Proiecte multimedia comune realizate de jurnalisti de pe ambele maluri ale Nistrului
10.06.2013 / În perioada martie-mai 2013, douzeci de jurnali_ti
din mai multe regiuni ale Moldovei au pregtit
pentru prima dat peste 20 de materiale comune multimedia, care au fost plasate
în diverse publicacii online, portaluri informacionale din car, inclusiv din
regiunea transnistrean.

Astfel, cei 20 de jurnali_ti reprezentând diferite media
din Blci, Chi_inu, Ialoveni, Comrat, Tiraspol, Bender, Dubsari _i Râbnica au
practicat în premier instrumente media online _i au publicat o serie de
materiale multimedia. Jurnali_tii de pe ambele maluri ale Nistrului au abordat
în materiale multimedia subiecte comune, precum: problema câinilor vagabonzi, asigurarea
cu locuince a familiilor tinere, nivelul braconajului _i starea ecologic a
râului Nistru, efectele nocive ale bateriilor uzate.

Vorbind despre experienca obcinut în urma acestor
colaborri, jurnali_tii au mencionat c pentru ei aceasta a fost o posibilitate
unic de a face schimb de idei _i abilitci profesionale, de a învca ceva nou
_i de a aborda împreun subiecte de interes public.

„Am muncit foarte mult, dar în acela_i
timp a fost o experienc foarte interesant. Instrumentele jurnalismului
online, precum: Google maps, slide-show _i file-urile audio am început deja s
le folosesc în activitatea mea permanent, deoarece utilizând aceste
instrumente materialele sunt mai atractive _i se citesc mai u_or de ctre
public”, spune Andrei. Z, jurnalist freelancer de la Tiraspol.

„Realizarea materialelor comune cu un jurnalist din
stânga Nistrului a fost o provocare, prin urmare, articolele de analiz scrise
împreun „ne-au unit” pentru un scop nobil – de a scoate la iveal probleme
comune, dar care pot fi soluionate doar printr-o colaborare a tuturor
persoanelor implicate de pe ambele maluri ale Nistrului”, mencioneaz Victoria
Puiu, reporter ziarul Timpul.

În noiembrie 2012 _i februarie
2013, cei 20 de jurnali_ti participanci în cadrul componentei Materiale comune
multimedia, au participat la 2 instruiri în multimedia. Materiale multimedia sunt disponbiile aici .
Materialele comune multimedia au
fost publicate în
cadrul proiectului „Îmbuntcirea capacitcilor
mass-media din Moldova, inclusiv din regiunea nistrean, prin promovarea
participrii civice”, implementat de CJI, 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 comunitcilor locale.
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