Specialistii responsabili de relatii cu publicul din judecatorii instruiti in domeniul
comunicarii
11.03.2013 / 47 de specialiti,
responsabili de relaii cu publicul din cadrul instanelor judectoreti locale
i regionale, au participat în perioada 26 februarie – 1 martie la un
program de instruire intitulat „Relaii
cu publicul i mass-media. Întreinerea paginilor WEB”. Trainingul a fost organizat de Centrul pentru Jurnalism
Independent (CJI), în parteneriat cu Institutul Naional al Justiiei (INJ) cu
asistena financiar a Programului
USAID de Consolidare a Instituiilor Statului de Drept (ROLISP).

Programul de lucru a fost elaborat de formatori
naionali în comunicare, Corina Cepoi i Vitalie Dogaru, cu asistena
formatorilor INJ Gheorghe Budeanu i Irina Lazur, dar i cu contribuia expertei
internaionale în comunicare din Statele Unite, Lisa Ellis, având scopul de a
consolida cunotinele participanilor în domeniul relaiilor cu publicul, colaborare
cu mass-media etc.
Printre subiectele abordate în cadrul programului de instruire s-au numrat: tipurile
de mass-media i genurile presei, mesajul pentru pres i discursul public,
comunicarea în scris i tipuri de interviu precum i alte aspecte importante
pentru activitatea speciali_tilor în comunicare.

De asemenea, participanii la training au
discutat despre importana platformelor online pentru promovarea activitii
lor, fiind instruii cum s mencin o
pagin web Pe parcursul instruirii, participanii au avut întrebri despre rolul mass-media, fiind interesaci s
afle mai multe despre modalitile de stabilire a unui bun dialog cu aceasta. Programul
de instruire a avut _i un caracter practic, participanii fiind antrenaci în
mai multe activitci. Astfel, ei au scris comunicate de pres, au realizat interviuri,
au fcut prezentri publice _i simulri de conferince de pres.
Participancii au apreciat
programul de instruire drept unul foarte util, cu o abordare excelent din
partea formatorilor, menionând c vor aplica în practic recomandrile acestora.
De asemenea, participancii _i-au exprimat speranca ca aceast instruire va
contribui la realizarea misiunii pe care
ace_tia o au în cadrul judectoriilor, i anume de a comunica cu publicul i
mass media, precum _i de a informa cit mai eficient despre modul de înfptuire
a justiiei.
Programul de instruire este organizat în cadrul proiectului
„Mass-media i sistemul judiciar din Moldova: consolidarea capacitilor i
promovarea responsabilitii”, realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent
în parteneriat cu “The Broadcasting Board of Governors”, cu
suscinerea financiar a Programului USAID de Consolidare a Instituiilor
Statului de Drept (ROLISP).
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