
Iskanje resnice v svetu lažnih novic  
Je resnica danes še pomembna?  

Jo znamo prepoznati in verodostojne informacije razlikovati od lažnih novic? 

Zavedanje o vrednosti resnice je v današnjem času še posebej pomembno za učitelje, ki znanje prenašajo 

na prihodnje generacije. 

Za vas smo pripravili praktično in interaktivno delavnico medijske pismenosti, kjer boste izvedeli, 

kako delujejo mediji v sodobni družbi in zakaj je treba znati poiskati resnico v svetu lažnih novic. 

Iskanje resnice v svetu lažnih novic 

dr. Sonja Merljak Zdovc  

12. - 13. oktober 2018 

Gimnazija Celje – Center, Kosovelova 1, Celje 

O predavateljici 

Izkušnje in znanje bom z vami delila novinarka dr. Sonja Merljak Zdovc.  

“V časopisu Delu sem med drugim pisala o šolstvu in medijih, zdaj pa sem odgovorna 

urednica spletnega časopisa za otroke Časoris. 

Zasnovala sem ga, ker sem kot mama in kot novinarka opazila, da v Sloveniji nimamo 

časopisa, ki bi otrokom v njihovem jeziku razložil, kaj se dogaja doma in po svetu.  

Tudi otroci izvedo za tragične dogodke, ki plašijo celo odrasle. Zato je pomembno, da se 

znamo o teh dogodkih pogovoriti z njimi. 

Časoris je kmalu postal izhodišče za razmišljanje o načinih medijskega opismenjevanja ot-

rok in odraslih in tako se je porodila tudi zamisel o delavnicah za učitelje, ki bi radi bolje spoznali delovanje medijev 

in družabnih omrežjih v luči prepoznavanja lažnih novic.” 

Opis delavnice 
Seznanili se boste z delovanjem medijev in družabnih omrežij, pa tudi s pojavom neverodostojnih infor-

macij in njihovim vplivom na družbo. Izvedeli boste, kako uporabljajo družabna omrežja otroci, pa tudi, 

kako jim pomagati, da bodo informacije z družabnih omrežij znali smiselno uporabiti v šoli in zunaj nje. S 

pridobljenim znanjem jim boste lahko svetovali, kako naj ravnajo, da bodo pri tem početju varni. Naučili 

se boste prepoznavati lažne novice in izvedeli, zakaj je to pomembno in potrebno. Na koncu delavnice 

boste znali vsebine predati učencem. 

Komu je namenjena 
Učiteljem, profesorjem, predavateljem. 



Dodatne informacije 

Delavnico je Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport uvrstilo v Katalog programov nadaljnjega izo-

braževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 2018/2019. 

Prijavite se lahko prek sistema Katis ali na e-naslov urednik@casoris.si 

Prijave sprejemamo do 28. 9. 2018.  

Odjave sprejemamo do 1. 10.2018. Rok za evalvacijo je 26. 10. 2018.  

Program 

Mediji in družabna omrežja 

Delo na primerih 

Oglasi in propaganda 

Lažne novice 

Prijava in plačilo 
Prek sistema Katis do 28. 9. 2018; odjava do 1. 10. 2018 

Samoplačniki se lahko do 28. 9. 2018 prijavite na: urednik@casoris.si 

Kotizacijo v višini 18,00 evrov nakažite na: 

Zavod Časoris 

Strugarska 9 

1000 Ljubljana 

Banka: Delavska hranilnica 

SI56 6100 0001 2584 448 

namen: Delavnica Lažne novice na GCC 

Vaša udeležba na delavnici je potrjena, ko v celoti poravnate znesek kotizacije. Do 1. oktobra 2018 vam 

povrnemo polovico plačane kotizacije, po tem datumu kotizacije ne vračamo več. 

V ceno so vključeni izvedba delavnice, prigrizki ter odvežitev med odmori in potrdilo o udeležbi delavnice. 

Udeleženci boste po opravljeni delavnici oziroma po njeni evalvaciji prejeli potrdilo in 0,50 točke. 

Udeleženci, ki bi v Celju radi prenočili, lahko sobo rezervirate v hostlu Mladinskega Centra Celje. Pripišite, 

da ste prišli na SEMINAR LAŽNE NOVICE in dobili boste 10 odstotkov popusta na vse cene nočitev. 

Za podrobne informacije in program pišite na urednik@casoris.si.  

Prijazno ste vabljeni, da obiščete še našo stran na Facebooku in da pokukate v                                              .  
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