
                                                                                                                

 

 
Tematska delavnica 

SODELOVANJE ŠOLE Z MEDIJI 
Četrtek, 7. april 2016, predavalnica Storžič, Hotel Brdo, Brdo pri Kranju 
 
 
Nastopanje v medijih in komuniciranje z novinarji je velikokrat izziv za šolo in ravnatelja, ki je po navadi za to zadolžen. 
Novinarji so v veliki meri pomemben partner šole, s katerim je potrebno vzpostaviti korektno sodelovanje, spoštovanje 
in zaupanje, saj šola lahko s tem veliko pridobi, še posebej ko se dogaja kaj pozitivnega, nekaj kar kliče po promociji in 
širi ugled šole. Po drugi strani pa v šolah lahko prihaja do različnih situacij, tudi neprijetnih dogodkov, ki postanejo 
zanimivi za novinarje, še posebej ko gre za javno šolo, ko ima javnost pravico izvedeti, kaj se dogaja in kako se neka 
situacija rešuje. V takih primerih je še toliko bolj pomembno, da ravnatelj primerno odreagira in posreduje javnosti 
sporočila, ki so resnična, umirjajo situacijo in vračajo zaupanje v šolo. 
 
Cilj delavnice je opolnomočiti ravnatelje z znanji o tem,  kako novinarji delujejo, kakšnih orodij se lahko poslužujemo 
za komunikacijo z mediji, kaj želimo javnosti o naši šoli sporočiti, zakaj ter ali naše sporočilo prikazuje takšno podobo 
naše šole, kot si jo želimo.  
 
Na delavnici bomo pregledali osnovne značilnosti komunikacije z novinarji: izjava pred kamero, kako pripraviti pisno 
sporočilo, organizirati tiskovno konferenco. Pripravili bomo nastope v konkretnih situacijah, jih posneli in analizirali. 
 
Preglejte zadnje aktualne dogodke v šolah, ki so doživeli medijsko obravnavo in jih kritično komentirajte. Skupaj se 
bomo pogovorili o ustreznih reakcijah. 
 
 
Delavnica je namenjena vsem ravnateljem vzgojno-izobraževalnih zavodov. 
 
Delavnico bosta vodila Lidija Goljat Prelogar in mag. Peter Markič, Šola za ravnatelje. 
 
 
POTEK DELAVNICE  
 

9.00–10.30 Značilnosti dela novinarjev 
10.30–11.00 Odmor 
11.00–12.30 Načini komuniciranja z mediji 
12.30–13.30 Odmor 
13.30–15.00 Delavnica 

 
 
PLAČILO IN UDELEŽBA 
 
Kotizacija za udeležbo na delavnici znaša 32 EUR (brez DDV). 
 
Rok za odjavo je najmanj 3 delovne dni pred datumom delavnice. Odjave pošljite na e-naslov: 
petra.weissbacher@solazaravnatelje.si. Če prijavljeni kandidat udeležbe ne odjavi do 3 delovne dni pred pričetkom 
delavnice, Šola za ravnatelje zaračuna stroške organizacije, in sicer 50 % kotizacije delavnice. Če se kandidat odjavi na 
dan pričetka delavnice ali če se od seminarja ne odjavi, Šola za ravnatelje zaračuna celotno kotizacijo delavnice (torej 
100 %). 
 
Število prijav je omejeno. Zaradi načina dela bo v vsaki skupini največ 30 udeležencev. 


