Program de instruire in multimedia pentru jurnalisti

10.10.2012 / Vrei s înveci cum s faci un material multimedia? Vrei s înveci
cum s scrii un text multimedia? Atunci te a_teptm s te înscrii la ^coala multimedia pentru jurnali_ti
organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent în parteneriat cu Centrul
Media de la Tiraspol.

În
cadrul ^colii vor fi organizate 2 tipuri de activitci:
1. Instruire, care vizeaz participarea a 20 de jurnali_ti (10
jurnali_ti din regiunea nistrean _i 10 jurnali_ti de pe malul drept al
Nistrului) la 2 training-uri (a câte 2,5 zile fiecare) moderate de Liliana
Barbro_ie (Radio Europa Liber) _i Ludmila Bogheanu (^coala de Studii Avansate
în Jurnalism). Jurnali_tii vor învca cum s dea viac textului cu ajutorul
fotografiei, materialului audio _i video. De asemenea, un accent deosebit se va
pune pe specificul textului multimedia: claritate, volum, titlu, paragrafe.
Primul program de instruire va avea loc în luna noiembrie 2012.
2. Scrierea materialelor comune multimedia de ctre echipe mixte de
jurnali_ti, prin intermediul creia cei 10 jurnali_ti din regiunea
nistrean vor crea echipe comune cu 10 jurnali_ti de pe malul drept al
Nistrului, publicând materiale comune.
Astfel, reprezentancii media vor putea
s aplice cuno_tincele teoretice obcinute în cadrul primei etape, vor face
schimb de experienc _i vor promova încrederea pe ambele maluri ale Nistrului.
Doritorii de a participa la program
sunt rugaci s completeze _i s trimit formularul
de aplicare (rom / rus )la adresa de e-mail:
coordonatorATijcDOTmd sau la adresa
CJI, str. Sciusev 53.
Data limit – 31 octombrie 2012. Participancii vor fi selectaci în baz de
concurs.
Este
obligatorie participarea la ambele activitci!Toate cheltuielile vizavi de program vor fi suportate de organizatori.

Pentru informacii suplimentare v
rugm s o contactaci pe Cristina
Bobârc, coordonatoare de Programe la CJI, telefon – 213 652, Departamentul
de Instruire.

Proiectul
intitulat „Îmbuntcirea capacitcilor mass-media din Moldova, inclusiv din
regiunea nistrean, prin promovarea participrii civice”, este implementat de
CJI, în parteneriat cu ONG-urile Stels Terra _i Centrul Media de la Tiraspol,
cu asistenca Programului „Suscinerea Msurilor de Promovare a Încrederii”,
financat de Uniunea European _i cofinancat _i implementat de Programul
Naciunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Scopul Programului este de a
contribui la promovarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului prin
implicarea autoritcilor locale, societcii civile, comunitcii de afaceri _i
altor prci interesate în activitcile de dezvoltare economic _i social a
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comunitcilor locale.
Acest program este implementat în cadrul proiectului
intitulat „Îmbuntcirea capacitcilor mass-media din Moldova,
inclusiv din regiunea nistrean, prin promovarea participrii civice”.
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