
13. září Exkurze do České tiskové kanceláře (ČTK)

10. října Šídlo a Witovská | Přístav 7
Beseda s Jindřichem Šídlem a SvětlanouWitovskou

12. října Pravda a lež | Média prý nikdy nelžou | Bělidlo
Přednáška s Monikou Vrbovou

19. října Jak vznikají zprávy? | Přístav 7
Základy žurnalistiky a sociální sítě | Martina Vašíčková

26. října Exkurze do týdeníku RESPEKT

8. listopadu Česká republika uprostřed Evropy | Přístav 7
Beseda Jindřicha Šídla

9. listopadu Zdravý selský rozum | Bělidlo
Základní pravidla navigace v moři zpráv | Monika Vrbová

23. listopadu Exkurze do Deníku N

30. listopadu Agenturní žurnalistika | Přístav 7
Přednáška s Martinou Vašíčkovou

6. prosince Prezidentské volby | Přístav 7
Beseda Jindřicha Šídla s hostem

14. prosince Sociální sítě | Bělidlo
Facebook, Instagram nebo Tik tok?

11. ledna Reklama a my | Bělidlo
Naše emoce v mediální džungli

25. ledna Exkurze do České televize

8. února Jak na šmejdy | Bělidlo
Bezpečí ve virtuálním světě | Monika Vrbová

22. února Beseda s dokumentaristou Tomášem Kratochvílem
Bělidlo

8. března Zlatá střední cesta | Bělidlo
Když média a technologie ne/pomáhají

22. března Exkurze do KnihovnyVáclava Havla

12. dubna Na každém šprochu pravdy trochu? | Bělidlo
Ověřování informací aneb, kdo a proč to napsal

26. dubna Beseda s editorem ČT Janem Martincem | Bělidlo

10. května Jak ochránit děti? | Bělidlo
Mezigenerační dialog v době informační

24. května Exkurze do Českého rozhlasu

14. června S médii na věčné časy? | Bělidlo
Reflexe cyklu Život v době informační

Program v roce 2022/2023

Lektoři

JaroslavValůch je vedoucí programu ověřování informací a mediálního
vzdělávání v organizaci Transitions. Dlouhodobě se věnuje oblasti
využívání moderních komunikačních prostředků pro komunikaci s krizí
postiženým obyvatelstvem, posilování mediální gramotnosti a prevence
násilí a konfliktů.

Martina Vašíčková v ČTK pracuje od roku 2001, nejprve jako redaktorka v
domácí, od roku 2004 v zahraniční redakci. Působila jako zpravodajka
ČTK v Rusku a zemích bývalého sovětského bloku, poté žila v Bruselu,
kde založila a vedla výtvarný ateliér. Nyní je mluvčí ČTK a ředitelka
Akademie ČTK. Vstup volný. Rezervace nutné. Exkurze je zdarma.

Monika Vrbová je lektorka měkkých dovedností, facilitátorka, mentorka,
členka Institutu živé filosofie, zakladatelka projektu Etika hrou
zaměřeného na rozvoj soft skills u dětí, dospělých i seniorů. Dále se
zabývá tématy čtenářské, mediální a občanské gramotnosti.

Jindřich Šídlo (* 21. října 1972 Turnov) je český novinář, redaktor, politický
komentátor a moderátor. Známý je jako tvůrce satirického pořadu
Šťastné pondělí, které je ke shlédnutí na serveru Seznam zpráv.



2.0
celoroční program mediálního
vzdělávání vCentru Elpida
na obou pobočkách v Praze

Dnešní doba vyžaduje aktivní a zároveň kritický
přístup k informacím a současně velkou
obezřetnost. Cílem našeho cyklu seminářů je
seznámit vás se světem médií, s novinářským
řemeslem a přispět k lepší schopnosti utvářet si
vlastní názor, čelit náporu reklamy, bezpečně se
pohybovat po internetu nebo debatovat s hosty o
hodnotách, jako jsou svoboda slova či státní
propaganda.

2022/2023

Ověřovací dílna
Fakt, jo?

Naučíme vás, jak ověřovat důvěryhodnost informací a spolehlivost
jejich zdrojů v současné internetové džungli. Krok za krokem si
vyzkoušíme celou řadu osvědčených postupů pro ověřování
pravdivosti zpráv, fotografií, videí i příběhů. Na konkrétních
příkladech si ukážeme, že rozpoznání manipulativní zprávy od
zprávy kvalitně zpracované není zas tak složité a zvládne ho každý
z nás.
První setkání: Dezinformace a misinformace - představení způsobů,
kterými lze zamlžit pravdu a rozšířit lež, seznámení se s
dezinformátory a jejich motivacemi, zásady snadného a účinného
ověřování informací.
Druhé setkání: jak účinně vyhledávat kvalitní informace a zdroje na
internetu, ověřování původu a pravosti obrázků a videí, ověřování za
pomoci cizojazyčných zdrojů a dohledávání vědeckých studií.
Třetí setkání: ověřování za pomocí map a satelitních snímků, jak
účinně spolupracovat při ověřování informací, jak citlivě a efektivně
vyvracet dezinformace a jak reagovat, když naši blízcí propadají
konspiračním teoriím.

Třídílná přípravka ověřování
informací, na přípravku navazuje
pravidelná dílna pro pokročilé.

Dílny vypisujeme průběžně během roku, sledujte náš program
na www.elpida.cz/program

Nejbližší termínypřípravné ověřovací dílny:

5. 10., 2. 11. a 16. 11. na Bělidle


