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Наименование Медийна комуникация – интерактивно и многопластово медийно
на практиката обучение
Ключови
характеристи
ки:

В Германия се организират интерактивни медийни обучения, които
са с продължителност между четири и пет дни. Обикновено по
време на обучението присъстват поне двама медийни обучители
(често пъти журналисти) и участниците са разпределени на
„ротационни“ тематични работни групи, съставени най-много от 8
до 10 души (което означава, че в края на курса всеки ще е разгледал
активно всяка една от темите).
Видеозаснемането и индивидуалната обратна информация
подчертават както силните страни, така и грешките или
недостатъците. Обичайните теми на интерактивната работна група
са „Даване на интервю за радиото или телевизията“, „Даване на
изявление за телевизията“, „Даване на изявление за пресата“,
„Представяне на нов съдебен ръководител“, „Информиране на
обществеността, като същевременно се гарантират правата за
защита на данните“, „Обучение за справяне с агресивни колеги“ и
т.н.
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Други
коментари

За медийното обучение концепцията за учене чрез практика е от
все по-голямо значение, за разлика от повечето от другите „меки
умения“. Често пъти на съдиите и прокурорите комуникацията не
им се отдава естествено и за съжаление непохватните публични
изяви в тази област са доста често срещани в практиката. Освен
това съдиите и прокурорите често пъти разглеждат много
чувствителни и деликатни въпроси. Всяка форма на защита на
данните трябва да бъде съгласувана с потребностите на
обществеността
от
законна
информация.
Практически
ориентираното и многопластово медийно обучение, с акцент върху
типични модели и обогатено с обективна обратна информация,
дава възможност на участващите да придобият известна рутина и
да се чувстват по-уверени пред камерата или по време на
пресконференция.
Тази ДОБРА ПРАКТИКА, създадена за решаване на определени
проблеми, има добър процент на ефективност, но е по-скоро скъпа
заради включените в нея логистични дейности. Тя може да бъде
насочена само към малка група участници и заедно с това е
предназначена специално за магистрати, които изпълняват ролята
на говорители на съдилищата и прокуратурите.

Източник: Пилотен проект — Европейско съдебно обучение: „Лот 1 — Проучване на най-добрите
практики при обучението на съдии и прокурори“, осъществено от Европейската мрежа за съдебно
обучение (EJTN)
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