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Współpraca z mediami w praktyce: szkolenie z relacji z mediami i 
umiejętności posługiwania się narzędziami nowych mediów.

Fundacja Nowe Media i Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach zapraszają
przedstawicieli placówek oświatowych na szkolenie z umiejętności budowania relacji z mediami i 
korzystania z nowoczesnych technologii w PR. 

Cele:
* zdobycie wiedzy na temat współpracy z mediami
* praktyczny trening zdobytej wiedzy
* nauka narzędzia Qmam – multimedialnej e-gazety przydatnej w działaniach PR

Efekty:
* profesjonalne reprezentowanie organizacji w mediach i na forum publicznym
* znajomość najskuteczniejszych metod współpracy z mediami
* świadome kształtowanie własnego wizerunku w mediach
* znajomość technik udzielania wypowiedzi, w tym wystąpień przed kamerą
* znajomość narzędzi przydatnych w relacjach z mediami

W programie:
* relacje z mediami    
* specyfika funkcjonowania mediów
* przygotowywanie informacji prasowej
* jak przygotować konferencje i briefingi prasowe, bazy danych mediów
* formy udzielania wypowiedzi do mediów
* zasady udzielania wywiadów (radio, TV, prasa)
* konflikty i trudności przy współpracy z mediami

Forma szkolenia:
* ćwiczenia praktyczne: gry, symulacje 
* praca indywidualna i w grupach   

Trenerzy: Dziennikarze, pracownicy mediów z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla 
młodzieży i dorosłych
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Czas zajęć: 6 godzin zegarowych

Termin: 15 listopada 2011 r., godz. 9:00-15:00

Miejsce: SIEDLCE, Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej, ul. Oskara Lange 6

Opłaty za szkolenia w roku szkolnym 2011/2012:
100 zł (w tym VAT)
Przy zapisach grupy zorganizowanej istnieje możliwość negocjacji cen.

Zgłoszenie na szkolenie przyjmuje Agnieszka Majewska (Fundacja Nowe Media) 
kontakt: agnieszka.majewska@nowemedia.info
tel. 781-160-030, fax. 22 380 16 71

Po szkoleniu: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający udział w zajęciach. 
Uczestnikom Fundacja zapewnia mailing z informacjami o prowadzonych działaniach, dostęp do 
materiałów edukacyjnych i nowych szkoleń na preferencyjnych zasadach. Oferujemy także płatne 
warsztaty dla zainteresowanej młodzieży w szkołach.

Fundacja Nowe Media powstała w 2008 roku w Warszawie jako organizacja działająca na rzecz 
edukacji medialnej wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. Misją Fundacji jest prowadzenie edukacji 
medialnej rozumianej jako krzewienie wśród uczestników dialogu medialnego, a zwłaszcza wśród 
młodych ludzi, świadomego i odpowiedzialnego stosunku do komunikatów, których są nadawcami i 
odbiorcami. 

Fundacja ujmuje to w hasła: Mam wybór! Mam znaczenie! Mam media!

Teren działania Fundacji Nowe Media to Polska, Europa  Środkowo-Wschodnia oraz Unia 
Europejska. Prezesem zarządu Fundacji jest Robert Bogdański, w przeszłości dziennikarz BBC, 
Reutersa i Polskiego Radia, w latach 1997-2002 prezes zarządu Polskiej Agencji Prasowej, wśród 
fundatorów znajdują się: Aleksandra Zieleniewska, założycielka radia RMF i Robert Kozak, wieloletni 
szef polskiej redakcji BBC oraz szef  Wiadomości TVP. Fundację w jej pracach wspiera grono 
doświadczonych dziennikarzy i twórców mediów, jak również szereg partnerskich organizacji oraz 
instytucji także lokalnej administracji. Fundacja jest niezależną organizacją pozarządową finansowana 
ze środków prywatnych oraz z grantów publicznych.
               


