دوباره نفس بکشید ،پاسخ دهید و دوباره مطالبه کنید :کارگاه های روزنامه نگاری کمیک برای تغییراتآب و هوا

:شرح

آیا میدانستید که امروزه حداقل  1درصد از کره زمین بیش از حد گرم شده است ،که آنها را غیرقابلسکونت میکند و تا سال
 ،2070این درصد به  19درصد افزایش مییابد که افراد بیشتری را مجبوربه آواره شدن در داخل یا خارج از کشور میکند؟
کشورشان؟
همچنین ،چند نفر از شما می دانید که اثرات تغییرات آب و هوایی ،طبق مدل های پیش بینی اخیر،بیش از  143میلیون نفر در
آفریقا ،آسیا و آمریکای التین را تا سال  2050به مهاجران محیط زیستیسوق می دهد؟ پس چگونه میتوانیم اطالعات ،آگاهی و
انعطافپذیری خود را در برابر موجهای جدیدمهاجران محیطزیست ارتقا دهیم؟

درچهارچوب برنامه تغییر اقلیم با  Comicdom Con Athensکتابخانه کمیک آتن با همکاری سازمان هلندی ترسيم زمان و
کارگاه های  4ساعته روزنامه نگاری کمیک رابرای بحث ،بازتاب و مهمتر از همه ،برگزار می کند .آینده  Actionaid،همکاری
سیاره ما و مردمی که در آن زندگی می کنندرا تصور کنید .با کمیک ها به عنوان وسیله ای برای تغییر ،حقایق را مورد تحقیق
.قرار می دهیم،اطالعات را جمع آوری و تنظیم می کنیم و سپس داستان های خود را بازگو می کنیم

:اطالعات
روزها/زمان ها
پنجشنبه  19:00 :14/04الی 21:00
جمعه  19:00 :15/04الی 21:00
شنبه  11:00 :16/04الی 13:00
یکشنبه  11:00 :17/04الی 13:00

،مکان :اتحادیه هلنیک آمریکا
Massalias 22, 10680, Athens

زبان :انگلیسی با ترجمه در صورت درخواست از قبل

:برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید
یا contact@athenscomicslibrary.gr 6983050292

:برنامه کارگاه ها

:روز 1
کمیک و روزنامه نگاری :مقدمه
کار میدانی دو نفره
روش شناسی مصاحبه

:روز 2
روزنامه نگاری با کمیک چیست؟
مهاجرت اقلیمی چیست؟
کار میدانی در شهر

:روز 3
تمرینات قصه گویی

:روز چهارم
کمیک خود را بسازید

:معلمان
اوا هیلهورست  -ترسیم تایم
اوا هيلهورست سردبير ترسيم تايم است و در چندین سال گذشته به عنوان یک روزنامه نگار گرافیکیکار کرده است .آثار او در
منتشر شده است .او همچنین در Symboliaو  De Correspondentروزنامه هلندی و در پلتفرم های دیجیتالی مانند
.آکادمی هنر اوترخت تدریس میکند و کارگاههایروزنامهنگاری را برای طنز ترتیب میدهد

ترسم زمان بستری است که در آن روزنامه نگاران و کاریکاتوریست های متعهد در سراسر جهان آثاریرا منتشر می کنند که
.خوانندگان را در مورد مسائل جهانی و داستان های محلی آگاه می کند ،سرگرممی کند ،درگیر می کند و به چالش می کشد

آنها می توانند داستان های پس زمینه در قالب کمیک ،گزارش ،طرح های زنده ،اینفوگرافیک ،کارتون وموارد دیگر باشند .با
.تنوع دیدگاه ها و سبک های شخصی،ترسيم زمان نشان می دهد که روزنامهنگاری گرافیکی چه کارهایی را می تواند انجام دهد

دکتر لید تسنه
او که عالقه زیادی به ارتباطات دارد ،دارای مدرک در رشته ارتباطات ،رسانه و فرهنگ و دکترای رسانههای اجتماعی و مسئولیت
اجتماعی است .او از سال  2010به تدریس ارتباطات پرداخته و بیش از دهسال است که در این زمینه فعالیت می کند .او رئیس
.موسس کتابخانه آتن کامیکس است Comicdom Con Athens،روابط عمومی ،هنر و برنامه های آموزشی

برگزارکننده و متصدی چندین رویداد ،نمایشگاه ،کنفرانس و کارگاه آموزشی .او در حال حاضرمحقق و دانشیار تدریس است :در
برنامه کارشناسی ارشد ارتباطات و روزنامه نگاری جدید دانشگاهآزاد قبرس (از سال  ،)2012در برنامه کارشناسی ارشد مدیریت
سازمان های فرهنگی دانشگاه آزادیونان (از سال  .)2013او در کنفرانسهای بینالمللی در زمینه رسانه ،رسانههای دیجیتال،
کارآفرینی،داستانگویی و تأثیرات اجتماعی شرکت کرده است و همچنین کارگاههایی را با استفاده از تفکرطراحی و روشهای
یک سازمان  Comicdom Press،تیمسازی طراحی و تسهیل میکند .از سال  2005او مدیر روابط عمومی ،هنری وآموزشی
، Comicdom Con Athens،غیرانتفاعی است که به کمیک اختصاص دارد .اوسازماندهی و تولید کنوانسیون ساالنه کمیک
بزرگترین جشنواره کمیکیونان با جذب بیش از  18000بازدید کننده در هر سال و ایجاد روابط بین المللی با موسسات مهم.

درسال های گذشته ( 2005تا امروز) او همچنین به عنوان فریلنسر در زمینه مدیریت ارتباطات و رویدادبا چندین سازمان همکاری
داشته است .وی از سال  1387با همکاری چندین موسسه اقدام بهطراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانش آموزان و
معلمان درباره طنز و داستان نویسیکرده است .او همچنین کارگاههای شرکتی در زمینه مهارتهای داستانگویی و ارائه و
همچنینجلسات تیمسازی با استفاده از روش داستانگویی مشارکتی برای استارتآپها ،شرکتها و افراد راطراحی و اجرا میکند .او
.از وزارت امور خارجه ایاالت متحده است  SUSIفارغ التحصیل

