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2010. április 9-10. és 16-17.

www.civilradio.hu

Most induló, többlépcsős képzésünkkel célunk, hogy a budapesti és Pest megyei civil 
szervezetek – egyesületek, alapítványok, társaskörök – képviselőit felkészítsük arra, hogy 
saját tevékenységüket, munkájukat, kezdeményezéseiket, eredményeiket a környezet és a 
közvélemény számára üzenetté, hírré tudják fogalmazni, majd ezeket a híreket, 
közleményeket a megfelelő csatornák igénybevételével a nyilvánosság számára 
megismerhetővé tegyék. 

A képzés célja az is, hogy a résztvevők megismerkedve a közösségi médiumok 
specifikumaival (közösségi rádió, közösségi újságírás, közösségi elektronikus média) 
megtanulják a különböző web 2.0-s eszközök használatát, és azok segítségével szakmai 
programjaikat színesebbé és népszerűbbé tegyék, a kommunikációjuk fejlődésével pedig 
hatékonyabbá tegyék munkájukat.

Ennek érdekében a Civil Rádió 2010. április 9-10. és 16-17. között tanfolyamot 
hirdet az érdeklődőknek. A képzés résztvevői megismerhetik és elsajátíthatják a 
hírkészítéshez szükséges készségeket és technikákat: a kurzus során gyakorlatok, játékok és 
rövid elemzések készítése segítségével egy-egy információcsokorból különféle fontosságú, 
fajsúlyú hírek elkészítésének módját tanulhatják meg. A képzés második felén pedig a hírek 
közzétételének web 2.0-s módszereiről kapnak gyakorlatorientált képzést a jelentkezők.

A tanfolyam tematikája:

 Előadások, gyakorlatok a hírkészítésről
 A médiaműfajok megismerése
 A média működési mechanizmusa
 Sajtótájékoztató, sajtóközlemény, sajtólista
 A lehetséges külső hírforrások, hírgyűjtő csomópontok
 Hová és hogyan érdemes eljuttatni a saját híreinket, honnan kereshetünk számunkra 

fontos híreket
 az internet használata a hírek eljuttatásában, az internetes hírcsatornák sajátosságai
 A (We)blog: bemutatás (új metódusok, definíciók, történeti fejlődés, általános 

használat, jellemzők, jogi kérdések).
 A blogok létrehozása és írása (a blog anatómiája, blog software: installálás, használat,  

személyre szabás)
 Mi az rss, és hogyan használjuk? – közösségépítés a blog és az rss segítségével
 Mi a wiki? (definíciók és történet, wiki software, összehasonlítás: blog és wiki, az 

oktatásban való használhatóság).
 A blog használata a felnőttoktatásban a képzők, a tanulók és a képzési intézmények 

számára
 Gyakorlati foglalkozás – hogyan használhatjuk a tanultakat?



Időpont: 2010. április 9-10. (péntek-szombat) és április 16-17. (péntek-szombat)

Helyszín: Április 9-10.:
Rajk László Szakkollégium
1085 Budapest, Horánszky utca 6.

Április 16-17.:
ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium
1088 Budapest, Trefort utca 8.

Jelentkezni 2010. április 4-ig, levélben vagy faxon lehet a mellékelt jelentkezési lap 
visszaküldésével:

Civil Rádió FM98
1116 Budapest, Sztregova utca 3.

E-mail: madam@civilradio.hu
Telefon: 489-0997 (fax is), 489-0998

Honlap: www.civilradio.hu

A képzésen maximum 20 résztvevőt tudunk fogadni. A képzés két része (2+2 nap) egymásra 
épül, teljes és intenzív részvételt igényel, így kérjük, hogy csak olyanok jelentkezzenek, akik 
ezt vállalni tudják!

A részvételi hozzájárulás a teljes képzésre 3000,- Ft / fő, amely összeg magában foglalja az 
étkezést is (kávé, szendvics, üdítő). Egy szervezettől maximum két fő jelentkezését tudjuk 
fogadni. Kérjük, hogy több jelentkező esetén minden személy külön jelentkezési lapot töltsön 
ki. Minden elfogadott jelentkezést visszaigazolunk!

Bankszámlaszám: Civil Rádiózásért Alapítvány, 11701004-20147734, OTP Bank Nyrt.

Kérjük, hogy a jelentkezők a 3000,- Ft részvételi díjat a fenti számlaszámra 2010. április 6-ig
utalják át, és a feladási/átutalási másolatot a helyszínen mutassák be munkatársunknak. A 
részvételi díjnak a tanfolyam helyszínén való kifizetésére csak a jelentkezési lapon való 
előzetes jelzés esetén van lehetőség.

További információ Magyar Ádámnál a fenti telefonszámokon.

A programot a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja!



Jelentkezési lap

Civil Rádió FM98

Láttasd magad és lépj előre!

2010. április 9-10., és 16-17.

Név: ....................................... ...................................................................................................................

Mobiltelefonszám: ..................................... ...............................................................................................

E-mail: ....................................................... ...............................................................................................

Szervezet neve:........... ..............................................................................................................................

Szervezet címe: .........................................................................................................................................

Szervezet telefonszáma: ............................. ...............................................................................................

Szervezet faxszáma: .............................. ...................................................................................................

Szervezet e-mail címe: ...............................................................................................................................

Szervezet honlapja: ....................................................................................................................................

A részvételi díjat átutalással teljesítem / a helyszínen fizetem ki.

Kelt: ……………………….., 2010. ………………………………

A jelentkezési lapok visszaküldésének határideje 2010. április 6.

Levélben: Civil Rádiózásért Alapítvány, 1116 Budapest, Sztregova utca 3.

E-mailben: madam@civilradio.hu

Faxon: Civil Rádiózásért Alapítvány, (06-1) 489-0997

A jelentkezés visszaigazolása
JELENTKEZÉSÉT ELFOGADTUK, VÁRJUK SZERETETTEL ÁPRILIS 9-ÉN!

Budapest, 2010.

………………………………………….

       Péterfi Ferenc
       Bélyegző helye   Elnök


