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Konspekt szkolenia:

Krytyczna analiza przekazów medialnych
Szkolenie ma na celu (1) zaprezentowanie uczestnikom niepokojących zjawisk występujących
współcześnie w debacie publicznej (Internet, TV, prasa, radio) wraz ze wskazaniem praktycznych
wskazówek mających pomóc uodpornić się na nie oraz (2) zachęcić do włączenia się w ogólnopolski
program strażniczy dotyczący mediów INDID MEDIA WATCH (również w ramach praktyk studenckich),
który został uruchomiony przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Wstęp wolny! Szkolenie jest realizowane
w ramach projektu „Lepiej rozmawiajmy i zmieńmy media na dobre!” realizowanego z dotacji
programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i
Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Program szkolenia:
1. Wstęp – omówienie stanu debaty publicznej w naszym kraju w kontekście trendów
światowych;
2. Media – główna arena debaty publicznej w Polsce. Na ile są obiektywne? Kondycja
dziennikarstwa w naszym kraju;
3. Fałszywe wiadomości (fake news) – współczesny oręż w wojnie informacyjnej. Czym są?
Skąd się biorą? Jak się przed nimi bronić?
4. Mowa nienawiści (hate speech) i ksenofobia – komunikacja poniżająca i niechęć wobec
innych. Jak bardzo emocjonalne są nasze przekazy? Gdzie jest granica? Jak nie ulegać
prowokacjom? Jak nie zgadzać się z kimś i traktować go/ją z szacunkiem?
5. Bańka informacyjna i „plemienność” w debacie publicznej – dlaczego zamykamy się na
informacje, wiedzę i publicystykę, które nam nie pasują? Czy memy są tylko „dla beki”?
6. Jak media manipulują – sposoby, przykłady, skala, omówienie;
7. Współczesne formy propagandy – kto i dlaczego próbuje zapanować nad naszymi
umysłami? Jak się temu przeciwstawiać?
8. INDID MEDIA WATCH – prezentacja programu strażniczego w obrębie mediów (działalność
typu watch dog) mającego na celu naprawę debaty publicznej;
9. Omówienie metodologii działań – prezentacja narzędzia badawczego, dotychczas
zgromadzonych wyników + zachęcenie do włączenia się w formie wolontariatu.
Prowadzący: Filip A. Gołębiewski – prezes zarządu Instytutu Dyskursu i Dialogu, socjolog,
doświadczony trener, szkoleniowiec, badacz społeczny, koordynator projektów, twórca innowacji
społecznych. W przeszłości doktorant w Instytucie Socjologii UMK, główny specjalista ds. badań i
ewaluacji w Fundacji Stabilo, a także dyrektor programu Obywatelski Monitoring Sądów w Fundacji
Court Watch Polska. Autor licznych publikacji. Zobacz więcej: http://indid.pl/publikacje/
Czas trwania szkolenia: 90 minut
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