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Suhtlus meediaga – interaktiivne ja mitmetahuline meediakoolitus

Peamised
tunnusjooned

Saksamaal
korraldatakse
4–5 päeva
kestvaid
interaktiivse
meediakoolituse sessioone. Tavaliselt on kohal vähemalt kaks
meediakoolitajat (kelleks sageli on ajakirjanikud) ning osalejad
jaotatakse n-ö roteeruvatesse temaatilistesse töörühmadesse, milles on
maksimaalsel 8–12 liiget (see tähendab, et kursuse lõpuks on kõik
osalejad aktiivselt käsitlenud kõiki teemasid).
Videosalvestamise ja individuaalse tagasiside andmise abil tuuakse välja
osalejate tugevad küljed, kuid juhitakse tähelepanu ka tehtud vigadele
ja esinevatele vajakajäämistele. Tüüpilised töörühmas interaktiivselt
käsitletavad teemad on järgmised: televisioonile või raadiole intervjuu
andmine; televisioonis avaldusega esinemine; pressiteate tegemine;
uue kohtujuhi kohta arvamuse avaldamine; üldsuse teavitamine,
tagades samas õiguse isikuandmete kaitsele; agressiivse vastaspoolega
toimetulek jne.
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Märkused

Meediakoolituste puhul on n-ö õppimine praktilise tegevuse kaudu
omandamas üha suuremat tähtsust võrreldes suurema osa muude
n-ö pehmete oskustega. Sageli ei ole kohtunikud ja prokurörid kõige
ladusamad suhtlejad ning kahjuks näeme selles valdkonnas sageli
kohmakaid avalikke esinemisi. Lisaks peavad kohtunikud ja prokurörid
sageli käsitlema väga tundlikke ja delikaatseid teemasid. Igasugune
andmekaitse peab käima käsikäes üldsuse seadusliku õigusega saada
teavet. Praktikale orienteeritud ja mitmetahuline meediakoolitus, mille
käigus keskendutakse tüüpilistele mustritele ja antakse objektiivset
tagasisidet, võimaldab osalejatel harjutada teatavaid käitumismalle ja
tunda end kindlamalt kaamera ees või pressikonverentsil.
Kõnealune HEA TAVA, mis on välja töötatud konkreetsete probleemide
lahendamiseks, on osutunud tõhusaks, kuid selle tava rakendamiseks
vajaminevad logistilised ressursid muudavad tava kasutamise üsna
kulukaks. Koolitus on korraga suunatud ainult väikesele osalejate
rühmale ning on eelkõige mõeldud neile kohtunikele, kes suhtlevad
avalikkusega kohtute ja prokuratuuride nimel.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 1 – Study on best practices in training
judges and prosecutors”. Küsitluse viis läbi Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN).
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