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Επικοινωνία και μέσα ενημέρωσης - Διαδραστική και πολυεπίπεδη
κατάρτιση στα μέσα ενημέρωσης

Κύρια
χαρακτηριστικά

Στη Γερμανία διοργανώνονται συνεδρίες διαδραστικής κατάρτισης
στα μέσα ενημέρωσης που διαρκούν τέσσερις έως πέντε ημέρες.
Συνήθως παρίστανται τουλάχιστον δύο εκπαιδευτές του τομέα των
μέσων ενημέρωσης (συχνά δημοσιογράφοι) και οι συμμετέχοντες
χωρίζονται σε εκ περιτροπής θεματικές ομάδες εργασίας 8 έως 12
ατόμων το μέγιστο (ώστε στο τέλος του κύκλου μαθημάτων όλοι να
έχουν ασχοληθεί ενεργά με όλα τα θέματα).
Μέσω της βιντεοσκόπησης και της παροχής παρατηρήσεων σε
ατομική βάση επισημαίνονται τα δυνατά σημεία, καθώς και τα
σφάλματα ή οι ελλείψεις. Χαρακτηριστικά θέματα της διαδραστικής
ομάδας εργασίας είναι: «Παραχώρηση συνέντευξης στην τηλεόραση ή
στο ραδιόφωνο», «Πώς γίνεται μια δήλωση στην τηλεόραση», «Πώς
γίνεται μια δήλωση στον Τύπο», «Παρουσίαση νέου επικεφαλής
δικαστηρίου», «Ενημέρωση του κοινού και διασφάλιση των
δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων», «Τρόποι αντιμετώπισης
των επιθετικών συνομιλητών» κ.λπ.
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Όσον αφορά την κατάρτιση στα μέσα ενημέρωσης, η έννοια της
μάθησης μέσω της πράξης αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία σε
σχέση με τις άλλες «προσωπικές/επικοινωνιακές δεξιότητες». Συχνά,
οι δικαστές και οι εισαγγελείς δεν είναι εκ φύσεως επικοινωνιακοί και
οι αδέξιες δημόσιες παρουσίες σε αυτόν τον τομέα είναι δυστυχώς
αρκετά συχνές στην πράξη. Επιπλέον, δικαστές και εισαγγελείς συχνά
αντιμετωπίζουν πολύ ευαίσθητα θέματα. Κάθε μορφή προστασίας
των προσωπικών δεδομένων πρέπει να συμβιβάζεται με τις θεμιτές
ανάγκες πληροφόρησης του ευρέος κοινού. Η πρακτική και
πολυεπίπεδη κατάρτιση στα μέσα ενημέρωσης, που εστιάζεται σε
τυπικά μοντέλα και εμπλουτίζεται με αντικειμενικές παρατηρήσεις,
προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να λάβουν ένα είδος
καθοδήγησης και να αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση
μπροστά στην κάμερα ή σε μια συνέντευξη Τύπου.
Η συγκεκριμένη ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, που αναπτύχθηκε για την
αντιμετώπιση
συγκεκριμένων
προβλημάτων,
παρουσιάζει
ικανοποιητικά ποσοστά αποτελεσματικότητας, αλλά είναι μάλλον
δαπανηρή λόγω των υλικοτεχνικών πόρων που απαιτεί. Μπορεί να
στοχεύσει μόνο σε μια μικρή ομάδα συμμετεχόντων κάθε φορά και
αφορά ειδικά τους δικαστικούς που επιτελούν ρόλο εκπροσώπου
Τύπου για δικαστήρια και εισαγγελίες.
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