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09.50-10:00. Регистрация. Кофе

10.00- 10.10. Приветственное слово модератора лаборатории, лидера проекта в Грузии
Галины Петриашвили, представление программы семинара.

10:10-10:30. Приветствие Координатора проекта Ольги Гулиной, представление дальнейших
этапов проекта. Знакомство участников.

10.30 – 11.30.  Как мы пишем о миграции? Критический обзор региональных публикаций.
Презентация эксперта. Нино Сухиашвили, блогер, медиа-организатор, автор ряда
региональных проектов, заведующая отделом по связям с общественностью администрации
Хашурского муниципалитета

11.30 – 12.00 Дискуссия

12:00 - 13:30 Презентации конкурсных работ. Выступления авторов публикаций, которые
Консультативный совет признал лучшими:

 Нино Вартапетиани, тележурналистка из Боржоми (регион Самцхе-Джавахети)
 Гела Мамулашвили, независимый журналист, блогер (Тбилиси)

Профессиональное обсуждение

13:30 - 14:30 Обед, неформальное общение

14:30 - 15:30 Квалификация журналистов и как ее повышать. Уязвимость журналиста-
расследователя и способы защиты. Саба Цицикашвили, журналист-исследователь, редактор
сайта www.qartli.ge директор Информационного Центра  Шида Картли

15:30 - 16:30 Дискуссия

16:30 - 17:00 Завершение семинара: приглашение к сотрудничеству в проекте Медиа-
академии по миграции, вопросы-ответы

17:00 - 18:00 Профессиональное общение, взаимные интервью, фото- и видеосъемка

http://www.qartli.ge/


რეგიონულილაბორატორია
«რეგიონული მედია და საგამომძიებლო
ჟურნალისტიკა მიგრაციის შესახებ»

რეგიონი: შიდა ქართლი, ხაშური
სასტუმრო "ივერია", რუსთაველის ქ. N2

11 ოქტომბერი, 2021
დღის წესრიგი:

09.50-10.00. რეგისტრაცია. ყავა.

10.00-10.10. მისასალმებელი სიტყვა - ლაბორატორიის მოდერატორი, პროექტის ლიდერი
საქართველოში გალინა პეტრიაშვილი

10.10-10.30. მონაწილეთა გაცნობა, პროექტის პრეზენტაცია, სემინარის პროგრამის
წარდგენა.

10.30-11.30. როგორ ვწერთ მიგრაციაზე? რეგიონული გამოცემების კრიტიკული
მიმოხილვა. ექსპერტის პრეზენტაცია - ნინო სუხიაშვილი, ბლოგერი, მედიის
ორგანიზატორი, არაერთი რეგიონული პროექტის ავტორი, ხაშურის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების ხელმძღვანელი

11.30-12.00დისკუსია

12.00-13.30 საკონკურსო ნამუშევრების პრეზენტაცია. საკონსულტაციო საბჭოს მიერ
საუკეთესო ნამუშევრებად მიჩნეული პუბლიკაციების ავტორების გამოსვლა.

 ნინო ვართაპეტიანი ტელეჟურნალისტი ბორჯომიდან (სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი)
 გელა მამულაშვილი - დამოუკიდებელი ჟურნალისტი, ბლოგერი (თბილისი)

პროფესიული დისკუსია

13:30-14:30 სადილი, არაფორმალური ურთიერთობა

14:30-15:30 ჟურნალისტების კვალიფიკაცია და მისი ამაღლების შესაძლებლობები.
გამომძიებელი ჟურნალისტის უსაფრთხოება და მისი დაცვის საშუალებები. - საბა
წიწიკაშვილი, გამომძიებელი ჟურნალისტი, ვებგვერდის www.qartli.ge რედაქტორი შიდა
ქართლის საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი

15:30 - 16:30დისკუსია

16:30 - 17:00 სემინარის დასრულება: მიწვევა თანამშრომლობისთვის მედიის აკადემიის
პროექტში მიგრაციის შესახებ. კითხვები და პასუხები

17:00 - 18:00 პროფესიული კომუნიკაცია, ინტერვიუები, ფოტო და ვიდეო გადაღება


