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Digitale vaardigheden voor journalisten
Digitale technologie en moderne marketing veranderen de journalistiek net zo sterk als dat de
telegraaf en televisie toentertijd deden. De journalisten van vandaag werken in een steeds meer
ingewikkeld wordende omgeving waar de vaardigheid nodig is om te kunnen werken met
verschillende manieren om werk te produceren gebruikmakende van meerdere
communicatietechnologieën.
Het is duidelijk dat het bijhouden van de nieuwe vaardigheden heel belangrijk is en niet alleen voor
jonge journalisten, maar juist ook voor journalisten die minstens 15 jaar geleden zijn begonnen
vóór de digitale revolutie.
Het Europese project Media Hackers begon in oktober 2012 met het doel om te zorgen voor een
flexibele basisopleiding voor journalisten zodat zij beter om kunnen gaan met de nieuwe
technologieën. Met andere woorden, dit initiatief is ontwikkeld om de digitale media vaardigheden
van journalisten te verbeteren die werkzaam zijn in alle mediasectoren door ze te voorzien van
gespecialiseerde opleidingen in Cyprus, Duitsland, Griekenland en Roemenië.
Het Media Hackers project wordt mede-gefinancierd door de Europese Commissie (DG Onderwijs
en Cultuur, ‘Lifelong Learning Programme of the European Union’) en wordt geïmplementeerd
door acht (8) partners en zes (6) LLP landen (België, Cyprus, Duitsland, Griekenland, Nederland en
Roemenië) die de journalist, het media onderwijs, beroepsonderwijs en -opleidingen alsook de
adviessectoren zullen vertegenwoordigen. De kick-off meeting vond plaats op 22 en 23 oktober
2012 in Athene en werd gehost door de projectleider Militos Emerging Technologies & Services.
Mocht u meer informatie willen over het project, neem dan contact op met Mw. Olga Borou
(borou@militos.org) of bezoek de website www.mediahackers.eu.
Klik op het Facebook icoon, vind ons leuk, en blijf op de hoogte van al het Media Hackers
nieuws!
www.twitter.com/MediaHackersEU

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese
Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie
(mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die
erin is vervat.

