zaprasza na jednodniowe Warsztaty pt.

Termin, miejsce warsztatów:
Warsztaty jednodniowe, w grupie 15 osobowej
odbędą się w dniu: 3 lutego 2015 roku,
w godz. 9.00-15.45

w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Warszawa, ul. Pory 78, lok. 10
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, pielęgniarek i położnych
pracujących w podmiotach leczniczych lub prowadzących praktyki zawodowe.
Szkolenie ma charakter praktyczny, w tym zajęcia przed kamerą „jak udzielać
wywiadu na żywo” prowadzone przez znaną dziennikarkę telewizyjną Iwonę
Schymallę.

Program warsztatów:
8.30 -9.00

Rejestracja uczestników, kawa na powitanie

9.00-9.10
9.10-10.10

Powitanie, przedstawienie specjalistów.
Rola i zadania menadżera w budowaniu pozytywnego wizerunku
pielęgniarki i położnej jako kompetentnych i wykwalifikowanych
pracowników medycznych.

10.10–11.10 Prawo prasowe a ustawa o ochronie danych osobowych
dokumentacji medycznej:
a)
co wolno dziennikarzowi?
b)
w jakich sytuacjach odmowa udzielenia odpowiedzi jest
zasadna,
c)
na jakie przepisy należy się powołać.

oraz

11.10-12.10 Dziennikarz – wróg czy przyjaciel?
a)
jak rozmawiać z mediami, żeby we właściwym świetle
przedstawiały zdarzenie niepożądane?
b)
autoryzacja – co obejmuje, kiedy należy się jej domagać
c)
konferencja prasowa – kiedy ma sens, jak powinna wyglądać,
kto z organizatorów powinien być na niej obecny.
d)
wystąpienie przed kamerą – praktyczne wskazówki, jak
budować wypowiedź, by nie można było zmienić jej sensu
w montażu (wprowadzenie do zajęć praktycznych)
12.10-12.30 Przerwa kawowa
12.30-15.30 Wywiad na żywo – zajęcia praktyczne
a)
ćwiczenia przed kamerą – zawodowy dziennikarz zadaje
pytania, uczestniczka/uczestnik odpowiada.
b)
analiza nagranego materiału:
•
ocena wypowiedzi – na ile była spójna i faktycznie odnosiła
się do meritum sprawy,
•
ocena obrazu – co w sposobie mówienia, gestykulacji,
tembrze i nasileniu głosu można poprawić.
c)
jak wybierać tło do wystąpienia – co podkreśla profesjonalizm
wypowiadającej się osoby, a jakie tło osłabia rangę osoby i tego,
co ma do przekazania.
Prowadzenie: Iwona Schymalla, dziennikarka telewizyjna, redaktor
naczelna portalu medexpress.pl
15.30 – 15.45 Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów.
15.45 Obiad - Restauracja Giovanni Sport I Piętro

UCZESTNICTWO:
Koszt uczestnictwa w jednodniowych warsztatach wynosi: 240 zł
Koszt

uczestnictwa

w

jednodniowych

warsztatach

-

bez

obiadu

-

wynosi: 210 zł.
Opłata za udział w warsztatach obejmuje: certyfikat, materiały szkoleniowe
w formie elektronicznej, wyżywienie (w zależności od opłaty)

Warunkiem

uczestnictwa

w

warsztatach

jest

zgłoszenie

udziału

do

dnia

15 stycznia 2015 roku (karta zgłoszenia) oraz wniesienie opłaty.
Maksymalna liczba uczestników: 15 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłoszenia udziału proszę przesłać: faksem nr: (22) 327 61 60 lub e-mailem:
nipip@nipip.pl lub pocztą na adres: 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, lok. 10,
Opłatę za udział w szkoleniu proszę wpłacać na konto:
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, 02-757 Warszawa, ul. Pory 78, lok.10,
na rachunek: DEUTSCHE BANK PBC S.A. O/Warszawa
Nr: 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002 z dopiskiem „Szkolenie medialne”

Warszawa, dnia 3 lutego 2014 roku


Wypełnioną DRUKOWANYMI LITERAMI kartę prosimy przesłać
wraz z potwierdzeniem przelewu na nr faxu 22 327 61 60
lub na adres e-mail: nipip@nipip.pl

Nazwisko i imię

Miejsce pracy
Stanowisko

Adres do
korespondencji

Uczestnictwo (proszę
zaznaczyć X)

Tytuł naukowy

Ulica:
Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Nr telefonu:
Z obiadem

e-mail
Bez obiadu

Nazwisko i imię lub nazwa instytucji, na którą ma być wystawiona faktura

Ulica

Dane do wystawienia
faktury VAT

Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

NIP

pieczątka instytucji

Czytelny podpis uczestnika, jeżeli sam uiszcza
opłatę lub podpis i pieczątka dyrektora instytucji

………………………………………
Podpis

