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Transformarea competentelor digitale intr-un avantaj pentru jurnalisti
Tehnologia digitala si marketingul modern schimba radical jurnalismul asa cum au facut odata
telegraful si televizorul. In zilele noastre jurnalistii opereaza intr-un mediu informational din ce in ce
mai complex care necesita utilizarea simultana a mai multor platforme de productie si a
instrumentelor tehnologice de comunicare.
Imbunatatirea competentelor si aptitudinilor jurnalistilor este in mod evident o nevoie de
importanta vitala nu numai pentru tinerii jurnalisti dar in special pentru cei care au inceput sa
practice aceasta meserie inainte de revolutia digitala in domeniul mass-media acum 15 ani.
Planul european Media Hackers a inceput in octombrie 2012 cu scopul de a furniza jurnalistilor o
pregatire flexibila de baza astfel incat sa poate face fata noilor tehnologii. Initiativa a fost dezvoltata
cu scopul de a spori competentele digitale ale jurnalistilor care lucreaza in toate domeniile de
informare din Grecia, Cipru, Germania si Romania, oferindu-le seminarii specializate de instruire in
noua mass-media.
Planul Media Hackers este co-finantat de Comisia Europeana (Educatie si Cultura DG, Programul de
Invatare Continua a Comunitatii Europene) si este pus in aplicare de opt (8) colaboratori din sase
tari participante (Belgia, Germania, Grecia, Cipru, Olanda si Romania), care reprezinta jurnalisti
mesageri ai pregatirii jurnalistice, ai invatamantului si formarii profesionale, precum si consultanti de
afaceri. Reuniunea inaugurala a proiectului a avut loc in Atena pe data de 22 si 23 octombrie 2012
si a fost organizata de partenerul coordonator al proiectului, Centrul de Servicii, Cercetare si
Tehnologii in dezvoltare Militos.
Pentru mai multe detalii, va rugam apelati la d-na Olga Borou [borou@militos.org] sau vizitati
pagina de web a planului www.mediahackers.eu
Dati clic si like pe pagina noastra de pe Facebook si ramaneti conectati pentru detaliile de
ultima ora ale Media Hackers!
www.twitter.com/MediaHackersEU
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