O F E R T A

P R A K T Y K

Instytut Dyskursu i Dialogu poszukuje osób chętnych do odbycia praktyk
studenckich w ramach programu obywatelskiego monitoringu mediów
o nazwie INDID MEDIA WATCH.

Miejsce pracy: dowolne (praktyki odbywają się w formie zdalnej – online)
Wymiar praktyk: dostosowany do potrzeb studenta (minimum 40 godzin)
Termin zgłoszeń: nabór prowadzony jest w trybie ciągłym
Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną mediami, sprawami publicznymi,
choć

trochę

polityką,

a

także

lubisz

wyzwania

intelektualne

umożliwiające rozwój i biegle posługujesz się j. polskim – aplikuj na
praktyki w Instytucie Dyskursu i Dialogu. Jesteśmy fundacją, więc nasze
działania mają służyć dobru wspólnemu, a nie jakiejś konkretnej firmie,
korporacji, klientowi, partii, grupie, czy medium. Poprzez regularny
monitoring

przekazów

medialnych

sprawdzamy

poziom

rzetelności

różnych tytułów medialnych:
stacji TV
portali internetowych
tytułów prasowych
stacji radiowych
Wszystko po to, żeby pokazywać ich niedoskonałości za pomocą kontroli
społecznej i tworzyć rekomendacje dla zmian na lepsze.
Kontakt:
biuro@indid.pl
+48 509 143 332
www.indid.pl

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zanim do nas napiszesz w sprawie praktyk, zapoznaj się z naszymi
działaniami:
strona internetowa: www.indid.pl
nasz raport „Media pod lupą. Analiza przekazów medialnych z roku 2018”
(dostępny na https://bit.ly/2uNhp8r)
prowadzony przez nas portal: www.DobrzyDziennikarze.pl
strona internetowa naszego czasopisma: www.DyskursiDialog.org
prowadzona

przez

nas

edukacja

medialna

-

https://indid.pl/edukacja-

medialna-indid/

Jeśli nadal będziesz zainteresowany/a, to wystarczy, że prześlesz swoje CV
i krótki list motywacyjny do nas na adres biuro@indid.pl podając w treści
maila następujące informacje:
imię i nazwisko
uczelnia, wydział i kierunek
informację o tym, że jesteś zdecydowany/a, żeby odbyć u nas praktyki
informację o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Aby rozpocząć bezpłatne praktyki niezbędne będzie przejście szkolenia
wstępnego, podczas którego zapoznamy Cię ze współczesnymi problemami
debaty publicznej. Drugi krok to przejście kursu e-learningowego, podczas
którego

dowiesz

się

jak

analizować

przekazy

medialne

w

zgodzie

z opracowaną przez nas metodologią. Następnie podpiszemy z Tobą
umowę wolontariatu. Dostosujemy się do Ciebie w zakresie dokumentacji
i godzin wymaganych przez Twoją uczelnię.
Po zakończonych praktykach – jeśli poczujesz, że jest to działalność, która
Cię rozwija i satysfakcjonuje – możesz pozostać w naszym zespole i dalej
dokonywać obywatelskiego monitoringu mediów w formie wolontariatu.
Gwarantujemy

fajną,

przyjacielską

atmosferę

oraz

możliwości

rozwoju.

Zapraszamy!
Kontakt:
biuro@indid.pl
+48 509 143 332
www.indid.pl

