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címe

Médiakommunikáció – interaktív és többrétegű médiaképzés

Legfontosabb
elemei:

Németországban négy-ötnapos interaktív médiatréninget szerveznek.
Ezeken általában két oktató van jelen a média területéről (gyakran
újságírók), és a résztvevőket rotációs alapon legfeljebb 8–12 fős,
tematikus munkacsoportokba osztják (ami azt jelenti, hogy a tanfolyam
végére mindenki foglalkozott minden kérdéskörrel).
A videófelvételek és az egyéni visszajelzések kiemelik az erősségeket, a
hibákat és a hiányosságokat egyaránt. Jellemző témák az interaktív
munkacsoportokban: „Televíziós vagy rádióinterjú adása”, „Televíziós
nyilatkozattétel”, „Sajtótájékoztató”, „Új bírósági vezető bemutatása”,
„A nyilvánosság tájékoztatása az adatvédelmi jogok biztosításával
egyidejűleg”, „Agresszív partnerek kezelésének elsajátítása”.
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Egyéb
megjegyzések

Médiatréning esetében a gyakorlat általi tanulás más személyes
készségekkel összehasonlítva egyre inkább relevánssá válik. A bírák és
ügyészek kommunikációja gyakran nem a legtermészetesebb, és e
területen sajnos túl gyakran fordul elő szerencsétlen nyilvános
szereplés. Ezen túlmenően a bírák és ügyészek többnyire nagyon
érzékeny és kényes ügyekkel foglalkoznak. Az adatvédelem bármely
formáját összhangba kell hozni a nyilvánosság jogszerű információs
igényeivel. A gyakorlatorientált és többrétegű médiaképzés a tipikus
mintázatokra összpontosít, az objektív visszajelzéssel pedig egyfajta
rutinnal ruházza fel a résztvevőket, akik magabiztosabbá válhatnak a
kamera előtt vagy egy sajtótájékoztatón.
Ez a HELYES GYAKORLAT bizonyos típusú problémák kezelésére
született, jó hatékonysági aránnyal rendelkezik, de meglehetősek
költséges a szükséges logisztikai erőforrások miatt. Egyszerre csak
kisszámú résztvevő vehet részt benne, kifejezetten a bírósági és
ügyészségi sajtószóvivői feladatokat ellátó igazságügyi tisztviselők
számára dolgozták ki.

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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