KVIETIMAS Į MOKYMUS

Gerbiamieji,
Gegužės 21-22 d. “Transprency International” Lietuvos skyrius kviečia dalyvauti mokymuose
žurnalistams “Naujienų konstravimas tradicinėje ir virtualioje žiniasklaidoje” Mokymus ves
mokymų vadovas iš Didžiosios Britanijos Oliveris Watesas. 21 metus įvairiose naujienų agentūros
„Reuters“ pozicijose dirbęs O.Watesas nuo 1998 yra vedęs mokymus žurnalistams 60 pasaulio šalių
Lotynų Amerikoje, Afrikoje, Azijoje, Vakarų Europoje ir 11-oje iš 15 buvusių Sovietų Sąjungos
respublikų.
Mokymai “Naujienų konstravimas tradicinėje ir virtualioje žiniasklaidoje” – tai intensyvus praktinių
užsiėmimų ciklas, kurio metu bus taikomas “mokymosi darant” (angl. learning by doing) metodas.
Užsiėmimų metu bus gvildenamos korupcijos temos žurnalistikoje, tarp jų - korupcija bei interesų
konfliktas politikoje ir versle, korupcija sveikatos apsaugos srityje.
Mokymai orientuoti į naujienų rengimo įgūdžių stiprinimą; mokymų vadovas pateiks užduotis,
atskleisiančias, kaip per netradicinių sprendimų paiešką vertinti naujienas, ieškoti patikimų šaltinių, sieti
įvykius su kontekstu, siekti teksto subalansuotumo ir efektyvesnio citavimo.
Atskirų užsiėmimų metu bus atliekami individualūs pratimai raštu, užduotys grupėse. Pagal mokymų
vadovo pateiktus scenarijus mokymų dalyviai kurs savo pačių istorijas, analizuos jas kartu su mokymų
vadovu bei lygins tarpusavyje. Grupinių užduočių metu taip pat bus nagrinėjami kasdieninės žurnalisto
praktikos klausimai.
Mokymai skirti įvairių rūšių ţiniasklaidos priemonėse dirbantiems ţurnalistams, turintiems bent keletą
metų profesinės patirties.
Turintiems galimybę atsinešti savo kompiuterius, mokymų organizatoriai rekomenduotų juos turėti
mokymų metu.
Mokymai nemokami, vyks anglų kalba. Ne Vilniuje gyvenantiems mokymų dalyviams mokymų
organizatoriai padengs vienos nakties nakvynės Vilniuje ir kelionės į Vilnių ir atgal išlaidas.
Mokymai vyks geguţės 21 d. Nuo 10 iki 18 val. Ir geguţės 22 d. Nuo 10 iki 16 val. Mokymų vieta –
“Transparency International” Lietuvos skyriaus Konferencijų salė (Didţioji 5-402, Vilnius).

Registracija vyks iki geguţės 17 d. el.paštu milda@transparency.lt. Šiuo adresu dalyvius prašytume
išsiųsti uţpildytą registracijos anketą (siunčiamą kartu su šiuo pranešimu). Numatytas mokymų dalyvių
skaičius – iki 20 dalyvių.
Dėl papildomos informacijos teiraukitės el.paštu milda@transparency.lt arba telefonu 8 5 212 69 51.
Mokymai ţurnalistams „Naujienų konstravimas tradicinėje ir virtualioje ţiniasklaidoje“yra
„Transparency International“ Lietuvos skyriaus iniciatyvos „Ţurnalistų pusryčiai“ dalis.
***
Apie Oliverį Watesą
Oliveris Watesas 21 metus (1976-1997 m). dirbo įvairiose naujienų agentūros “Reuters” pozicijose –
reporteriu, reporteriu – grupės vadovu, naujienų redaktoriumi, skirtinguose šalyse esančiuose šios
organizacijos biuruose. 1991-1994 metais jis vadovavo “Reuters” biurui Maskvoje.
Oliwerio Wateso darbo žurnalistikoje patirtis apima skirtingas pasaulio šalis: 1977-1978, 1985-1986,
1991-1994 m. jis dirbo Maskvoje, 1979-1980 m. – Buenos Airėse, 1980-1983 m. – Rio de Žaneire, 19861989 m. – Islamabade, 1990-1991 m. – Lisabonoje. 1991-1994 m. O.Watesas dirbo “Reuters” biuro
Maskvoje vadovu, iš kur dengė Sovietų Sąjungos griūties ir rinkos ekonomikos posovietinėjė erdvje
kūrimosi temas bei vadovavo įvairiose posovietinio regiono valstybėse dirbusiems korespondentams.
Dirbdamas Rio de Žaneire jis nagrinėjo Tarptautinio valiutos fondo intervenciją į Brazilijos finansų krizę
temą, Pakistane jis dengė ekonomikos bei Afganistano karo temą. Dirbdamas Portugalijoje, analizavo
bankininkystės ir Portugalijos ekonomikos temas.
Nuo 1998 metų O.Watesas kuria mokymų modulius yra vedęs mokymus žurnalistams 60 pasaulio šalių
anglų, rusų, ispanųir portugalų kalbomis. Jo mokymų žurnalistams temos – bendroji, verslo žurnalistika,
vidaus ir užsienio politikos, socialinių, sveikatos ir aplinkos apsaugos ir kitų klausimų dengimas.
Vesdamas mokymus žunalistams bei žiniasklaidos mokymus, O.Watesas dirbo su tokiomis
organizacijomis kaip Ria Novosti, UNDP, UNCEF, ESBO, Eurostat, taip pat jis vedė mokymus
Moldovos ir Kirgistano aukštiems valstybės pareigūnams.
O.Watesas yra Didžiosios Britanijos pilietis, šiuo metu gyvena šiaurės Anglijoje.

