
FAK(E)TICKY WORKSHOPY 

 

 

Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: 

Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!" 

(Jan Ámos Komenský) 

 

Cyklus workshopů o mediální gramotnosti, sociálních sítích, kyberšikaně a 

kritickém myšlení nabízí Divadla Lampion v rámci dalšího vzdělávání pro 2. stupeň 

základních škol a střední školy z Kladna a okolí ve spolupráci se skupinou 

mladých žurnalistů, učitelů a studentů Fak(e)ticky workshopy.  

 

Obsah jednotlivých workshopů: 

 

Workshop na téma médií a rozeznávání dezinformací: 

 

Součástí workshopu je společná debata nad tím, co jsou dezinformace, v čem jsou jejich 

rizika. Co je faktická informace. Debata nad tím, kde lidé čtou zprávy, ukážeme si příklady 

dezinformací, tvorba desatera, které pomůže v orientaci při čtení zpráv. Následně se 

pokusíme ověřit faktickou stránku výroku. Společná debata nad tím, co je novinařina, 

média, ČT, ČTK. Ukázka dezinformačních serverů. Vliv sociálních sítí na současná média. 

Ukázka rozdílu mezi seriózním, bulvárním a dezinformačním médiem. Tvorba zprávy a 

následná prezentace, vysvětlení principů zprávy. Následně si ukážeme, že jedna faktická 

situace může být odlišná z různých pohledů. Závěrečná diskuze, otázky a reflexe. 

 

 

Workshop o kritickém myšlení:  

 

Aktivita zaměřená na ukázání tvorby názorů a preferencí. Debata nad přístupem k 

informacím a o tom, kde se informace berou, jak poznat ty relevantní a přemýšlení nad 

tím, jestli mají všichni přístup k relevantním informacím. Ukázka manipulací a 

dezinformací a jejich následné ověřování. Vysvětlení manipulativních technik při práci s 

čísly a grafy. Ukázka argumentačních technik. Vysvětlení důležitosti náhledu na danou 

situaci z různých úhlů pohledu pomocí aktivity a následné diskuze. Závěrečná reflexe a 

otázky. 

 



Workshop o sociálních sítích a kyberšikaně: 

 

Debata nad tím, kolik studenti tráví času na sociální sítích, kolik času jim zbývá na jiné 

aktivity a nad tím, jak důležitou roli hrají v dnešním světě nové technologie typu mobilů a 

počítačů. Brainstorming nad klady a zápory sociálních sítích, jejich vlivu na svolávání 

různých akcí a předávání informací v dnešním světě. Vliv youtuberů. Aktivita na tvorbu 

příspěvků, uvědomění si role reklamy v příspěvcích. Důležitost ochrany osobních údajů, 

rizika kyberšikany, postihy za tyto aktivity. Možné důsledky kyberšikany, řešení v případě, 

že taková situace nastane. 

 

Workshop trvá 2-3 vyučovací hodiny a probíhá v ateliéru Divadla Lampion.  

Cena je 50Kč pro jednoho studenta a kapacita 1 workshopu je 1 třída.  

Termíny jsou vždy vybírány individuálně dle preferencí školy.  

 

V případě zájmu se obraťte na lektorku Divadla Lampion Dominiku Prokopovou na 

emailové adrese prokopova@divadlokladno.cz nebo na telefonním čísle 

739 315 652.  
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