: napisaæ migawkê, myœleæ nad tematem!

Niedziela, 15 pazd
ì ziernika
9.00 - 9.15
9.15 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 - 13.30

O co chcê zapytaæ? Wprowadzenie do drugiego dnia warsztatów.
Trzecia wprawka dziennikarska: Czytamy nasze migawki i zbieramy tematy materia³ów.
Przerwa
Czwarta wprawka dziennikarska: Jak zrobiæ dobry dŸwiêk?
Przerwa
Trzeci krok tworzenia redakcji dziennikarskiej:
tworzymy redakcjê, dzielimy zadania, omawiamy zadania do wykonania przed nastêpnym
warsztatem.

