Європейський фонд «TAZ Panter Stiftung» авторитетного німецького видання «TAZ.DE»,
Partners Osteuropa gGmbH та Фондація ZEIT спільно з Харківським німецьким центром та
Агентством змін «Перспектива» за підтримки Почесного консула ФРН в м. Харків запрошують
журналістів, операторів та редакторів журналістів пройти 5денний тренінг від провідних
спеціалістів в сфері журналістики, кореспонденції та роботи ЗМІ.
Ціль проекту: розвинути конкурентоспроможність журналістів Східної України на
міжнародному ринку.
Місце проведення:
вул. Скрипника 14А, конференццентр ILFCommunication, мала зала
Дати:
з 13 по 17 липня 2015 р.

Час роботи:
з 9.00 до 18.00

Для кого: молодих журналістів та редакторів друкованих та інтернетЗМІ, медіаактивістів,
блогерів Харкова та Донбасу.
Формат: тренінг будуватиметься на основі методу «World Cafe», який передбачає
навчання у форматі лекцій та дискусій в мінігрупах та під час пленарних засідань. Кожен
учасник в процесі тренінгу буде працювати над власним матеріалом по запропонованій
тематиці. В ході роботи всі зможуть отримати зворотній зв'язок та цінні рекомендації від
провідних експертів всесвітньо визнаного видання. Результати роботи учасників будуть пізніше
опубліковані у відкритих джерелах.
Під керівництвом німецьких фахівців відбудеться тренінг по трьом блокам:
1.




Європейські стандарти журналістики – підвищення професійної компетенції
Міжнародні журналістські формати: звіт, репортаж, коментар
Європейські вимоги до підготовки матеріалів
Проведення дослідження, техніки інтерв’ю та підготовки матеріалу

2.






Журналіст у конфлікті
Роль журналіста у конфлікті
Методи аналізу конфлікту для журналістів
Особливості підготовки матеріалу під час конфлікту
Що протиставити пропаганді?
Основи безпеки журналіста в зоні конфлікту

3.




Міжнародна діяльність журналіста
Особливості сприйняття ситуації в Україні європейським читачем
Як подати свій матеріал до європейських ЗМІ: алгоритм дій
Хто такий міжнародний журналістфрілансер?
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Протягом 5 днів з журналістами працюватимуть фахівціпрактики:
Барбара Ортель
Експерт в медіа та міжкультурній комунікації. Проходила навчання у
ФранкфуртінаОдер і Софії, вивчала політичні науки та слов’янські
дослідження в Гамбургзі, Парижі. В 1995 р. Стала редактором «TAZ»
для Східної Європи / Балкан. З 2011 р. Голова міжнародної редакції
«TAZ».

Бернхард Классен
Працює в «TAZ» з 2000 року.
З 2014 р. являється позаштатним кореспондентом «TAZ» в Києві. Має
багатий досвід роботи в країнах СНД: Вірменії, Азейбарджані, Росії,
Україні, Молдові, Казахстані та Білорусі. Співпрацює з екологічними та
правозахисними групами в Росії, Вірменії та Азербайджані.

Петра Борнхефт
Соціолог, тренер з міжнародної журналістики, консультант з питань
політики та виборів. Працювала, як кореспондент для Der Spiegel.З
1986 по 1990 рр. підвищувала кваліфікацію в Освітньому центрі TAZ
для журналістів.

Мова курсу:
російська (деякі матеріали будуть на англійській мові)

Вартість участі:
безкоштовно (включно харчування під час тренінгу).
Учасники мають приїхати зі своїми робочими ноутбуками (нетбуками) для зручної роботи під
час воркшопу.
Умови участі: для участі у програмі необхідно до 7 липня 2015 року 
заповнити онлайнзаявку
Учасники тренінгу відбираються 
на конкурсних засадах.
Результати відбору будуть
повідомлені 
09 липня 2014 року
.
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