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Ryšiai su žiniasklaida − interaktyvus ir įvairiapusis bendravimo su
žiniasklaida mokymas

Pagrindiniai
ypatumai

Vokietijoje rengiamos keturias ar penkias dienas trunkančios
bendravimo su žiniasklaida mokymo sesijos. Paprastai sesijose
dalyvauja ne mažiau kaip du žiniasklaidos instruktoriai (dažniausiai tai
būna žurnalistai), o dalyviai suskirstomi į temines darbo grupes, kurias
sudaro ne daugiau kaip 8−12 asmenų, ir yra rotuojami (tai reiškia, kad
pasibaigus kursui kiekvienas dalyvis bus dalyvavęs kiekvienoje teminėje
grupėje).
Vaizdo įrašuose ir individualioje grįžtamojoje informacijoje atsispindi
privalumai, klaidos ir trūkumai. Įprastos interaktyvios darbo grupės
temos: „interviu davimas televizijoje arba radijuje“, „pareiškimas per
televiziją“, „spaudos pranešimas“, „naujo teismo vadovo apibūdinimas“,
„visuomenės informavimas ir teisių į duomenų apsaugą užtikrinimas“,
„mokymasis bendrauti su agresyviais kolegomis“ ir t. t.
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Kitos pastabos

Rengiant bendravimo su žiniasklaida mokymus vis dažniau, palyginti su
kitomis socialinių įgūdžių tobulinimo priemonėmis, naudojamasi
mokymosi iš patirties koncepcija. Dažnai teisėjai ir prokurorai nėra
geriausiai bendraujantys specialistai ir šioje srityje jie, deja, neturi kuo
pasigirti. Be to, teisėjai ir prokurorai dažnai nagrinėja itin opias ir keblias
bylas. Bet kokia duomenų apsaugos forma turi būti derinama su teisėtu
visuomenės interesu gauti informaciją. Praktinis ir įvairiapusis
bendravimo su žiniasklaida mokymas, kuriame daugiausia dėmesio
skiriama tipiniams pavyzdžiams ir pateikiama objektyvi grįžtamoji
informacija, sudaro sąlygas dalyviams įprasti elgtis tam tikru būdu ir
labiau pasitikėti savimi prieš filmavimo kamerą arba spaudos
konferencijoje.
Ši GEROJI PATIRTIS, padedanti spręsti tam tikras problemas, yra gana
veiksminga, tačiau dėl reikalingų logistinių išteklių santykinai brangi. Ji
gali būti taikoma tik nedidelėse dalyvių grupėse vienu metu ir visų pirma
yra skirta teisėjams, kurie teismuose ir prokuratūrose atlieka ryšių su
žiniasklaida funkcijas.

Šaltinis: Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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