Noi materiale comune scrise de echipe mixte de jurnalisti

05.06.2012 / În perioada martie-mai 2012, douzeci de jurnali_ti din toate regiunile Moldovei au pregtit nousprezece
materiale comune care au fost publicate în diverse mass-media din car, inclusiv din Gagauzia _i regiunea transnistrean.

Astfel, 10 echipe de jurnali_ti de la Blci, Chi_inu, Comrat, Tiraspol, Bender, Râbnica, Dubsari au realizat materiale comune
pentru presa scris _i audiovizual. Jurnali_tii au fost interesaci s abordeze în special subiecte din domeniul socialeconomic: problema câinilor vagabonzi, nivelul de trai al oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului, problemele
absolvencilor instituciilor rezidenciale _i orfelinatelor.
Referindu-se la importanca materialelor comune, jurnali_tii începtori au mencionat c pentru ei acestea reprezint un prim
pas în cariera jurnalistic, iar ziari_tii cu experienc au posibilitatea s împrt_easc cu cei tineri din secretele meseriei.
&bdquo;Am participat pentru prima dat într-un astfel de proiect _i am obcinut o mulcime de cuno_tince, informacii _i
sfaturi utile de la jurnali_ti profesioni_ti. Am acumulat experienc în lucrul cu sursele de informacii, organizarea interviului,
tehnici de redactare ale acestuia&rdquo;, spune Ana Galatonova, student la Facultatea de Jurnalism din cadrul
Universitcii de la Tiraspol.
&bdquo;Munca în echip, pregtirea _i publicarea materialelor comune sunt o experienc benefic pentru toci jurnali_tii
indiferent de experienca pe care o au. Am încercat s transmit colegului de echip cuno_tincele pe care le am _i am împrt_it
din experienca mea de jurnalist&rdquo;, mencioneaz Tatiana Cocerovscaia, reporter, ziarul SP din Blci.
Aceast activitate are ca scop consolidarea relaciilor de colaborare dintre mass-media _i jurnali_tii din diferite regiuni ale
Republicii Moldova. Materialele comune sunt disponibile aici . Componenta &bdquo;Scrierea materialelor comune de
ctre echipe mixte de jurnali_ti&rdquo; a fost organizat în cadrul proiectului &bdquo;Fortificarea capacitcilor mass-media
transnistrene de a reflecta subiecte social-economice&rdquo;, implementat de CJI, cu suscinerea financiar a Ambasadei
SUA în Republica Moldova.
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