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VABILO za osnovne in srednje šole:
Delavnice državljanskega novinarstva za dijake in učence
Radi berete bloge? Jih morda ustvarjate tudi sami? Veste, kako postati aktiven evropski državljan oziroma
državljanski novinar? Želite izvedeti več? Želite, da ta znanja pridobijo tudi vaši dijaki, učenci?
Potem ne zamudite letošnje priložnosti, ki jo ponujamo v evropskem projektu “EAThink2015 – jej lokalno, misli
globalno!” in nas povabite, da na vaši šoli izvedemo Delavnico državljanskega novinarstva!
Več o delavnicah in o pogojih sodelovanja preberite v nadaljevanju. Rok za prijave je 27. september 2016.
Za izvedbo brezplačnih delavnic bomo izbrali 10 šol, zato priporočamo, da pohitite s prijavami.

Delavnice DRŽAVLJANSKEGA NOVINARSTVA
Kdo bolje nagovori mlade, kot mladi sami?
S to mislijo v okviru projekta EAThink2015 organiziramo Delavnice državljanskega novinarstva, na katerem
bodo izkušeni strokovnjaki delili svoja znanja o metodah pisanja – oblikovanja vsebin, o tehnikah spletnega
poročanja (pisanje blogov, twittov, objavljanja na Instagramu ali Youtubu) itd. ter predstavili državljansko
novinarstvo v vsej njegovi pestrosti.
Kaj je DRŽAVLJANSKO NOVINARSTVO? Povzeto po Pečnik 2008.
Alternativno novinarstvo, ki je postavljeno zunaj konvencionalnih medijskih okvirjev.
- Novinarske vsebine ustvarjajo posamezniki, ki so se odločili zapisati svoje videnje nekega dogodka in ga tako
predstaviti tudi drugim - vsak državljan ima lahko aktivno vlogo pri poročanju, zbiranju informacij, analiziranju in
širjenju le teh.
- »Državljanski« novinar lahko objavi lastno raziskavo ali lastne novinarske zgodbe, fotografije in avdiovizualne
vsebine; neposredno poroča o aktualnih lokalnih dogodkih; dopolnjuje obstoječe tradicionalne novice s preverjenimi,
novimi podatki; preverja navajanja medijev, politike, strokovne javnosti ipd.
- novinarske vsebine se največkrat objavljajo na svetovnem spletu, na primer na blogih, lahko pa tudi v medijih, tako
lokalnih (poročanje lokalnih prebivalcev o dogodkih) kot tudi v večjih medijskih hišah (bralci podajajo svoja mnenja v
zato namenjeni rubriki (npr. BBC: »Have your say«)).

Komu so delavnice namenjene?
Delavnice so namenjene učencem in dijakom med 14. – 18. letom starosti, ki se že ukvarjajo ali pa bi se želeli
ukvarjati s pisanjem prispevkov glede globalnih izzivov, s posebnim poudarkom na prehranski varnosti in
neodvisnosti, na trajnostnih prehranskih sistemih in malih kmetijah, trajnostnem potrošništvu, in podobno.
Namenjen je vsem učencem, ki z zanimanjem spremljajo svet okoli sebe in bi želeli spoznati interaktivne načine
za razširitev svojih spoznanj njihovim sovrstnikom.
Način izvajanja (Kdaj, Kje, Kako)
Delavnice bomo izvajali na 10 izbranih OŠ in SŠ v oktobru in novembru 2016. Na vsaki šoli bomo izvedli eno
dvodnevno delavnico. Dvodnevna delavnica = 2 srečanji po 3-4 šolske ure, v razmiku enega ali dveh tednov.
Učenci in dijaki bodo med drugim spoznavali:



pomen aktivnega državljanstva v globaliziranem svetu (kaj so »globalni problemi« in kako jih lahko na
lokalni ravni rešujemo);
zakonitosti »državljanskega novinarstva«;
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kako izvesti novinarsko raziskavo – od zamisli do prispevka (iskanje ustreznih in verodostojnih
informacij, preverjanje informacij itd.);
različne metode pisanja – oblikovanja vsebin (kako napisati privlačen in berljiv prispevek);
načine objave novic na spletu (tehnike spletnega poročanja - pisanje blogov, twittov, objavljanje
fotografij na Instagramu ali kratkih filmčkov na Youtubu, idr.);
načine uporabe pametnih telefonov ali tablic za ustvarjanje multimedijskih vsebin;
varovanje zasebnosti na spletu – lastne in tuje;
kako komunicirati prek spletne strani EAThink2015;

Prijavnico z več informacijami lahko najdete na spletni povezavi tukaj in v prilogi.

POGOJI ZA SODELOVANJE je izpolnjena prijavnica. Prednost imajo šole, kjer bodo (ali so že) potekale
dejavnosti projekta EAThink, še zlasti dejavnost »Šolskih ekovrt« in Delavnice globalnega učenja, upoštevali
pa bomo tudi vrstni red prijav. Več informacij najdete v prijavnici za dejavnost Delavnice državljanskega
novinarstva.
Za vsa vprašanja v zvezi s sodelovanjem smo vam na voljo prek e-pošte (info@itr.si ) ali telefona
(0590 71 333, 01 4397 460 in 051 368 890).
INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana
Tel. (01) 439 74 60, 051 368 890
info@itr.si
http://itr.green-smoothie.org/, www.solskiekovrt.si

Vabimo vas, da dogajanje v projektu in programu ŠEV spremljate tudi na spletni strani projekta in na
Facebook profilu programa Šolski ekovrtovi.

Izkoristite priložnost za učenje in širitev obzorij. Veselimo se vaših prijav in sodelovanja!

KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA »EAThink 2015 – jej lokalno, misli globalno!«
Projekt “EAThink2015 – misli globalno, jej lokalno” je namenjen osnovnim in srednjim šolam iz 12 evropskih in 2
afriških držav. Cilj je okrepiti razumevanje in delovanje mladih in učiteljev glede globalnih izzivov, s posebnim
poudarkom na prehranski varnosti in neodvisnosti, na trajnostnih prehranskih sistemih in malih kmetijah, trajnostnem
potrošništvu, in podobno.
S projektom želimo evropsko mladino pripraviti za kritično razumevanje novih globalnih izzivov in mednarodnih
prednostnih nalog v okviru ciljev za trajnostni razvoj.
Inštitut za trajnostni razvoj se vključuje zlasti z izkušnjami svojega programa Šolski ekovrtovi, saj so ti ena od glavnih
izkustvenih metod projekta, ker mlade ozaveščajo o pomenu lokalne ekološke hrane.
To jesen nadaljujemo s številnimi dejavnostmi, ki smo jih začeli že v pomladanskem času. Vtise učencev in dijakov ter
učiteljev o samih dejavnostih si lahko preberete na slovenskem blogu EATHINK2015.
Novembra 2016 nas boste lahko obiskali na sejmu Narava- zdravje, kjer bomo razstavljali »Hrano v oblaku«. Tudi v l.
2017 se boste lahko vključili v nekatere od dejavnosti, npr. v dejavnost »Šolski ekovrt«.
Projekt izvajamo partnerji iz 12 evropskih ter 2 afriških držav. Poteka v letih 2015 – 2017. Sofinancira ga Evropska unija.

SPLETNE POVEZAVE:
Prijavnica za delavnice
Več o dejavnostih projekta v Sloveniji v l. 2016: http://www.solskiekovrt.si/?page_id=5162
Povezave na prenos brezplačnih didaktičnih iger »Sašina pita« in »Igra EAThink« za računalnike in
pametne telefone: http://eathink2015.org/sl/eathink-app/

