
          

 

 

 

 

                              
I CZĘŚĆ AKADEMII MŁODEGO DZIENNIKARZA 

21-23 października 2016 

Europejski Dom Spotka ń Młodzie ży, Warszawa, ul. Długa 18/20  

 

21 października 2016 (pi ątek) 

14:30 Otwarcie Akademii Młodego Dziennikarza  

 Przedstawiciel EDSM 

 Przedstawiciel FKA 

15:00 „Dziennikarstwo: powołanie czy zawód?” - Rozmowa z Markiem Zaj ącem  

(TVP) 

16:15 Runda zapoznawcza / gry integracyjne  

16:45 Przerwa  

17:00      Wprowadzenie do Akademii 

 Tomasz Betka , trener 

17:30 „Uchod źcy w Europie: mi ędzy stereotypami a rzeczywisto ścią”  – 

wykład wprowadzający 

 Gagik Grigorian (Fundacja Ocalenie) 

18:30 Kolacja  

 

22 października 2016 (sobota) 

9:00 Warsztaty 

 Tomasz Betka , trener 

(warsztat pracy dziennikarza, gatunki, formy, instrumenty w dziennikarstwie) 



 10:00 „Wolno ść słowa bez granic?  - O etyce w dziennikarstwie”  – wykład 

Paweł Szaniawski  (Newsweek) 

11:00 Przerwa 

11:30 Warsztaty – cd. 

Pomysł na temat - dziennikarskie inspiracje. Między tematem a materiałem 

dziennikarskim. 

-  Podział na grupy 

-  Giełda pomysłów (burza mózgów , pomysły na materiał) 

13:00 Obiad 

14:00 Warsztaty – cd.  

Na papierze, w eterze, na wizji i w sieci - zajęcia w grupach: pisanie tekstu, 

sztuka wywiadu, praca przed kamerą, blogosfera) 

15:30 Przerwa 

16:00 Warsztaty – cd. 

17:00 Kolacja 

 

 

23 października 2016 (niedziela) 

10:30 Warsztaty – cd. 

Strategia działania. Od pomysłu do realizacji materiału.  

12:30 Zakończenie I cz ęści Akademii 

 

 

CYKL SPOTKAŃ STUDYJNYCH (WSTĘPNY PROGRAM) 
 

• Wizyta w redakcji Polityki 
 

• Wizyta w studio TVP lub TVN 
 

• Spotkanie w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej lub innej instytucji 
pomagającej uchodźcom 
 

• Muzeum POLIN 
 

• Z wizytą w Fundacji Konrada Adenauera 
 

• Zajęcia outdoor 
 

Przez ten czas uczestnicy mogą się zwracać do trenerów i organizatorów w celu 
konsultacji nad materiałem i organizacji wywiadów, spotkań, zdjęć. 



II CZĘŚĆ AKADEMII MŁODEGO DZIENNIKARZA 

09-10 grudnia 2016 

Europejski Dom Spotka ń Młodzie ży, Warszawa, ul. Długa 18/20  

 

9 grudnia 2016 (pi ątek) 

14:30 Powitanie 

 Warsztaty – cd.  

Prezentacja zebranych materiałów w grupach  

15:30    „Wolność słowa bez granic? – o prawie prasowym” – wykład 

dr Maria Łoszewska-Ołowska (Uniwersytet Warszawski) 

16:30 Przerwa 

17:00 Praca nad ostateczną wersją materiałów dziennikarskich 

18:30 Kolacja 

 

 

10 grudnia 2016 (sobota) 

9.00 Warsztaty – cd. 

Opracowanie materiału: tekstów, leadów, materiał zdjęciowy, obróbka 

nagrań audio i video 

10: 30 Przerwa 

11:00 Materiał zdjęciowy, obróbka nagrań audio i video 

13.00 Obiad 

14.00 Warsztaty – cd. 

Przygotowanie własnego materiału do publikacji na portalu 

15.30 Przerwa 

15:45 Prezentacja i omówienie materiałów 

17.00 Zakończenie Akademii i wr ęczenie dyplomów 

18.00 Farewell Party 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE 

 

Tomasz Betka, dziennikarz i redaktor, ur. 05.08.1985 r. 

 

Doświadczenie zawodowe:  

grudzień 2010 – obecnie: redaktor naczelny „Portalu UniaEuropejska.org”; 

sierpień 2010 – obecnie: sekretarz redakcji biznesowego pisma „Miesięcznik Dealer”, 

kierowanego do osób zarządzających autoryzowanymi dealerami samochodów; 

maj 2010 – grudzień 2010: redaktor naczelny miesięcznika „Skwierzyna.eu”; 

październik 2007 – grudzień 2010: dziennikarz, a następnie szef działu Dziennikarstwo 

w miesięczniku „PDF – Public Relations, Dziennikarstwo, Fotografia” 

 

Wykształcenie – wyższe: 

2007-2011: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia magisterskie, 

stacjonarne), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski 

2004-2009: europeistyka (studia magisterskie, stacjonarne), Wydział Dziennikarstwa i 

Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski 

 

Informacje dodatkowe: 

Autor kilkuset artykułów dziennikarskich, publicystycznych, wywiadów, a także analiz 

i raportów w miesięczniku „Dealer” oraz na portalu UniaEuropejska.org 

Główny prowadzący zajęć z dziennikarstwa dla uczniów warszawskich szkół średnich 

w projekcie „Lepsze pióro dla Europy”, współfinansowanym przez KE w ramach 

programu Młodzież w Działaniu, prowadzonego przez Fundację Koncept Europa 

Prelegent i reporter na corocznym Ogólnopolskim Kongresie Dealerów Samochodów; 

Wiceprezes zarządu Fundacji Koncept Europa, wydawcy portalu UniaEuropejska.org 

 


