Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Η Συμβίωση ανακοινώνει την έναρξη ενός Πιλοτικού Εργαστηρίου Μέσων Ενημέρωσης/Pilot Media Lab, που
υλοποιεί με την υποστήριξη του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην
Ελλάδα, τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2022 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Το Εργαστήριο έχει τους παρακάτω στόχους:
- Προώθηση καλών πρακτικών για υπεύθυνη δημοσιογραφία/ειδησεογραφία αναφορικά με θέματα
αναγκαστικού εκτοπισμού, με έμφαση στην ένταξη και τη συμπερίληψη
- Να εξερευνηθούν διάφορες τεχνικές και εργαλεία αφήγησης, στη θεωρία και την πράξη
- Ενίσχυση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στη δημοσιογραφία/έκθεση ειδήσεων/ρεπορτάζ/αφήγηση
μέσω κινητού τηλεφώνου, τη φωτογραφία, τη δημιουργία βίντεο και τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης
- Ενδυνάμωση προσφύγων και άλλων εκτοπισμένων να πουν ιστορίες (δικές τους ή άλλων) με
αποτελεσματικό και ενδιαφέροντα τρόπο
- Να παρέχει μια πλατφόρμα για να ακουστεί η φωνή των προσφύγων, προσεγγίζοντας ένα ευρύτερο κοινό
Στα εργαστήρια, μέλη προσφυγικών, μεταναστευτικών κοινοτήτων και των κοινοτήτων υποδοχής, σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά και να εξερευνήσουν τεχνικές και πτυχές σχετικά
με την αφήγηση και τη δημοσιογραφία, το ρεπορτάζ μέσω κινητού τηλεφώνου και την αποτελεσματική χρήση των
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες θα εργαστούν πάνω σε
συγκεκριμένα αποτελέσματα (ιστορίες, podcast, βίντεο, φωτογραφίες κ.λπ.) που θα ανέβουν σε ψηφιακή
πλατφόρμα, με στόχο να προκαλέσουν, όπου είναι δυνατόν, τα υπάρχοντα στερεότυπα και τις αρνητικές
αφηγήσεις γύρω από την αναγκαστική μετακίνηση και να τονίσουν ιστορίες ελπίδας και ένταξης.
Ποιος/ποια μπορεί να δηλώσει συμμετοχή;
Πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα, φοιτητές, και οποιοδήποτε άλλο άτομο που
διαμένει στην Ελλάδα, είναι πάνω από 16 ετών κι έχει βασικές δεξιότητες ή έντονο ενδιαφέρον για τη
δημοσιογραφία, την αφήγηση, τη δημιουργία περιεχομένου. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή γνώση είτε της
ελληνικής είτε της αγγλικής γλώσσας. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπορούν να συμμετάσχουν σε όλο
ή το 90% ενός από τα δύο περιγραφόμενα παρακάτω τοπικά προγράμματα.
Το πρόγραμμα στην Αθήνα
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 19-21 Ιανουαρίου (17:00-21:00)
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 2-4 Φεβρουαρίου (17:00-21:00)
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 16-18 Φεβρουαρίου (17:00-21:00)
Εβδομάδα 21-25 Φεβρουαρίου

Αφήγηση/Δημοσιογραφία/
Δημοσιογραφία του κινητού
Παραγωγή /
Δημοσιογραφία του κινητού
Mobile post-production
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Τελική παραγωγή
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Το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 12-14 Ιανουαρίου (12:00-16:00)
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 26-28 Ιανουαρίου (12:00-16:00)
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9-11 Φεβρουαρίου (12:00-16:00)
Εβδομάδα 21-25 Φεβρουαρίου

Αφήγηση/Δημοσιογραφία/
Δημοσιογραφία του κινητού
Παραγωγή /
Δημοσιογραφία του κινητού
Mobile post-production
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Τελική παραγωγή

Διαβατά
Online
Διαβατά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα εργαστήρια Αθηνών ή Θεσσαλονίκης
συμπληρώνοντας τη φόρμα ΕΔΩ, μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2022!
Τα εργαστήρια θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για την κατάσταση του Covid-19 κατά το
χρόνο της υλοποίησης
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