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Młodzieżowe Warsztaty Reportażu (5. edycja) 
 

HARMONOGRAM 
 

WTOREK - 24 listopada 2020 r. (17.00 - 19.15) 

Webinarium (Clickmeeting) 

Wprowadzenie, informacje organizacyjne 

prowadzenie: Maciej Dominiak, Magdalena Zaremba 

 

Webinarium (Clickmeeting) 

Warsztat: Jak świadomie posługiwać się urządzeniem do rejestracji obrazu? 

Omówienie zaawansowanych funkcji aparatów fotograficznych, dostępnych w większości smartfonów. 

W trakcie zajęć uczestnicy wykonają kilka krótkich zadań z wykorzystaniem omówionych funkcji 

oraz otrzymają wskazówki operatorskie od profesjonalisty. 

prowadzenie: Andrzej Wolf 

 

25 - 29 listopada 2020 r. 

Praca własna 

Warsztat praktyczny: Przygotowanie 30-sekundowego nagrania na zadany temat. 

Propozycja tematu: „Bezpieczna przystań”. 

 

 
PIĄTEK - 27 listopada 2020 r. (17.00 - 19.15) 

Webinarium (Clickmeeting) 

Wykład z elementami dyskusji: Scenariusz filmu dokumentalnego i reportażu 

Etapy pracy nad scenariuszem - od czego zacząć, jak obserwować rzeczywistość, jak wybrać odpowiedni 

temat, jak ocenić wartość tekstu scenariuszowego, zmiany w scenariuszu w trakcie realizacji materiału; 

wyzwania w pracy scenarzysty. 

prowadzenie: Maria Zmarz-Koczanowicz 

 

 
PONIEDZIAŁEK - 30 listopada 2020 r. (17:00 - 19:15) 

Webinarium (Clickmeeting) 

Case study: Świadome operowanie urządzeniami mobilnymi w realizacji materiałów filmowych na 

przykładzie materiałów zrealizowanych przez uczestników 

Prezentacja i omówienie nagrań przygotowanych przez uczestników w ramach realizacji cotygodniowego 

zadania. 

prowadzenie: Andrzej Wolf 
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WTOREK - 1 grudnia 2020 r. (17.00 - 19.15) 

Webinarium (Clickmeeting) 

Wykład z elementami dyskusji: Praca dokumentalisty i reportera 

Proces realizacji filmu dokumentalnego, reportażu telewizyjnego oraz newsa; podstawy pracy 

dokumentalisty i reportera; etyka pracy. 

prowadzenie: Mateusz Górny 

 

2 - 6 grudnia 2020 r. 

Praca własna 

Warsztat praktyczny: Przygotowanie 30-sekundowego nagrania na zadany temat. 

Propozycja tematu: „Znak pandemii”. 

 

 
PIĄTEK - 4 grudnia 2020 r. (17.00 - 19.15) 

Webinarium (Clickmeeting) 

Warsztat z elementami wykładowymi: Podstawy reżyserii filmu dokumentalnego i reportażu 

Kluczowe aspekty w pracy reżysera filmu dokumentalnego i realizatora reportażu.  

Warsztat - prowadzący podaje przykładowe tematy reportażu, a zadaniem uczestników zajęć jest 

zaproponowanie sposobu ich realizacji. 

prowadzenie: Maria Zmarz- Koczanowicz 

 

 
PONIEDZIAŁEK - 7 grudnia 2020 r. (17:00 - 19:15) 

Webinarium (Clickmeeting) 

Case study: Praca dokumentalisty i reportera - analiza materiałów zrealizowanych przez uczestników 

Prezentacja i omówienie nagrań przygotowanych przez uczestników w ramach ćwiczeń indywidualnych. 

prowadzenie: Mateusz Górny 

 

 
WTOREK - 8 grudnia 2020 r. – 17.00 - 19.15 

Webinarium (Clickmeeting) 

Warsztat z elementami wykładu: Montaż filmowy w praktyce 

Podstawowa terminologia w pracy montażysty, rola montażu w filmie dokumentalny. Aspekty techniczne 

w pracy montażysty - praca z oprogramowaniem do montażu filmów. 

prowadzenie: Przemysław Chruścielewski 

 

9 - 13 grudnia 2020 r. 

Praca własna 

Warsztat praktyczny: Przygotowanie 30-sekundowego nagrania na zadany temat. 

Propozycja tematu: „Ludzie”. 
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PIĄTEK - 11 grudnia 2020 r. (17.00 - 19.15) 

Webinarium (Clickmeeting) 

Wykład z elementami dyskusji: Promocja materiałów filmowych w sieci Internet 

Techniki prezentacji i promocji nagrań filmowych w sieci Internet. Reguły przygotowania materiałów 

informacyjnych oraz tekstów promocyjnych. 

prowadzenie: Marta Sikorska 

 

 
PONIEDZIAŁEK - 14 grudnia 2020 r. (17:00 - 19:15) 

Webinarium (Clickmeeting) 

Case study: Montaż filmowy na przykładzie materiałów zrealizowanych przez uczestników 

Prezentacja i omówienie nagrań przygotowanych przez uczestników w ramach realizacji cotygodniowego 

zadania. 

prowadzenie: Przemysław Chruścielewski 

 

 
WTOREK - 15 grudnia 2020 r. (17.00 - 19.15) 

Webinarium (Clickmeeting) 

Warsztat: Postprodukcja materiału filmowego, montaż zrealizowanych filmów 

Korekta barwna, postprodukcja dźwięku, konwersja plików wideo. 

prowadzenie: Przemysław Chruścielewski 

 

 
PIĄTEK - 18 grudnia 2020 r. (17.00 - 19.15) 

FINAŁ WARSZTATÓW 

Webinarium (Clickmeeting), ogólnodostępna transmisja na Facebooku 

Prezentacja reportaży filmowych przygotowanych przez uczestników projektu. Omówienie filmów. 

Podsumowanie i ewaluacja warsztatów. 

prowadzenie: Maciej Dominiak, Maria Zmarz- Koczanowicz 


