Chudoba vo svete pretrváva. Hladomor v Afrike je „bežnou realitou“. Sociálne
siete dopomohli k udalostiam arabskej jari. Klimatické zmeny ohrozujú desiatky
miliónov ľudí v najchudobnejších krajinách.

.
Každý príbeh odzrkadľuje mnoho politických,
ekonomických a kultúrnych aspektov a zahrňuje
širokú škálu aktérov s protichodnými záujmami.
Pokrývanie rozvojových tém je
pre novinára VÝZVOU.
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Akú úlohu môžu zohrávať slovenskí NOVINÁRI
V medzinárodnom ROZVOJI?
European Journalism Center (EJC ) v spolupráci s Poynter Institute v rámci medzinárodného projektu „V4 AID United Support for Millennnium Development Goals“ VÁM PONÚKA
3 –mesačný interaktívny e-learningový kurz s certifikátom, v rámci ktorého získajte znalosti o:

medzinárodnom rozvoji a rozvojovej spolupráci

sieti organizácií, ľudí a databáz, ktoré môžu zlepšiť kvalitu článkov o rozvojovej problematike

technikách pútavého rozhovoru

etike a dôležitosti vyhýbania sa stereotypom pri tvorbe reportáží a písaní článkov

správach pre multimédia a sociálne siete

zároveň získate nové kontakty a spoznáte mladých ľudí s podobnými záujmami z krajín V4
Trvanie e-leaningového kurzu: od konca februára do mája 2012
Najúspešnejší absolvent kurzu z každej krajiny V4 vycestuje na týždeň do Kene, kde sa zúčastní vzdelávacieho
seminára zameraného na tvorbu reportáží priamo v teréne.
Aké podmienky by ste mali spĺňať?
študent 2.-5. ročníka vysokej školy, čerstvý absolvent/ doktorand (v odbore žurnalistka, medzinárodné vzťahy a v
im príbuzných odboroch)
 aktívna znalosť anglického jazyka (kurz bude prebiehať v angličtine)
 absolvovanie celého kurzu s vypracovaním záverečného projektu (vytvorenie správy, blogu alebo webstránky
o medzinárodnom rozvoji, ktorý verejnosti poskytne relevantné informácie na túto tému)


Ako sa prihlásiť?
Zašlite nám Váš životopis a motivačný list v anglickom jazyku na
katarina@pdcs.sk do 15.1.2012. Zároveň priložte aj stručný výber
Vašich doteraz napísaných prác/ článkov/ príspevkov/ reportáží/ videí
v slovenskom alebo v inom jazyku.

Rozhovory s vybranými uchádzačmi budú prebiehať začiatkom
februára 2012.
Bližšie info: www.pdcs.sk/e-learning
V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať Katarínu Bajzíkovú
e-mailom: katarina@pdcs.sk alebo telefonicky na 02 5292 5016,
0910 799 001, 0915 738 477.
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