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Denumirea
practicii

Comunicarea cu mass-media – Formare interactivă pe mai multe
niveluri în domeniul mass-media

Caracteristici
principale:

În Germania, se organizează sesiuni de formare interactive în domeniul
mass-media, care durează patru-cinci zile. De regulă, sunt prezenți cel
puțin doi formatori din domeniul mass-media (adesea jurnaliști), iar
participanții se integrează, prin rotație, în grupuri de lucru tematice de
maximum 8-12 persoane ( ceea ce înseamnă că, la sfârșitul cursului, toți
participanții au abordat în mod activ fiecare temă).
Înregistrările video și feedback-ul individual pun în evidență atuurile, dar
și erorile sau punctele slabe ale participanților. Printre temele tipice
abordate în cadrul grupurilor de lucru interactive se numără „Acordarea
unui interviu pentru o televiziune sau un post de radio”, „Declarațiile
televizate”, „Declarațiile de presă”, „Prezentarea unui nou președinte de
instanță”, „Informarea publicului fără a se încălca drepturile la protecția
datelor”, „Gestionarea unor comportamente agresive” etc.

Datele de
contact ale
instituției

German Judicial Academy
Trier Conference Centre (Institute of the Federal State of RhinelandPalatinate)
[Academia Judiciară Germană, Centrul de conferințe din Trier (Institutul
landului Renania-Palatinat)]
Berliner Allee 7,
54295 Trier
Germany
Telefon: + 49 65 1 93 61 119
Fax: + 49 65 1 30 02 10
E-mail: trier@deutsche-richterakademie.de
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Site internet: http://www.deutsche-richterakademie.de
Wustrau Conference Centre (Institute of the Federal State of
Brandenburg)
[Centrul de conferințe din Wustrau (Institutul landului Brandenburg)]
Am Schloss 1,
D-16818 Wustrau
Germany
Telefon: + 49 33 92 5 8 97 333,
Fax: + 49 33 92 5 8 97 202
Email: wustrau@deutsche-richterakademie.de
Site internet: http://www.deutsche-richterakademie.de
Alte observații

Pentru formarea în domeniul mass-media, conceptul de învățare prin
acțiune devine din ce în ce mai relevant, în comparație cu majoritatea
celorlalte aptitudini personale și sociale („soft skills”). Adesea,
judecătorii și procurorii nu au abilități de comunicare înnăscute și
prestațiile publice stângace în acest domeniu sunt, din păcate, destul de
frecvente în practică. De asemenea, judecătorii și procurorii se
confruntă adesea cu situații foarte sensibile și delicate. Orice formă de
protecție a datelor trebuie să fie coroborată cu nevoile legitime de
informare ale publicului larg. O formare în domeniul mass-media care
este orientată către practică și structurată pe mai multe niveluri, axată
pe modele tipice și îmbogățită cu feedback obiectiv, permite
participanților să dobândească o oarecare obișnuință și să se simtă mai
încrezători în fața camerei de luat vederi sau la o conferință de presă.
Această BUNĂ PRACTICĂ, instituită pentru a aborda anumite
probleme, are un nivel de eficiență crescut, însă este destul de
costisitoare din cauza resurselor logistice pe care le implică. Acest tip de
formare poate viza numai un grup restrâns de participanți într-o sesiune
și se adresează, în special, magistraților care îndeplinesc rolul de
purtători de cuvânt pentru instanțe și parchete.

Sursă: Proiectul pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu cu privire la cele mai bune practici
în materie de formare a judecătorilor și procurorilor”, realizat de Rețeaua Europeană de Formare
Judiciară (EJTN).
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