
ROZWIJAJMY WSPÓLNIE  

KOMPETENCJE MEDIALNE MŁODYCH LUDZI! 

ZAPRASZAMY SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I BIBLIOTEKI 

PUBLICZNE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE RENEWS.  

 
 

 

Celem międzynarodowego projektu ReNews jest poprawienie kompetencji medialnych uczniów szkół 
ponadpodstawowych. Ma on wzmocnić wśród uczniów krytyczne myślenie i umożliwić im weryfikowanie 
wiarygodności informacji, tak aby stali się poinformowanymi i kreatywnymi „cyberobywatelami”, którzy zdolni 
są do samodzielnego wykorzystywania mediów.  

Projekt odpowiada także na potrzebę zwiększenia odporności młodzieży na nienawistne treści i dezinformację 
w internecie – będzie uczył o mediach społecznościowych i o tym, jak rozbrajać teorie spiskowe poprzez 
tworzenie swoich własnych edukacyjnych i interaktywnych materiałów (głównie artykułów, wideo i podcastów). 
To praktyczne podejście wyposaży młodych ludzi w dodatkowe, miękkie umiejętności zabierania głosu, 
wyrabiania sobie poglądów i ich obrony, doda im pewności siebie etc. 

Projekt obejmuje: 

1. Szkolenie dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych i bibliotekarzy z publicznych bibliotek, które 
odbędzie się już w dniach 11-12 lutego br. Uczestnicy zostaną przeszkoleni do samodzielnego prowadzenia 
zajęć z młodzieżą w zakresie edukacji medialnej. Więcej informacji na kolejnej stronie. 
  
2. Nowatorski podręcznik rozwoju kompetencji medialnych dla prowadzonych warsztaty ReNEWS, 
który będzie zawierał propozycje aktywności edukacyjnych oraz precyzyjną instrukcję, jak je zrealizować  
z młodymi uczestnikami. Będzie to też pedagogiczne wsparcie ułatwiające szkolenia dla trenerów i warsztaty 
dla uczniów z posługiwania się mediami i informacjami. Podręcznik będzie zawierał listę pedagogicznych 
źródeł dotyczących edukacji medialnej dostępnych na otwartej licencji. Dzięki spostrzeżeniom trenerów  
i uczniów jeszcze w trakcie projektu podręcznik zostanie udoskonalony w celu jego dalszego 
upowszechnienia.  
 

3. Warsztaty dla uczniów - tworzenie magazynów on-line. Przeszkoleni nauczyciele i bibliotekarze 
przeprowadzą przy wsparciu pracowników Fundacji Civis Polonus angażujące warsztaty, w czasie których 
młodzi ludzie stworzą własne magazyny on-line, dotyczące spraw lokalnych. Młodzi ludzie stworzą różnego 
rodzaju treści: wideo,  artykuły i podcasty. Najlepszym pedagogicznym podejściem do edukacji medialnej jest 
bowiem stworzenie młodzieży przestrzeni do praktykowania dziennikarstwa (sprawdzania źródeł; pisania  
o faktach, a nie wyrażania swoich opinii; porządkowania myśli).  
 

4. Seminarium dla bibliotekarzy z publicznych bibliotek we wrześniu tego roku, na którym zaprezentujemy 
m.in. ostateczną wersję podręcznika i doświadczenia wypracowane przez uczestników projektu. 
 

5. Dodatkowo strona internetowa projektu zapewni bezpłatny dostęp do wypracowanych zasobów, 
umożliwiając ich rozpowszechnianie wśród nauczycieli oraz szerzej wśród grupy osób zajmujących się 
zawodowo tematyką społeczną i edukacją.  

 

Więcej informacji o projekcie: 

Joanna Różycka-Thiriet 
koordynatorka projektu ReNews 
joanna.rozycka@civispolonus.org.pl 

 
 

 

Projekt realizuje konsorcjum organizacji i instytucji z Francji, Zjednoczonego Królestwa, Turcji  
i Polski. 
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SZKOLENIE ONLINE 

POMAGAJĄCE BIBLIOTEKARZOM I NAUCZYCIELOM 

SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W PROWADZENIU 

EDUKACJI MEDIALNEJ MŁODZIEŻY  

11-12.02.2021 R 

 

Zapraszamy bibliotekarzy z bibliotek publicznych i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z Państwa 
gminy lub miejscowości do udziału w szkoleniu online w ramach międzynarodowego projektu ReNews 
dotyczącego edukacji medialnej!  

Szkolenie odbędzie się w dniach 11-12.02.2021 roku w godz. 10.00-16.00.  

Uczestnicy szkolenia: 

• pogłębią swoją wiedzę teoretyczną na temat różnych pułapek, jakie dzisiejsza młodzież napotyka 
korzystając z mediów np. stronniczości przekazu, dezinformacji, teorii spiskowych czy baniek 
informacyjnych;  

• zapoznają się z gotowymi ćwiczeniami i zadaniami wspierającymi umiejętności krytycznego odbioru 
treści medialnych. Zaprezentowane narzędzia będą mogli samodzielnie wykorzystać w trakcie zajęć 
z uczniami;  

• dowiedzą się, jak przybliżyć uczniom pracę dziennikarzy i rozbudzić ich kreatywność jako twórców 
treści medialnych; 

• otrzymają zaświadczenie o udziale w projekcie, a także rozbudowany podręcznik do edukacji 
medialnej młodzieży przygotowany przez ekspertów.   

Zadaniem uczestników szkolenia będzie przeprowadzenie 4-dniowych warsztatów dla grupy 60 uczniów  
z terenu ich gminy lub miejscowości (4 x po pół dnia zajęć), które zwiększą kompetencje medialne młodzieży. 
Zajęcia te powinny się odbyć do końca tego roku szkolnego. Nasi trenerzy wspomogą przygotowanie 
warsztatów w wybranych szkołach/bibliotekach.  

Jedna szkoła ponadpodstawowa lub biblioteka publiczna może oddelegować na szkolenie od 2 do 5 osób. 
Zachęcamy do zgłoszeń w partnerstwie: szkoła-biblioteka lub kilka szkół-biblioteka w ramach jednej 
gminy/miejscowości. Liczba miejsc ograniczona. 

Czekamy na Państwa formularze zgłoszeniowe do 30 stycznia pod adresem 
joanna.rozycka@civispolonus.org.pl 

 

Więcej o organizatorze 

 

Fundacja Civis Polonus od 16 lat pracuje nad rozwijaniem postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom 
aktywne uczestniczenie w życiu publicznym. Cel ten osiągamy, wspierając edukację obywatelską w szkołach 
(szkolimy nauczycieli, rozwijamy samorządność wśród uczniów) i na poziomie gmin (zakładamy, wspieramy  
i szkolimy młodzieżowe rady gmin). Od wielu lat specjalizujemy się w rozwijaniu bibliotek jako miejsc spotkań 
i dyskusji, we wzmacnianiu kompetencji bibliotekarzy w zakresie pracy z młodzieżą oraz w rozwoju  
w bibliotekach młodzieżowego wolontariatu.  

 

Więcej o Fundacji: 

civispolonus.org.pl 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Powyższy dokument odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów w sprawach w nim omawianych.  

Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób. 
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