
 
 

 

 

BBC Media Action Training Application 

BBC Media Action is offering third- to fourth-year students of journalism the opportunity to take part in 2 innovative 

storytelling and multimedia courses. The workshops will be a combination of theory and practical exercises and will 

be conducted in English with simultaneous interpretation in Armenian. The workshops consisting of 4 webinars will 

be held in the period between September 14 to September 20 2021. They will be conducted by BBC trainers and will 

be scheduled to allow you to take part. Six students who complete the course will have the opportunity to apply and 

to attend three-month internships at Factor TV.  

These student workshops and internships are part of the EU-funded project ‘European Media Facility in Armenia 

'Building Sustainable and Professional Media.'  

  

To participate in the training, please fill in the online application in Armenian or English. The deadline for submitting 

applications is 9 September 2021.  

 

   Storytelling Workshops, run by David Nolan (Journalist)  

           

This workshop will focus on:  

• People-centred journalism and audience  focused storytelling  

• Basics of storytelling (what is a story, story structure)   

• Storytelling for different platforms with a focus on digital  

 

 

Multimedia Workshops, run by David Hayward (Multimedia Consultant)  

This workshop will focus on:  

• How to produce content from text, image and on demand video 

for a web service  

• How to plan a multimedia story  

• Multimedia reporting   

• Covering breaking stories in a multimedia news environment  

• Using social media in a multimedia newsroom    

• Who is the multimedia audience and how to reach them all 

(including cross promotion)              

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3hcT8nPQwkagafiohnCc9W6-_kOqyGVHjpYq9p6kf9lUM1hURU0xMlNGUkYyUFBWREtDWVBaMzBUTiQlQCN0PWcu
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BBC Մեդիա նախաձեռնությունների կողմից իրականացվող դասընթացի հայտ 

 

Միջազգային ամենահեղինակավոր լրատվամիջոցներից մեկը՝ BBC-ն, ԲՈՒՀ-երի Ժուռնալիստիկայի 

ֆակուլտետների երրորդ և չորրորդ կուրսի ուսանողներին ընձեռում է եզակի հնարավորություն՝ մասնակցել 
նորարարական սթորիթելինգի եւ մուլտիմեդիայի դասընթացների։  

  

Դասընթացները կազմված են լինելու չորս առցանց վեբինարից, որոնց  ընթացքում կիրականացվի  

անգլերենից հայերեն համաժամանակյա  թարգմանություն: 

Դասընթացները անցկացվելու են 2021թ-ի սեպտեմբերի 14-ից մինչև սեպտեմբերի 20-ը։ Դասընթացները 

վարելու են BBC-ի դասընթացավարները՝ օնլայն ֆորմատով՝ մասնակիցների անմիջական գործնական 

ներգրավմամբ։ Դասընթացն ավարտած  վեց ուսանող հնարավորություն կունենա անցնելու երեքամսյա 

փորձաշրջան Factor.TV-ում։ 

Ուսանողական դասընթացներն ու փորձաշրջանը մասն են կազմում ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող 

«Եվրոպական Մեդիա ունակությունները Հայաստանում․ կառուցելով կայուն և մասնագիտացված 

մեդիա» ծրագրի: 

Դասընթացին մասնակցելու համար խնդրում ենք լրացնել օնլայն հայտադիմումը հայերեն կամ 

անգլերեն: 

Դիմելու վերջնաժամկետն է սեպտեմբերի 9, 2021: 

 

Սթորիթելլինգի դասընթացավար Դեվիդ Նոլլան (ժուռնալիստ)  

 

Դասընթացը կընդգրկի.  

• Մարդակենտրոն ժուռնալիստիկան և լսարանակենտրոն 

սթորիթելինգը  

• Սթորիթելինգի հիմունքները (ինչ է սթորին, ինչ կառուցվածք 

այն ունի),  

• Սթորիթելինգը տարբեր հարթակների համար` թվային 

հարթակների շեշտադրմամբ,  
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Մուլտիմեդիայի դասընթացավար Դեվիդ Հեյվարդ (Մուլտիմեդիայի խորհրդատու)  

 Դասընթացը կընդգրկի. 

• Ինչպե՞ս  առցանց հարթակների համար տեքստից, նկարից  

ստեղծել նյութ եւ  վիդեո՝ ըստ պահանջի /VOD/ 

• Ինչպե՞ս պլանավորել մուլտիմեդիոն պատմությունը 

• Մուլտիմեդիոն  ռեպորտաժի պատրաստում  

• Հրատապ լուրերի լուսաբանումը՝մուլտիմեդիա 

լրատվական միջավայրում  

• Սոցիալական մեդիայի կիրառումը՝ մուլտիմեդիա 

նյուզռումում 

• Ինչպե՞ս որոշել մուլտիմեդիայի լսարանը և  գրավել այն 

(ներառյալ զուգահեռ տարածման /առաջխաղացման/ 

մեխանիզմները)  

 

 

 


