
Felhívás ingyenes médiaképzésre 

 

Dear Society 

média- és szociális érzékenyítés képzés + újságírói gyakorlat társadalmi 

témákban 

 

 

Kik vagyunk mi? 

 

A Dear Society program csapata olyan fiatalokból áll, akiknek célja egy önkéntes 

részvételen alapuló, társadalmi tudatosságot erősítő médiaprojekt megvalósítása. 

Tagjaink az újságírás, a média, a kommunikáció, a banki és a civil szféra, valamint 

a jog területén szereztek tapasztalatokat. És mi a közös bennük? Mindannyian 

őszinte meggyőződéssel hiszik, hogy a szociális érzékenység és a felelős 

gondolkodásmód a minőségi médiatartalmak segítségével fejleszthető, szélesebb 

körben terjeszthető. 

 

Mi a program tárgya? 

 

A Dear Society program kifejezetten a társadalmilag jelentős és aktuális 

kérdésekre koncentráló újságíróképzést indít. A képzés komplex, egyfelől alapvető 

újságírói ismereteket nyújt, másfelől segít a szociális, a jó társadalom 

működéséhez elengedhetetlen kérdésekre összpontosító érzékeny szemlélet 

elsajátításában.  

A képzéssel párhuzamosan a résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy a Dear 

Society weboldalán a képzés gyakorlati részeként elkészített cikkeiket publikálják. 

 

Kik jelentkezhetnek? 

 

Olyan egyetemisták, főiskolai hallgatók, más 18-35 év közötti fiatalok, akik 

 

♦ szociálisan érzékenyek, 

♦ a társadalmi kérdések iránt érdeklődnek és 

♦ nyitottak arra, hogy szociális témákban hangot adjanak véleményüknek. 

 

A képzést elsősorban a következő szakok hallgatóinak ajánljuk: 

 

♦ kommunikáció és médiatudomány 

♦ szociológia 

♦ szociális munka 

♦ pszichológia 

♦ tanári szakok, pedagógia 

♦ szabadbölcsészet 

♦ jog 

 

 

 

 



 

Hogyan lehet jelentkezni? 

 

A programba egy jelentkezési lap kitöltésével tudsz jelentkezni, amelyet ezen a 

linken találsz meg: https://menetszelegyesulet.hu/programjaink/dear-society/. 

Nincs más dolgod, mint néhány kérdésre válaszolni, hogy jobban 

megismerhessünk; továbbá néhány, a képzés témájához illeszkedő írásbeli 

feladatot teljesíteni. 

Fontos, hogy tudd, a képzésben való részvételnek nem feltétele, hogy újságírói-és 

médiatapasztalattal, illetve speciális szaktudással rendelkezz. 

 

Meddig lehet jelentkezni? 

 

Jelentkezésed 2019. szeptember 8-ig várjuk. 

 

Hogyan kerülhetsz be a programba? 

 

Az írásbeli feladatokat értékelve kiválasztjuk a legjobb jelentkezőket. 

 

Milyen hosszú a képzés? 

 

A képzés 2019. október 2-án indul és 2020. január 31-ig tart. 

 

Mikor és hol kell jelen lenned? 

 

A képzés elméleti és gyakorlati részből áll. 

A budapesti helyszínen szervezett elméleti képzésen való személyes megjelenés 

kötelező, kéthetente, szerdánként 18:00-20:30 között. 

A képzés gyakorlati része önállóan zajlik, a résztvevők vállalt feladatai 

függvényében. 

 

Miből áll az elmélet? 

 

Elsősorban gyakorlatorientált, workshop jellegű órákra számíts, amelyeken az 

újságírás alapjai mellett a gyermekvédelem, a hajléktalanság, a fogyatékossággal 

élők helyzete és a környezetvédelem témakörében sajátíthatsz majd el hasznos 

ismereteket. 

 

Miből áll a gyakorlat? 

 

A gyakorlati munka keretében elsősorban a képzés témáival összefüggésben 

cikkeket, online tartalmakat kell készítened. A képzés teljesítéséhez havonta 

minimum 2 cikket várunk majd tőled, amelyeket a Dear Society szerkesztőségének 

revízióját követően a www.dearsociety.hu oldalon megjelentetünk, természetesen 

a szerző nevének feltüntetésével. 

A cikkek elkészítéséhez általában terepmunkára is szükség lesz, azaz számolnod 

kell egyes helyszínek, események meglátogatásával, hiszen gyakran ezek képezik 

majd az írásod tárgyát. 

 

https://menetszelegyesulet.hu/programjaink/dear-society/
http://www.dearsociety.hu/


 

Mi a képzés teljesítésének feltétele? 

 

♦ a program során a tréningalkalmak legalább 90%-án való részvétel és 

♦ havonta 2 cikk megírása szociális témákban 

 

 

Mennyibe kerül a képzés? 

 

A Dear Society csapata önkéntes alapon szerveződő fiatalokból áll, akik saját 

szabadidejükben, együttműködő civil szervezeti partnereik támogatásával 

szervezik a képzést. Ezért a képzésnek mind az elméleti, mind a gyakorlati részén 

való részvétel ingyenes. 

 

Mi a képzés haszna, célzott eredménye? 

 

♦ ingyenes média és szociális képzés 

♦ gyakorlati tapasztalat: újságírói tudásra és szerkesztőségi gyakorlatra 

tehetsz szert, terepmunkában vehetsz részt 

♦ publikációs lehetőség a www.dearsociety.hu felületén 

♦ tudásszerzés újságíróktól és szociális területen dolgozó szakemberektől: 

erősödik a szolidáris szemléleted, megismerheted a társadalom 

marginalizált csoportjait, mindeközben az újságíráshoz nélkülözhetetlen, 

alapvető praktikus tudásra is szert tehetsz 

♦ hátrányos helyzetűek segítése önkéntes alapon 

♦ közösségépítés 

 

 

 

 

 

http://www.dearsociety.hu/

