
ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

«МИГРАЦИОННЫЕ РИСКИ
КАК ТЕМА ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА»

ТБИЛИСИ, ОТЕЛЬ «COURTYARD BY MARRIOTT», ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ, 4
12 ОКТЯБРЯ, 2021

09:40 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. Женская миграция из Грузии. Статистика. Социальные последствия. Треффикинг
как правозащитный вопрос и как тема для медиа. Презентация эксперта. Медея Гогсадзе,
независимая журналистка, исследовательница, автор книги о женских неправительственных
организациях Грузии.

11.30 – 12.00 Дискуссия

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

 Диана Шанава, репортер интернет-ресурса «СОВА» (Тбилиси)
 Гела Мамулашвили, независимый журналист, блогер (Тбилиси)

Профессиональное обсуждение

13:30 - 14:30 Обед, неформальное общение

14:30 - 15:30 Фейки в медийном пространстве, интернет-ресурсы и возможности оценить
информацию. Базы данных для проверки фактов. Презентация эксперта. Кетеван Чохели,
журналист международных новостей ОВГ, координатор Союза Европейских Вещателей (EBU
News Exchange service) для Первого канала Общественного Вещателя Грузии

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



რეგიონულილაბორატორია
"მიგრაციული რისკები

როგორც თემა ჟურნალისტისთვის "
თბილისი, სასტუმრო "COURTYARD BY MARRIOTT", თავისუფლების მოედანი, 4

2021 წლის 12 ოქტომბერი
დღის წესრიგი:

09.40-10.00 რეგისტრაცია, ყავა.
10.00-10.10 მისასალმებელი სიტყვა - ლაბორატორიის მოდერატორი; პროექტის
ლიდერი საქართველოში - გალინა პეტრიაშვილი

10:10 - 10:30 მონაწილეთა გაცნობა, პროექტის წარდგინება, სემინარის პროგრამის
წარდგენა.

10.30 - 11.30. ქალთა მიგრაცია საქართველოდან. სტატისტიკა. სოციალური შედეგები.
ტრეფიკინგი, როგორც ადამიანის უფლებების საკითხი და როგორც მედიის თემა.
ექსპერტის პრეზენტაცია. მედეა გოგსაძე, თავისუფალი ჟურნალისტი, მკვლევარი,
წიგნის ავტორი საქართველოს ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ.

11.30 – 12.00 დისკუსია

12:00 - 13:30 საკონკურსო ნამუშევრების პრეზენტაცია. პუბლიკაციების ავტორების
პრეზენტაციები, რომლებიც მრჩეველთა საბჭომ საუკეთესოდ აღიარა:
• დიანა შანავა, SOVA ინტერნეტ რესურსის რეპორტიორი (თბილისი)
• გელა მამულაშვილი, თავისუფალი ჟურნალისტი, ბლოგერი (თბილისი)
პროფესიული დისკუსია

13:30 - 14:30 სადილი არაფორმალურ ვითარებაში

14:30-15:30 ყალბი ახალი ამბები მედიასივრცეში, ინტერნეტ-წყაროები და
ინფორმაციის შეფასების შესაძლებლობები. ექსპერტის პრეზენტაცია. ქეთევან
ჩოხელი, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საერთაშორისო ახალი
ამბების ჟურნალისტი, პირველ არხზე ევროპის მაუწყებელთა კავშირის ახალი
ამბების გაცვლის სამსახურის (EBU News Exchange Service) კოორდინატორი

15:30 - 16:30 დისკუსია

16:30 - 17:00 სემინარის დასასრული: მოწვევა მონაწილეობის მისაღებად პროექტში:
მიგრაციის მედია ლაბორატორიები; კითხვა-პასუხი

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


