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Spremna Beseda

“It´s all storytelling you know. That´s what journalism is all about.”
(»Vse je v umetnosti pripovedovanja zgodbe, veste. In to je celotno
bistvo novinarstva.«)
Tom Brokaw, NBC
Novinarstvo nikoli več ne bo takšno, kot je bilo. Posamezni mediji objavljanja tisk/avdio/video se zdaj združujejo na svetovnem spletu, kjer ima
posamezni »uporabnik« nenehen dostop do vseh medijev, ki jih želi. V
20. stoletju so v novinarstvu še prevladovale posamezne naloge in poklici, specifični načini pisanja »zgodbe« za vsak posamezni medij objavljanja. Nekdo je bil novinar, ki je pisal le za tiskane medije, drugi radijski
producent ali pa je delal v televizijski produkciji programa – in tako do
konca delovne kariere. Nič več.
Digitalna revolucija je spremenila vse to. Založbe postajajo vedno bolj
tako vertikalno kot tudi horizontalno integrirane: isto zgodbo nam sedaj
lahko posredujejo v tiskani obliki, kot radijski program ali pa televizijsko oddajo. Uporabnik bo imel dostop do zgodbe v kakršnikoli obliki bo
želel: »v živo«, ali na zahtevo - kadarkoli bo želel ali bo imel na razpolago čas za to. Hkrati pa so se bistveno spremenila tudi orodja novinarske
produkcije in dostop posameznikov do le teh. Danes niso potrebne nekaj
milijonske investicije za nakup tiskarskih strojev ali opreme za radijsko
ali televizijsko produkcijo, da bi lahko svojo zgodbo posredovali svetu.
Danes se lahko relativno poceni ali celo brezplačno z interneta prenesejo
različni programi, ki vsakomur omogočajo pisanje zgodb ali produkcijo
zvoka in slike, in objavo le teh na svetovnem spletu, za občinstva kjerkoli na tem planetu.
9

Kaj pa dejstvo, da lahko kdorkoli in kadarkoli objavi svojo zgodbo, pomeni za pravo »novinarstvo«? Kaj naj bi danes počeli pravi novinarji?
Kakšna je njihova vloga v tem spreminjajočem se medijskem svetu, kjer
stari modeli poslovanja več ne veljajo in kjer je vedno težje najti nove
vire prihodkov? Ko je svetovni splet povsod navzoč in se »zgodbe« o katerikoli temi pišejo le s klikom miške?
Za novinarje v sodobnem svetu je tako ključnega pomena, da se bodo
znali prilagoditi novim zahtevam vedno bolj konvergentnih medijskih
platform, da bodo lahko pripravljali prispevke za različne vrste medijev
in hkrati obdržali visok nivo profesionalnosti pri poročanju o novicah
in komentiranju aktualnega dogajanja ter pri pripovedovanju zgodb na
način, ki bo pritegnil posamezne uporabnike, ne glede na to, katero in
kakšno platformo bodo le ti izbrali, da bodo o zgodbi oziroma dogodku
obveščeni.
Soočena s temi izzivi je evropska mreža 12 izobraževalnih institucij, medijskih založb, sindikatov in socialnih partnerjev v oktobru 2004 začela
z ambicioznim načrtom v okviru pilotskih projektov Leonardo da Vinci,
imenovanim »Tri-medialne kompetence v evropskem lokalnem novinarstvu«. Cilj programa je omogočiti in usposobiti novinarje za delo v
sodobnem tri-medialnem medijskem prostoru, kjer se hkrati prepletajo
tekst, zvok in slika z namenom zadovoljiti potrebe posameznih uporabnikov.
S ponosom in posebnim zadovoljstvom tako predstavljamo sadove tega
večletnega mednarodnega dela za razvoj enotnih panevropskih modularnih konceptov nadaljnjega izobraževanja novinarjev za delo v trimedialnem medijskem prostoru. Rezultat dela predstavlja modularni program izobraževanja »Tri-medialne kompetence v lokalnem novinarstvu«,
priročnik za predavatelje »Priročnik za predavatelje za multimedialno novinarsko poročanje« in seznam priporočene literature za izobraževanje.
Pripravljeni modularni program izobraževanja vključuje predstavitve
konceptualnega razmišljanja z načini pripovedovanja zgodbe/veščinami
pisanja in z različnimi tehničnimi veščinami z poročanje na različnih me10

dijskih platformah, prav tako pa vključuje znanja in predstavlja orodja za
vodenje in upravljanje novinarskih in založniških skupin.
Pri projektu in oblikovanju naštetih treh delov koncepta izobraževanja so
sodelovali naslednji partnerji:
•

Kuratorij za izobraževanje novinarjev
Journalistenausbildung –KfJ), Avstrija

(Kuratorium

für

•

Nemška radijska akademija (Deutsche Hörfunkakademie – DHA),
Nemčija

•

St. Kliment Ohridski, Univerza v Sofiji, Bolgarija

•

Center za novinarstvo (Center for Journalistik og Efteruddannelse
- CFJE), Danska

•

Evropski novinarski center (European Journalism Center – EJC),
Nizozemska

•

Univerza v Bukarešti, Fakulteta za novinarstvo in komunikacijske
vede, Romunija

•

Hiša idej in njen oddelek Radijska akademija, Slovenija

Cilj projekta »Tri-medialno delovanje v evropskem lokalnem novinarstvu« je bil razviti in pripraviti veščine, ki bodo evropskim novinarjem
omogočile delovanje v sodobnem medijskem prostoru, hkrati pa jim bodo
ponudila nova znanja in priložnosti za aplikacijo vseh prednosti, ki jih ponuja sodobna tehnologija.
Če je bistvo novinarstva pripovedovanje zgodbe, upamo, da bo naš trimedialni koncept za nadaljnje izobraževanje pomagalo novinarjem pri
pisanju in produkciji boljših in bolj zanimivih prispevkov. Še več, trdno
verjamemo, da je ta priročnik za izobraževanje pravo orodje, ki bo novinarjem v evropskem prostoru zagotovilo popolno integracijo v evropsko,
na znanju in vedenju temelječo, evropsko družbo.
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1. Uvod

Priročnik za programe nadaljnjega izobraževanja novinarjev »Sposobnost
trimedialnega delovanja novinarjev v evropskem lokalnem novinarstvu« je bil razvit v okviru pilotskega projekta TRIMEDIAL 2004–2006
LEONARDO DA VINCI. Projekt se je osredotočil na potrebe evropskih
lokalnih novinarjev in jim ponudil možnost samoizobraževanja v času, ko
medijsko industrijo vedno bolj zaznamujejo trendi prepletanja in konvergence med posameznimi vrstami medijev.
Priročnik je namenjen vsem izobraževalnim institucijam, akademijam in
univerzam za nadaljnje izobraževanje novinarjev in ostalih, ki delujejo na
področju medijev, ter za posamezne medijske hiše, ki same ponujajo dodatna izobraževanja za svoje novinarje. Priročnik s programi nadaljnjega
izobraževanja je namenjen usposabljanju evropskih lokalnih novinarjev
na področju trimedialnega poročanja, izobraževanje pa jim bo ponudilo
celostna novinarska znanja in veščine za delovanje tako na lokalnem kot
tudi na mednarodnem področju.
Delo je rezultat pilotske študije in zbrane dokumentacije o sodobnem novinarskem delovanju v času, ki le-to sooča z vedno večjim prepletanjem
različnih medijev in posledičnimi potrebami po nadaljnjem trimedialnem
izobraževanju, najprimernejšimi oblikami in trajanjem izobraževalnih
programov. Temelji izobraževalnih programov so bili postavljeni v sodelovanju med predstavniki različnih medijev, izobraževalnih institucij in socialnih partnerjev na treh lokalnih delavnicah v Aarhusu na
Danskem, Hilversumu na Nizozemskem in v Mariboru v Sloveniji.
Spoznanja in rezultati lokalnih srečanj so vodila k oblikovanju končne
verzije koncepta nadaljnjega izobraževanja novinarjev, ki vključuje
tudi priročnik z izobraževalnimi programi, pri oblikovanju katerega so
sodelovali partnerji v projektu: avstrijski Kuratorij za izobraževanje
17

novinarjev (Kuratorium für Journalistenausbildung), nizozemska
Medijska akademija (Media Academie) in Evropski novinarski center
(European Journalism Centre), danski Center za novinarstvo (Center for
Journalistik og Efteruddannelse) in Nemška radijska akademija (Deutsche
Hörfunkakademie). Priročnik programov izobraževanja »Trimedialne
kompetence v lokalnem novinarstvu« je uredila Nemška radijska akademija – Deutsche Hörfunkakademie.
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2. Vsebinski kontekst projekta

Projekt »TRIMEDIAL – trimedialno delovanje v evropskem lokalnem
novinarstvu« naslavlja potrebe po nadaljnjem izobraževanju ljudi, ki delujejo v evropskih lokalnih medijih. TRIMEDIAL tako vključuje kratek opis medijskega prostora v državah, katerih institucije so v projektu sodelovale, poleg njih pa še Švice, Belgije, skandinavskih držav in
Velike Britanije; pregled potreb po nadaljnjem izobraževanju novinarjev
in izobraževalnih programov trimedializma, ki so že na voljo v različnih
izobraževalnih institucijah, akademijah in univerzah v omenjenih državah
ter tako predstavljajo najboljše praktične modele izobraževalnih seminarjev. Dobljeni rezultati raziskav in pripravljeni izobraževalni programi so zasnovani na pilotski študiji, ki so jo v zgoraj naštetih državah izvedli sodelujoči partnerji v projektu. Prav tako smo pripravili modularni
koncept nadaljnjega izobraževanja novinarjev, priročnik za pomoč izvajalcem izobraževalnih programov, učne materiale oziroma literaturo ter
koncept za postopek realizacije rezultatov projekta.
Potreba po oblikovanju programov za nadaljnje trimedialno izobraževanje
novinarjev je tako po eni strani rezultat procesov prepletanja v evropski
medijski industriji in medijskem trgu. Po drugi strani pa so programi rezultat prej omenjene pilotske raziskave, ki so jo izvedli partnerji
v projektu TRIMEDIAL: Univerza v Bukarešti, avstrijski Kuratorij za
izobraževanje novinarjev (Kuratorium für Journalistenausbildung), nizozemska Medijska akademija (Media Academie), Evropski novinarski
center (European Journalism Centre), danski Center za razvoj novinarstva (Center for Journalistik og Efteruddannelse), Nemška radijska akademija (Deutsche Hörfunkakademie), socialni partnerji v Zvezi lokalnih
radijskih postaj (Verband Lokaler Rundfunk e.V.), Sindikat za storitvene
dejavnosti (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft), slovenska Hiša idej in
Radijska akademija ter Univerza v Sofiji St. Kliment Ohridski.
19

Partnerji v projektu so izvedli raziskavo med novinarji, medijskimi hišami,
podjetji in inštituti ter akademijami o sodobnem novinarskem delu v času
vedno večjega prepletanja med posameznimi vrstami različnih medijev.
Raziskava je bila izvedena tako v državah, od koder izhajajo partnerji v
projektu, kot tudi v skandinavskih državah, Švici in Veliki Britaniji, na
osnovi rezultatov pa so bili oblikovani programi nadaljnjega trimedialnega izobraževanja novinarjev, njihovo trajanje in oblika izvajanja.
Rezultati raziskave so se razlikovali tako v posameznih državah, med novinarji različnih vrst medijev, zasledili pa smo tudi nekatere razlike med
posameznimi državami: tako se je v Avstriji posebej izkristalizirala potreba in želja po nadaljnjem izobraževanju za poročanje na straneh svetovnega spleta, na Danskem pa so sodelujoči v raziskavi izpostavili potrebo
po nadaljnjih znanjih v konceptualnem razmišljanju za delovanje na multimedialnem področju in upravljavskih veščinah, potrebnih v delovnem
okolju, v katerem se vedno bolj prepletajo različni mediji. Splošne smernice in rezultati pa težijo k digitalizaciji, ki je ključnega pomena pri spreminjanju novinarskega dela in medijskega prostora po celotni Evropi.
Tako se je pokazalo, da je v Belgiji trimedialno novinarsko delovanje še
vedno v povojih, po drugi strani pa več kot petdeset odstotkov novinarjev,
ki delujejo v lokalnih medijih v Romuniji, dela na multimedijski platformi. Tako bi lahko povzeli, da velika večina novinarjev v Evropi že deluje vsaj bimedialno (poročanje za dve vrsti medijev). To še posebej velja
za svobodne novinarje, ki si z delom na različnih medijskih platformah
zagotavljajo svoj profesionalni položaj in konkurenčnost na vedno bolj
zahtevnem trgu.
Pilotska raziskava je tako pokazala potrebo po izobraževanju, ki
bo sodelujočim ponudilo nova znanja in veščine za konceptualno
razmišljanje, novinarsko delovanje v različnih medijih, sposobnost obvladovanja tehnične opreme, organizacijske in t.i. mehke veščine. Med pogoji za izobraževanje pa so posebej izpostavljeni časovni okvir, ki mora
biti prilagojen polnemu delavniku posameznika, ter moduli v trajanju dva
do tri dni, saj je to čas, ki so ga novinarji pripravljeni nameniti dodatnemu izobraževanju.
20

2.1. Temelj za oblikovanje nadaljnjih izobraževalnih
programov za delovanje v trimedialnem medijskem
prostoru
Digitalizacija in medijsko prepletanje sta pripeljala do drastičnih sprememb na evropskem medijskem trgu. Medijski produkti, teksti, grafike,
zvoki in slike se prepletajo in zlivajo v eno podobo. Novinarska vsebina je oblikovana in potem, včasih z manjšimi in včasih z večjimi spremembami, prilagojena za uporabo in objavo na različnih medijskih platformah. Tehnološki razvoj je spremenil tako samo produkcijo kot tudi
proces objave novice ter pripeljal do sinergij med prej ločenimi področji
medijskega delovanja. Radijske in televizijske postaje ter tiskani mediji se tako sedaj komplementarno predstavljajo tudi na svetovnem spletu. Novinarji pa niso soočeni le s poročanjem na spletnih straneh, ampak
tudi s pripravo objav za sodobne platforme, kot sta UMTS in iPod. Moto
»Ena vsebina, vsi mediji« razkriva rastoči trend k večplastni uporabi in
eksploataciji novinarske vsebine.
Medijska industrija, radijske in televizijske hiše so v dobi digitalizacije že
razvile različne strategije, ki jim omogočajo delovanje v sodobnem svetu
medijske konvergence, tako da spodbujajo bi- in trimedialno delovanje.
Nemška javna televizija WDR je tako implementirala t.i. »x-ray postopek«, s katerim dajejo poseben poudarek bi- in trimedialnem delovanju v
svojih regionalnih studiih.
Vprašanje, ki se je pojavljalo že ob samih začetkih novinarskega delovanja, o tem, če so novinarji »specifične« ali »splošne delovne živali«, je ponovno oživelo v razpravi o nadaljnjem izobraževanju novinarjev. Trendi
namreč kažejo večjo usmerjenost proti splošni uporabnosti na račun specializacije. Sodobni novinar naj bi bil usposobljen početi več stvari in pri
vseh naj bi bil enako dober. Dominique Vidal, nekdanji direktor mednarodnega oddelka na CFJE – Centre de formation et de perfectionnement
des journalistes, tako raje »vlaga v kvantitativno in kvalitativno širjenje
poročevalskih central … «1 Tako poleg vprašanja o tem, kateri so nujni
predpogoji za delovanje sodobnega novinarja danes in jutri, ki naj bo us1

Dominique Vidal, “Journalism training and critical thought”, stran http://www.ejc.nl/hp/jt.vidal.
html, datum dostopa: 10.03.2005.
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posobljen za splošno novinarsko poročanje ali pa specializiran za posamezne veščine, ostaja splošno prepričanje o novinarju kot »selektorju, ki
vzpostavlja hierarhijo med pomembnostjo in vsebino«, »o sposobnem organizatorju in oblikovalcu informacij«, o upravljavcu vsebine, ki »mora
spretno kombinirati tekstovne, slikovne in zvočne elemente.«2 Ta »logika
spletnih povezav« vključuje preklop od monomedijskega razmišljanja k
multimedijskemu objavljanju, kar poudarja tudi Leo Enthoven, koordinator izobraževanj v Dutch Wegener Publishing.3
Ob tehnoloških spremembah in sinergijskem novinarskem delovanju so
akademije za izobraževanje novinarjev, instituti in univerze, ki podeljujejo znanstvene nazive v novinarskem izobraževanju, izoblikovale nove
standarde in kvalifikacije za evropske novinarje, ki temeljijo na »novih
standardih za radio-televizijsko novinarsko poročanje«, kot jih je razvil
britanski Skillset.4 Knut Kuckel, ustanovitelj Evropske zveze novinarjev, pravi, da so se potrebe po akademskem in dodatnem izobraževanju
novinarjev v zadnjih letih bistveno spremenile.5 Radijski novinarji tako
potrebujejo dodatna znanja in kvalifikacije za to, da lahko objavljajo in
poročajo tudi na straneh svetovnega spleta, novinarji tiskanih medijev pa
se morajo usposobiti za delo s slikami in zvoki.
Hkrati je ta zahtevni proces obnovitve in osvojitve novih kvalifikacij novinarjev, ki že delujejo na tem področju, spodbujen z recesivnim gospodarskim razvojem na evropskem medijskem trgu, kjer se povečuje tudi
število svobodnih novinarjev. Trend spreminjanja zaposlitvene strukture
novinarjev k vedno večjemu številu svobodnih novinarjev v primerjavi s
tistimi, ki so zaposleni za nedoločen čas za določeno medijsko hišo, vodi
k efektu diametralnih kvalifikacij – tako so na eni strani kvalifikacije, kot
jih zahteva medijski trg, na drugi pa tiste, ki jih nudi izobraževalni sektor.
Za svobodne novinarje dodatno izobraževanje predstavlja tudi dodatne
stroške, prav tako pa se je pri novinarjih, v primerjavi z drugimi poklici,
pokazalo, da se načeloma udeležujejo manj dodatnih izobraževanj.
2
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Jan Bierhoff, “Brave new media world; the era of online journalism”, http://www.ejc.nl/hp/jt/jan.
html, datum dostopa: 12.03.2005.
3
Leo Enthoven, “The training market: local and global”, http:///www.ejc.nl/hp/mi/09.html, datum
dostopa: 10.03.2005.
4
Stran Skillset, “National occupational standards for broadcast journalism”, http://www.skillset.
org/standards/standards/article_2210_1.asp, datum dostopa: 14.03.2006.
5
Knut Kuckel, http://www.european-journalists.org/kommentar.04.htm, datum dostopa:
11.07.2002.

Tako je evropska mreža dvanajstih izobraževalnih institucij, medijskih
ustanov, univerz, združenj in socialnih partnerjev v oktobru 2004 stopila na pionirsko pot priprave koncepta za nadaljnje izobraževanje novinarjev s projektom TRIMEDIAL. Pripravili so program izobraževanj, ki
upošteva tako tehnološki razvoj na medijskem področju, potrebe po dodatnih kvalifikacijah novinarjev in zaposlitveno strukturo posameznikov.
Programi so tako prilagojeni delavnikom zaposlenih novinarjev in so sestavljeni iz modulov, ki trajajo dva do tri dni.

2.2. Ideja za TRIMEDIALOM
S trdnim zaupanjem v sinergijsko in mednarodno sodelovanje, temelječe
na izmenjavi izkušenj, ter upoštevajoč povratna mnenja medijske industrije in delodajalcev kot ključnega izvora informacij za oblikovanje koncepta nadaljnjega trimedialnega izobraževanja novinarjev, so partnerji v
projektu pripravili odgovor na potrebe medijskega trga.
Tako je bil na evropski ravni pripravljen izobraževalni koncept, ki bo ponudil potrebne kvalifikacije novinarjemza delovanje v sodobnem evropskem lokalnem medijskem prostoru. Koncept modularnega izobraževanja
je bil sestavljen za lažjo prilagoditev potrebam zaposlenega novinarja, s
čimer so partnerji želeli okrepiti motivacijo novinarjev za njihovo lastno
nadaljnje izobraževanje in s tem profesionalno mobilnost na evropskem
medijskem trgu.
In ne nazadnje, s pomočjo koncepta realizacije projekta želijo partnerji
spodbuditi zavest o potrebnih investicijah v človeške vire in človeški kapital za sistematičen razvoj medijev in medijskih hiš, proces, ki se mora
začeti v njihovih kadrovskih službah.
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3. Ciljne skupine TRIMEDIALA in
predpogoji za izobraževanje

Ciljne skupine vključujejo lokalne novinarje, ki delajo za tiskane medije, radijske ali televizijske postaje, ne glede na to, če so novinarji za
posamezne medijske hiše zaposleni ali delujejo kot svobodni novinarji.
Predpogoj za sodelovanje v izobraževalnih programih je le to, da imajo
določene profesionalne izkušnje in delajo za vsaj en lokalni medij, ne glede na to, če gre za tiskani medij, radio ali televizijo.
Med ciljno populacijo sodijo tudi vodje kadrovskih služb, izvršni direktorji in drugi vodje oddelkov, ki jim bodo nadaljnja izobraževanja predstavljena predvsem v smislu principa vseživljenjskega učenja.
Poleg omenjenih primarnih ciljnih skupin bo koncept nadaljnjega
izobraževanja, ki ga sestavljajo sami programi izobraževanja, priročnik
za trenerje in priporočena literatura brezplačno na voljo tudi vsem
izobraževalnim inštitutom, združenjem in medijskim hišam, ki lahko
uporabijo pripravljene module za njihove že obstoječe izobraževalne programe.
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4. Splošni cilji projekta in izobraževanj

4.1 Splošni cilji projekta
V skladu s procesom Brugge-Kopenhagen naj bi TRIMEDIAL podpiral
izmenjavo izkušenj o nadaljnjem izobraževanju novinarjev, ki delajo v
lokalnih medijih, hkrati pa naj bi omogočal sistematični razvoj in standardizacijo nadaljnjega izobraževanja novinarjev na evropskem nivoju.
Prav tako pa naj bi rezultati projekta in z njim povezani komunikacijski
procesi med partnerji spodbudili zavest o potrebnem vseživljenjskem
izobraževanju.
Novi mejniki, ki so jih vzpostavili Maastrichtski komunike iz leta 2004,
Okvir za evropske kvalifikacije (EQF), Evropski sistem prenašanja kreditnih točk za poklicno izobraževanje (ECVET) in spremenjen EUROPASS,
so omogočili vzpostavitev sistema, po katerem lahko državljani EU pridobijo kvalifikacije na evropskem nivoju, saj postavljajo primerljive nacionalne izobraževalne okvirje za pridobivanje kvalifikacij. Modularni
izobraževalni koncept TRIMEDIAL predstavlja programe izobraževanja
na evropski ravni in tako pomeni korak k transnacionalizaciji novinarskega izobraževanja in spodbuja profesionalno mobilnost državljanov EU.
Cilj projekta je ne le priprava izobraževalnih programov v skladu z
zahtevami, ki jih postavlja medijska industrija, ampak tudi povečanje
pripravljenosti in motivacije novinarjev, da se udeležijo nadaljnjih
izobraževanj. Motivacijo naj bi spodbudila tudi modularna struktura programov izobraževanj, ki bo omogočala pristop k posameznim seminarjem in ne bo zahtevala sodelovanja v vseh ponujenih modulih. Kratke
enote izobraževanj, seminarji, tako zagotavljajo minimalno odsotnost
od dela, prav tako pa minimalne finančne izgube za svobodne novinar27

je. Posamezni izobraževalni seminarji tako omogočajo sodelujočim novinarjem, da pridobijo kvalifikacije v skladu z njihovimi že obstoječimi
kvalifikacijami in poklici. Specifična struktura koncepta nadaljnjega
izobraževanja bo tako zadovoljila potrebe tako svobodnih novinarjev kot
tudi manjših lokalnih medijskih redakcij.

4.2 Specifični cilji izobraževanj
Cilj izobraževanj je odvisen od profesionalnih izkušenj in obstoječega kvalifikacijskega okvirja vsakega posameznega novinarja, ki se bo udeležil
dodatnih izobraževanj. Novinar tiskanega medija se bo tako udeležil
izobraževanja na avdio-vizualnem področju, tako da bo lahko deloval in
objavljal tudi na spletnih straneh ter za radio in televizijo. Radijski in televizijski novinarji pa se bodo udeleževali izobraževanj tistih modulov,
ki bodo ponujali veščine za pisanje in objavljanje na spletnih straneh. Ne
glede na profesionalne izkušnje in že obstoječe kvalifikacije posameznih
novinarjev pa bodo vsem namenjeni tisti moduli, ki bodo nudili znanja s
področja konceptualnih veščin ter osnov multimedijskih kvalifikacij, saj
bodo zagotovili potrebna znanja za trimedialno delovanje.
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5. Struktura izobraževalnih programov
nadaljnjega izobraževanja novinarjev

Programi nadaljnjega izobraževanja novinarjev so sestavljeni iz šestih
modulov:
 Modul I: Osnove in konceptualno razmišljanje,
 Modul II: Tehnične veščine,
 Modul III: Umetnost poročanja in veščine pisanja,
 Modul IV: Vizualne veščine,
 Modul V: Veščine vodenja,
 Modul VI: Mehke veščine.
Spodnja tabela prikazuje predstavitev modulov in novinarjev posameznih medijev, ki so jim posamezna izobraževanja namenjena. Leva stran
tabele tako prikazuje medij, iz katerega prihajajo posamezni novinarji,
udeleženci izobraževanj, prva vrstica tabele pa predstavlja posamezni
modul. Tabela tako opredeljuje veščine, ki jih posameznik že ima, ter tiste, ki jih lahko pridobi s posameznim modulom izobraževanja.
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Modul I, Osnove in konceptualno razmišljanje, vključuje teme, kot so razvoj multimedijske sfere, aplikacija vsebine na multimedijskem področju
in kaj multimedijsko poročanje pomeni za posameznega uporabnika. V
ta sklop so vključene tudi interpretacije tržnih raziskav javnosti ter problem medijskih zakonov tako na nacionalni kot na mednarodni ravni, ki
bo udeležencem ponudil znanja in razumevanje medijskih zakonov na
transnacionalni ravni.
Vprašanje konceptualnega razmišljanja je pomembno predvsem pri opredelitvi oziroma izbiri različnih medijskih platform za poročanje in pri
sestavljanju same vsebine. Delo v redakciji, ki vključuje pripravo prispevkov za objavo na različnih medijskih platformah, namreč opredeljuje razumevanje uporabe različnih medijskih kanalov kot prednostnega
instrumenta pri doseganju različnih uporabnikov in uspešno komunikacijo z njimi. Udeleženci seminarjev bodo tako osvojili veščine, s katerimi se bodo lažje odločali, preko katere medijske platforme posredovati določena poročila oziroma vesti, tako da bodo dosegli najmočnejši
učinek na javnost in kako bo potem v skladu s to odločitvijo potekal proces same produkcije poročil. Za lažje ocenjevanje javnosti in določitev
vpliva, ki ga določena zgodba na javnost ima oziroma ocenitev učinka
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na ciljno javnost, bo modul o konceptualnem razmišljanju in osnovah
vključeval tudi seminar o analizi javnosti, ciljnih skupinah in uporabi posameznih medijev za doseg le-teh. Udeleženci bodo tako dobili posebna
razumevanja o tem, kako radio, TV in tiskani mediji vplivajo na javnost
oziroma na kakšen način jih javnosti in posamezne ciljne skupine uporabljajo. Zadnji aspekt modula o osnovah in konceptualnem razmišljanju
vključuje tudi razumevanje narave vesti – katere novice morajo biti posredovane preko radia, televizije ali posredovane preko spletnih strani ter
kako se neki dogodek prelevi v posamezni medijski produkt (novico, intervju, reportažo), ustrezajoč specifičnim lastnostim posameznega medija.
Vsebina modula II, Tehnične veščine, bo ponudila tehnične veščine, potrebne za uspešno delo posameznega novinarja na trimedialnem področju.
Za produkcijo avdio datotek se bodo novinarji seznanili z osnovami uporabe digitalnih snemalnikov, montažo zvokov in urejanjem drugih zvočnih
datotek, na primer z uporabo DIGAS tehnologije. Če bodo udeleženci seminarja predhodno delovali v tiskanih medijih, jim lahko koristijo tudi
praktične delavnice o retoriki in glasovnem treningu, ki jim bo omogočil
delovanje tudi na radiu in televiziji.
Novinarji se lahko udeležijo tudi seminarja o osnovah 3D animacijskih
tehnik in o interaktivni televiziji. Ta modul pa bo ponudil tudi delavnico o tem, kako postati camjo, saj delo camjo – snemalec – novinar, kombinacija snemalca in novinarja, ki je včasih odgovoren tudi za montažo
in spremljevalni govor, predstavlja bistveno spremembo v novinarskem
poročanju in odraža trend konvergentnega razvoja delovnih pogojev novinarjev.
Za produkcijo spletnih strani lahko novinarji, ki prihajajo iz tiskanih
medijev, z radia ali s televizije, izberejo seminar o osnovah jezikov za
programiranje. Modul II pa ponuja tudi praktična znanja o uporabi programov za urejanje spletnih strani (Dreamweaver), za urejanje avdio in
video digitalnih datotek, produkcijo za internet ter programov za urejanje
slik za splet (Photoshop) in podobno. Ponujen bo tudi seminar o uporabi
multimedijskih animacijskih tehnik (Flash), udeleženci pa se bodo lahko
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seznanili tudi s t.i. sistemi za upravljanje vsebine (content management
systems – CMS), tako da jih bodo kasneje lahko uporabljali tudi pri svojem delu.
Modul III, Umetnost poročanja/veščine pisanja, bo predstavil tehnike
pisanja in priprave prispevkov za avdio, video ali spletne produkte. Za
produkcijo avdio ali video prispevkov bo udeležencem ponujeno znanje
o tem, kako poročati za posamezni medij, prav tako pa o tem, kako pripraviti različne vrste prispevkov za isti medij – na primer, kako oblikovati prispevek kot novico, za intervju, za pogovorno oddajo ali podobno. Za
produkcijo spletnih prispevkov bodo udeleženci pridobili ustrezna znanja o digitalnem pripovedovanju zgodbe, pripravi povezav in obsežnejših
vsebin (instant indepth). Novinarjem tiskanih, radijskih ali televizijskih
medijev bodo predstavljeni načini razdrobitve zgodbe na manjše dele in
kako poročati na nelinearen način za spletne strani, kar spremeni tradicionalno dramaturgijo zgodbe. Poseben poudarek bo tudi na različnih modelih pisanja za različne medijske formate in programe, prav tako pa bo
posebej opredeljena vloga voditelja oddaje glede na posamezni medij.
Modul IV, Vizualne veščine, vključuje delavnico o posebnostih za produkcijo video datotek in o tem, kako uporabiti moč slike za pripovedovanje zgodbe, kako vključiti slike v samo pripoved. Ta modul bo tudi
predstavil t.i. vizualno oko kamere, grafično in vizualno oblikovanje spletnih strani in njihovo interaktivnost ter navigacijo uporabnika po
spletnih straneh. V širšem smislu udeleženci pridobijo tudi znanja o uporabnosti in prijaznosti strani za uporabnike. Prav tako bodo udeleženci
osvojili znanja o oblikovanju strani za tiskane medije.
Modul V, Veščine vodenja, bo novinarjem posredoval osnovne metode in
orodja o tem, kako razvijati ideje, načrtovati, delovati ter postavljati prioritete v polnem delavniku. Seminar o vodenju skupin bo udeležencem
ponudil veščine o učinkovitem upravljanju in vodenju medijskih ekip z
različnimi izkušnjami in novinarskimi kulturami v redakciji, ki vključuje
poročanje preko različnih medijskih platform. Modul vključuje tudi delavnico o kvalitativnem upravljanju vsebine prispevkov, prav tako pa bo
sestavni del modula tudi delavnica o osnovah medijskega marketinga, še
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posebej na različnih medijskih platformah in za specifične medijske produkte.
Zadnji, modul VI, Mehke veščine, bo ponudil različne seminarje in delavnice o doseganju učinkovitega novinarskega delovanja v medijskih
redakcijah, ki delujejo na različnih medijskih platformah, in o različnih
vlogah, ki jih lahko ima posameznik v redakciji na posamezni platformi.
Prav tako bodo udeleženci osvojili specifična komunikacijska orodja, ki
jim bodo omogočila lažjo in boljšo interno komunikacijo in obdelavo informacij v redakciji.
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6. Izobraževalni koncept TRIMEDIALA

6.1 Modul I: Konceptualno razmišljanje in osnove avdio/
video/spletne/multimedijske produkcije
Modul I sestavljajo en tridnevni seminar o konceptualnem razmišljanju
in dva krajša seminarja. Udeleženci bodo lahko osvojili osnove za multimedijsko delo, seminarji pa jim bodo posredovali razumevanje funkcionalnosti in uporabe različnih medijev s strani javnosti. Modul prav tako
vsebuje predavanja o nacionalnem in mednarodnem medijskem pravu in
osnove tržnih raziskav javnosti.

»Potek poročil: Modeli za novinarsko pripovedovanje zgodbe v
konvergentnem svetu«
Ključnega pomena za delo v redakciji, ki se poslužuje različnih medijskih
platform, je razumevanje, kako posamezni medijski kanali učinkujejo na
javnost in kako jih uporabiti v komunikaciji z uporabniki. Izkušnje medijskih hiš kažejo, da takšno znanje za posameznega novinarja ni samo
po sebi umevno, še posebej ne za tiste novinarje, ki so delovali le v enem
mediju oziroma na eni platformi – tisk, radio, televizija. Delovanje na
drugih platformah je nekaj, česar se morajo naučiti.

Trajanje
•

3 dni (8 ur na dan)

Vsebina
 narave vesti – novinarski kriterij o izbiri novice oziroma dogodka in kako se ti kriteriji spreminjajo s pojavom digitalnih medijev.
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Kakšna je razlika med »hitro« in »počasno« novico,
 uporaba medija – kako različni mediji delujejo na posamezne uporabnike,
 javnost/gledalci: ciljne skupine, starostne skupine, navade spremljanja medijev,
 analize gledanosti,
 podobnosti/razlike radio/televizija,
 razmišljanje od zunaj navznoter in ne obratno,
 razumevanje ciljnih skupin,
 razumevanje, kako radio, TV, tisk in spletne strani komunicirajo z
uporabniki,
 potek vesti: različni modeli za posredovanje novice v majhnih delih, ne da bi se pri temi izgubila »velika slika« oziroma samo bistvo zgodbe. Kakšna je najboljša strategija za posredovanje različnih
verzij zgodbe po posameznih medijskih kanalih,
 sestavljanje vrstnega reda vesti – kako vemo, kako ljudje razumejo
novice,
 kriteriji in koncepti za kvalitetno novinarsko delo na različnih medijskih platformah,
 etika v medijih v digitalnem svetu,
 medijski konduktor – simulacija redakcije, ki deluje na različnih
medijskih platformah.
Cilj izobraževanja
Udeleženci bodo osvojili širše razumevanje o delovanju različnih medijskih kanalov in njihovem efektu na uporabnike, kar bodo lahko uporabili pri načrtovanju in produkciji novinarskih paketov novic in informacij,
tako da lahko različni medijski kanali delujejo kot podaljški drug drugega in tvorijo medsebojne sinergije. Po delavnici bodo udeleženci lahko
pripravili različne strategije komuniciranja in posredovanja novice preko
različnih medijskih kanalov. Prav tako bodo udeleženci dobili vpogled v
način vplivanja javnosti na razvoj različnih programskih formatov, v ra36

ziskave javnosti in sposobnost interpretacije rezultatov raziskav javnosti
za namene priprave programske sheme.
Didaktični nasveti
Naštetih ciljev pa ni mogoče doseči skozi okvirje tradicionalnih metod
poučevanja, ampak so za doseg teh ciljev potrebne tudi predhodne osebne izkušnje udeležencev, ki bodo le-te na seminarjih izmenjali in tako
skupaj na osnovi skupnega znanja prišli do novih spoznanj in temeljev za
sprejemanje odločitev. Prav tako je pomembno, da bodo udeleženci videli povezavo med svojim vsakodnevnim delom in vsebino seminarja, ki ne
sme biti strogo laboratorijska. Simulacijska igra medijskega konduktorja
predstavlja konvergentno medijsko redakcijo sodobne realnosti, v kateri
se bodo udeleženci seznanili z novimi trendi in izzivi, ki jih predstavlja
sodobni multimedijski prostor.
Metodologija
 skupinske vaje,
 diskusije,
 uporaba praktičnih primerov iz vsakodnevnega dela udeležencev,
 simulacijska igra medijski konduktor,
 predstavitve primerov,
 analiza visoko kakovostnih medijev nasproti analize medijev s participacijo uporabnikov;
 koncept razvoja vsakodnevne novinarske prakse.
Učni materiali in literatura
 Shayne Bowman in Chris Willis, “We Media – How Audiences are
Shaping the Future of News and Information”, razmišljanje iz The
Media Center at the American Press Institute, 2003.
 Rich Gordon, “Digital Journalism: Emerging Media and the
Changing Horizons of Journalism”, knjiga iz založbe Rowman &
Littlefield Publishers Inc, 2003.
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 M.L. DeFleur 1992, ”Audience Recall of News Stories Presented
by Newspaper, Computer, Television and Radio”, Journalism
Quarterly.
 SS Sundar, 2000, ”Multi-Media Effects on Processing and
Perception of Online News: A Study of Picture, Audio and Video
Downloads.” Journalism and Mass Communication Quarterly.
 Dailey, Demo in Spillman, “The Convergence Continuum: A Model
for Studying Collaboration Between Media Newsrooms”, poročilo
Združenja za izobraževanje, novinarstvo in množične komunikacije (Ass. For Education in Journalism ans Mass Communication),
Kansas City, 2003.
 Berkman in Shumway, “Digital Dilemmas: Ethical Issues for
Online Media Professionals”, Iowa State Press 2003.
 Huang, Rademakers, Fayemiwo in Dunlap, “Uncovering the
Quality of Converged Journalism”, Indiana University, 2004.
Primeri
 »Strategija za konvergentni svet«, strategijsko poročilo iz projekta Oblikovanje prihodnosti časopisa (Shaping the Future of the
Newspaper), 2002.

Razvoj multimedijev in uporaba vsebine
Ta delavnica vključuje predstavitev osnov razvoja in funkcionalnosti multimedijskih platform in njihove uporabe in tako predstavlja celoten program trimedialnega usposabljanja novinarjev. Osrednja tema tega modula
je tudi vprašanje vloge novinarja v procesu multimedijske produkcije.
Trajanje
•

1 dan (8 ur na dan)

Vsebina
 moč različnih medijev,
 urednik v multimedijskem okolju,
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 produkcija in raziskovanje tem za multimedijsko poročanje,
 izbira platforme, kombinacije in možnosti,
 razvoj novih idej in formatov,
 tehnologija,
 vsebina,
 veščine,
 raziskave.
Cilj izobraževanja
Cilj tega modula je posredovati udeležencem razumevanje o različnostih
posameznih medijskih platform, njihovih prednostih in slabostih pri posredovanju novic, informacij in komuniciranju z javnostmi.
Metodologija
Teoretične delavnice, v katerih bodo udeleženci razpravljali in analizirali
različne formate in oblike prispevkov ter spoznali razlike med mediji in
možne kombinacije pri njihovi uporabi. V multimedijski redakciji se prav
tako spreminja vloga urednika, kako naj se s tem spoprime posamezni novinar v redakciji.
Didaktični nasveti
Predavanja in kratke praktične naloge, tako individualne kot skupinske.
Naloge se bodo izvajale v digitalnem okolju.
Učni materiali
Predavalnica z možnostjo multimedijskih predstavitev za vsakega
udeleženca – uporaba računalnika in dostop do interneta.
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Medijsko pravo na nacionalni in mednarodni ravni
Medijsko pravo je v večini primerov regulirano z nacionalno ali celo regionalno zakonodajo – na primer v Nemčiji – osnove pravne ureditve medijskega poročanja pa bodo predstavljene v tem seminarju. Seminar bo
ponudil tudi vpogled v internacionalizacijo medijskega prava ter vedno
bolj aktualnih vprašanjih pravne ureditve spletnega objavljanja in dostopa.
Trajanje
•

1 dan (8 ur na dan)

Vsebina
 mediji in pravo za spletno objavljanje,
 sponzorstvo in oglaševanje na javnih in komercialnih radijskih in
TV postajah,
 sponzorski prispevki,
 registracija in snemanje dogodkov,
 glasbene avtorske pravice,
 kaj je dovoljeno in kaj ne v skladu z medijskim pravom v posameznih državah,
 možnosti financiranja,
 skladi – nacionalni in mednarodni,
 kako najti primerno financiranje,
 kakšni programi so upravičeni do financiranja,
 kako se prijaviti in vloga producenta,
 pogodbe s skladi in z medijskimi hišami,
 osnove internetnega prava: avtorske pravice, sindikacija vsebine,
prosti viri,
 razlike med medijskim pravom za spletne in tiskane medije,
 citiranje, reference, spletno plagiatorstvo,
 kritično razmišljanje/razprava o naštetih temah,
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 digitalni podatki o založbi,
 problem zunanjih povezav na internetnih straneh,
 praktični primeri,
 »do’s and don’ts«.

Cilj izobraževanja
Udeleženci bodo dobili vpogled v temelje nacionalnega in mednarodnega
medijskega prava ter osnove avtorskih pravic, še posebej njihove implementacije pri objavljanju na spletnih straneh.
Metodologija
•

Predavanja, praktični primeri.

Didaktični nasveti
Udeleženci bodo seznanjeni z možnostmi financiranja in pridobivanjem
oglaševalcev in sponzorjev – kaj je dovoljeno in kaj ne v skladu z medijsko zakonodajo. Predavanja bo vodil pravnik ali strokovnjak s pravnega
področja, z izkušnjami v sodobnem medijskem pravu, temelj tega modula
pa bodo praktični primeri.
Učni materiali
Skripta s teoretičnimi podatki, PowerPoint predstavitev, učbenik s pregledom najpomembnejših evropskih zakonodaj o spletnem objavljanju in
primeri v pdf literaturi.
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6.2 Modul II: Tehnične veščine za avdio produkcijo
»Osnove avdio produkcije«
Snemanje in produkcija avdio materialov za objavo zahteva temeljito pripravo in upravljanje s tehnično opremo, kot je na primer glavni snemalnik, obvladovanje tehnične opreme pa zahteva tudi montaža in presnemavanje prispevkov oziroma avdio datotek. Ta modul bo udeležencem
posredoval splošne osnove produkcije avdio materialov, medtem ko uporaba posamezne tehnične opreme ali montažnih programov ni vključena
v vsebino tega modula izobraževanja. Za uspešno avdio produkcijo pa je
nujno potrebno tudi obvladovanje lastnega glasu in trening javnega govorjenja oziroma nastopanja. Ta modul pa ne vključuje le pregleda potrebne opreme za produkcijo in snemanje, ampak ponuja tudi nasvete o
primernih procedurah za uspešno avdio produkcijo in pravila pravilne
izgovorjave in tehnike dihanja.
Trajanje
•

2 dni (8 ur na dan)

Vsebina
 glasovni trening,
 učinkovite tehnike dihanja,
 izgovorjava, tvorjenje besedila, naglaševanje za produkcijo avdio
materialov in vsebin za radijske produkte.
 Strojna in programska oprema

42

•

predstavitev komponent strojne opreme za uspešno avdio produkcijo (zvočne kartice in podobno),

•

predstavitev operacijskih sistemov za avdio produkcijo,

•

snemalniki, MD predvajalniki in njihovo delovanje,

•

uporaba MD snemalnika, ki snema zvok in ga digitalno shranjuje,

•

uporaba programske opreme za digitalno montažo – za uspešno
avdio produkcijo,

•

programi za multitracking in njihova uporaba,

•

montaža.

 Mikrofoni in slušalke
•

zvočni nivoji,

•

vrste mikrofonov (okrogli mikrofon, večsmerni mikrofon),

•

mikro sistemi: dinamični mikro/kondenzni mikro,

•

usmerjenost mikrofonov (večsmerni, enosmerni, kardioidni,
hiperkardioidni, dvosmerni),

•

ocena motenj mikrofona.

 Snemanje in telefonsko snemanje
• kako doseči najboljši posnetek,
• najpogostejši MD snemalniki – hitra in učinkovita uporaba
MD snemalnika,
• snemanje v prostoru/snemanje zunaj,
• pomen slušalk za uspešno snemanje,
• položaj mikrofona,
• nasveti za najuspešnejšo uporabo telefonskega snemanja:
položaj slušalke,
• boljši nadzor telefonskega glasu v studiu,
• nadzor posnetih originalnih zvokov telefona,
• pomen poskusnega snemanja.
 Montaža
•

montaža zvočnega materiala z uporabo digitalnih snemalnikov,
kot je na primer MD snemalnik (montaža, presnemavanje),

•

MD snemalnik/MP3 snemalnik/klasični snemalnik,

•

montaža zvočnega materiala z uporabo računalnika,

•

nasveti za uspešno montažo zvočnega materiala (montaža govorov, pomen izgovorjave za montažo).
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Cilj izobraževanja
Udeleženci seminarja bodo:
 Osvojili osnove v govoru, uravnavanju zvoka in mikrofonov;
 se seznanili s tehnikami za snemanje glasbe, originalnih zvokov in
zvokov v prostoru;
 osvojili osnove o snemanju originalnih zvokov;
 pridobili osnove o tehničnih predpogojih za profesionalno produkcijo zvočnih datotek;
 dosegli razumevanje o uporabi digitalnih montažnih sistemov.
Metodologija
 posredovanje osnov o glasovnem treningu in njegovih metodah,
 dihalne vaje, glasovne vaje, trening drže,
 seznanitev z različnimi komponentami produkcije,
 snemanje v prostoru in zunaj,
 montaža in mešanje zvokov (govor, zvoki v prostoru, glasba),
 sestava glasbe, zvoki v prostoru in originalni zvoki s tehnične perspektive.
Didaktični nasveti
Zaradi različnosti med glasovnim treningom in posredovanjem znanja
o tehnični opremi bo seminar o glasovnem treningu vključeval govorne
vaje in opremo, ki bo omogočala snemanje teh govornih vaj, sledile bodo
vaje o tvorjenju in zlogovni izgovorjavi ter glasnosti, vaje iz oblikovanja
glasov ter fleksibilnostjo dihanja; predstavitev uporabe tehnične opreme
za produkcijo posameznih novinarskih formatov.
Učni materiali
Skripta in teksti za glasovne treninge, priročniki za uporabo tehnične opreme.
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Tehnične veščine za video produkcijo
»Kako postati camjo«
Seminar za camjo bo le predstavitveni seminar, saj se je poklic camjo
– video novinar do sedaj v svetu novinarstva že uveljavil. Tridnevni seminar za camjo je bil razdeljen na tri krajše seminarje, saj nekateri novinarji morda že obvladajo uporabo kamere ali montažo prispevkov. Tako
bo prvi del seminarja namenjen predstavitvi dela video novinarja (1 dan),
drugi del »Uporaba DV kamere« (1 dan), in seminar »Kako montirati z
AVID-om« (3 dni).
Trajanje
•

1 dan (8 ur na dan)

Vsebina
 raziskava in produkcija prispevkov,
 prevod novice skozi napisan scenarij v slikovno zgodbo,
 tehnike intervjuja (odnos med osebami v intervjuju in kamero),
 snemanje s snemalno ekipo in brez nje,
 priprava montažne sheme,
 sodelovanje z drugimi profesionalci, kot so snemalne ekipe in uredniki,
 tekst in zvok ter slika in grafične podobe (uporaba naslovov, grafik
in podobno).
Cilj izobraževanja
Udeleženci morajo osvojiti znanje, kako prevesti novico v prispevek in
kako pripraviti različne vrste prispevkov (informativne, z obstoječim materialom, kulturne, teme po lastnem izboru) in kako vzpostaviti odnos z
intervjuvanci.
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Metodologija
Med delavnico bodo udeleženci aktivno sodelovali v pripravi scenarija in
produkciji novice z DV opremo.
Didaktični nasveti
Predavalnica in okolje, v katerem je vodja seminarja trener, udeleženci
pa delajo na kratkih praktičnih nalogah. Ob koncu v parih pripravijo novinarski prispevek.
Učni materiali
Skripta s teoretičnimi podatki, DV kamere in montažni pripomočki.

»Operativni – uporaba DV/Dvcam«
Delavnica bo predstavila osnove uporabe DV kamere, njene prednosti in
omejitve.
Trajanje
•

1 dan (8 ur na dan)

Vsebina
 posnetki in okvirjanje,
 nosilec kamere ali ročno snemanje,
 obračanje filmske kamere, zooming, dvigovanje ali nagibanje,
 zvok, uporaba mikrofona in načini snemanja,
 filtri in osvetlitev,
 delo v ekipi profesionalcev (režiser, snemalec, novinar),
 tehnični vidiki, kot so fokus, globina polja, odprtine, belo ravnotežje,
leče, snemanje.
Cilj izobraževanja
 uporaba DV kamere,
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 produkcija kratkih video segmentov,
 osvetlitev in barve.
Metodologija
Teoretična predavanja in kratke praktične naloge v parih. Med predstavitveno uro bodo udeleženci spoznali opremo in načine, kako režiser pripravi novinarski prispevek. Udeleženci bodo imeli priložnost uporabe DV
kamere.
Didaktični nasveti
Predavanja in učenje z uporabo in delom.
Učni materiali
Skripta s teoretičnimi podatki, oprema za demonstracijo in 6 DV kamer
ter nosilcev kamere.

»Kako urejati z AVID-om«
Delavnica bo udeležencem predstavila osnove urejanja in montaže z
AVID-om ter ostalimi možnostmi. Posebej bo predstavljena uporaba medijskih orodij, ki jih omogoča AVID.
Trajanje
•

3 dni (8 ur na dan)

Vsebina
 DV/DVCam,
 opazovanje in postavitev,
 kako digitalizirati surove materiale,
 scene,
 avdio montaža,
 dodajanje posebnih učinkov,
 izvoz v Quicktime, Mpeg in ostale formate.
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Cilj izobraževanja
Udeleženci se bodo naučili vzpostaviti projekte z AVID Xpress v okolju
Windows NT. Prav tako bodo osvojili znanja o montaži, ko računalnik ni
povezan z internetom, in izvedeli, kako shranjevati materiale na trak.
Metodologija
Teoretično in praktično delo.
Didaktični nasveti
Vsak udeleženec dela na svojem računalniku, predavatelj pa projektira
svoje delo na računalniku. Možna osnovna teoretična predavanja. Pokaži
in povej!
Učni materiali
Skripta s teoretičnimi podatki, lastni prenosni računalnik s programsko
opremo za montažo in oprema za projiciranje.

»Osnove interaktivne televizije«
Razvoj interaktivne televizije se razlikuje med posameznimi evropskimi
državami. Ta delavnica bo ponudila pregled trenutnega stanja na področju
interaktivne televizije in njenih programov. Poseben poudarek bo na razvoju mobilnih medijev.
Trajanje
•

1 dan (8 ur na dan)

Vsebina
 pregled digitalnih TV sprejemnikov,
 satelitska antena, DVBT in IP protokol,
 pomen povratne poti,
 načela interaktivnosti,
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 interaktivne zvrsti,
 glasovanje,
 sodobna interaktivnost,
 vloga novinarja v procesu produkcije.

Cilj izobraževanja
Ta seminar predstavlja različne sklope obstoječih TV formatov. Udeleženci
bodo osvojili znanja o formatih, ki so se pokazali kot temelj uspešnih eTV
storitev. Gumb ne pomeni interakcije, saj interaktivnost pomeni več kot le
glasovanje med različnimi možnostmi. Izziv je tako dvostranski: zagotoviti, da interaktivna televizija postane ključnega pomena v sodobni družbi
in hkrati še naprej zagotavljati njen razvoj. Ta stopnja razvoja interaktivne televizije se bo primarno osredotočila na mnenja občinstva – kaj
smo se naučili o tem, kaj deluje in kaj ne. Do tehničnih inovacij na tem
področju bo prihajalo tudi v prihodnje, vendar same inovacije ne zadostujejo, ker industrija potrebuje sveže, inovativne ideje o uporabi obstoječe
tehnologije, ki bo zagotovila največ koristi občinstvu.
Metodologija
Predavanja, ki bodo predstavila primere uporabe interaktivnosti.
Didaktični nasveti
Udeleženci bodo pridobili osnovna znanja o interaktivni televiziji.
Učni materiali
Skripta in projicirane PowerPoint predstavitve.
širokopasovnim dostopom do interneta in projektor.

Računalnik

s

Tehnične veščine za produkcijo spletnih strani/multimediji
Sklop predavanj »Produkcija spletnih strani/multimediji« v modulu
Tehnične veščine je sestavljen is šestih posebnih seminarjev.
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Ta sklop v modulu Tehnične veščine se bo začel s predstavitvijo programskih jezikov (predvsem HTML), čemur bodo sledili seminarji o obdelavi digitalnih materialov s profesionalno programsko opremo: »Digitalno
urejanje slik s Photoshopom«; sledila bo predstavitev spletnih urejevalnikov (predvsem Dreamweaver), posebno predavanje bo namenjeno multimedijskim tehnikam animacije, delu s programsko opremo Flash in 3D
animacijskim tehnikam. Modul »Tehnične veščine za spletno produkcijo/multimediji« se bo nadaljeval s seminarjem »Sistem upravljanja vsebine: CMS – Content Management System«. Modul združuje produkcijo in
trženje celostnih spletnih paketov.

»Ukazi za vsebino: kaj morajo multimedialni novinarji vedeti
o spletnih programskih jezikih – osnove HTML, XML, VRML,
JavaScript in ostalih«
Ta seminar je namenjen novinarjem, ki želijo delovati multimedialno, na
različnih medijskih platformah, ter želijo preseči mejo med avtorjem na
eni strani ter programerjem/tehničnim strokovnjakom na drugi (isto velja
tudi za programe za digitalno urejanje slik in montažo).
Trajanje
•

2 dni (okoli 8 ur na dan)

Vsebina
 logika spletnih povezav – linkov,
 povezovanje teksta, slik in zvokov,
 predstavitev osnov HTML, XML in VRML:
•

najpomembnejše povezave,

•

oblikovanje teksta, delo z barvami, integracija slik in grafike,
tekstualne povezave, pozicioniranje elementov na spletni strani,

 predstavitev osnov programa Java (vključno z najsodobnejšimi
trendi).
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Cilj izobraževanja
Udeleženci seminarja bodo osvojili osnovna znanja o najpomembnejših
programskih jezikih ter uporabljati vsaj osnovne ukaze programa
HTML.
Metodologija
Praktični trening na osnovi konkretnih primerov s pomočjo PowerPointa
in drugimi podobnimi didaktičnimi demonstracijami. Preostanek seminarja bo potekal živo na velikem monitorju. Vsak udeleženec naj bi imel
možnost predstavitve svoje monitorske slike preko projektorja po potrebi
oziroma, če bo z uporabo programa imel težave. »Prepleteno učenje« v
tem primeru pomeni: ta seminar je lahko le uvod v nadaljnje individualno
izobraževanje na tem področju.
Didaktični nasveti
Ključnega pomena je praktično usposabljanje. Novinarji bodo tako od
samega začetka seminarja praktično uporabljali programsko opremo in
spoznavali njeno funkcionalnost, ki bo predstavljena s konkretnimi novinarskimi delovnimi procesi. Seminar ne bo zasnovan na teoretičnih premisah, ampak na praktični uporabi programske opreme, ki naj bi jo po
koncu seminarja udeleženci bili sposobni samostojno uporabljati: po nekajdnevnem tečaju sicer ne bodo strokovnjaki v programiranju in spletnem oblikovanju, osvojili pa bodo osnovna znanja za njihovo uporabo.
Seminarji tako predstavljajo šolo multimedialnega razmišljanja.
Učni materiali
Powerpoint predstavitve, priročnik s pregledom najpomembnejših programskih jezikov in ukazov v pdf obliki, predstavitvena literatura.
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»Digitalna slika: predstavitev urejanja slik v kontekstu multimedialnega novinarstva«
Trajanje
•

2 dni (8 ur na dan)

Vsebina
 programi: Photoshop, ImageReady in drugi,
 formati slik: jpg, bmp, tiff in drugi,
 profesionalno skeniranje slik,
 podrobnosti Photoshopa (Adobe): formati datotek, uvoz in izvoz,
filtri, kalibriranje, barvna obdelava, optični učinki, okvirji,
 kako optimizirati slike za spletno predstavitev (pregled),
 Grafično oblikovanje s programom Fireworks (pregled),
 kritično razmišljanje/razprava: digitalna obdelava slik – pristranskost informacij,
 uporaba slik s svetovnega spleta (avtorske pravice),
 arhiv digitalnih slik.
Cilj izobraževanja
Udeleženci seminarja (največ 12) bodo dobili občutek za urejanje slik za
spletno predstavitev ter osvojili osnovna znanja za delo s Photoshopom.
Metodologija
Izobraževanje s praktičnimi primeri. Praktični trening na osnovi konkretnih primerov s pomočjo PowerPointa in drugimi podobnimi didaktičnimi
demonstracijami. Preostanek seminarja bo potekal živo na velikem monitorju. Vsak udeleženec naj bi imel možnost predstavitve svoje monitorske slike preko projektorja po potrebi oziroma, če bo z uporabo programa imel težave. »Prepleteno učenje« v tem primeru pomeni: ta seminar je
lahko le uvod v nadaljnje individualno izobraževanje na tem področju.

52

Didaktični nasveti
Ključnega pomena je praktično usposabljanje. Novinarji bodo tako od
samega začetka seminarja praktično uporabljali programsko opremo in
spoznavali njeno funkcionalnost, ki bo predstavljena s konkretnimi novinarskimi delovnimi procesi. Seminar ne bo zasnovan na teoretičnih premisah, ampak na praktični uporabi programske opreme, ki naj bi jo po
koncu seminarja udeleženci bili sposobni samostojno uporabljati: po nekajdnevnem tečaju sicer ne bodo strokovnjaki v programiranju in spletnem oblikovanju, osvojili pa bodo osnovna znanja za njihovo uporabo.
Seminarji tako predstavljajo šolo multimedialnega razmišljanja.
Učni materiali
Skener, izbor natisnjenih slik, Powerpoint predstavitve, priročnik s pregledom najpomembnejših programov v obliki pdf datoteke, predstavitvena literatura.

»Osnove spletnih urejevalnikov in programov za urejanje spletnih strani za multimedialne novinarje: delo s programom
Dreamweaver«
Trajanje
•

2 dni (7 ur na dan)

Vsebina
 osnove oblikovanja,
 sodobni trendi v oblikovanju spletnih strani,
 zaslonsko tiskanje,
 programi za oblikovanje spletnih strani in urejevalniki:
Dreamweaver (primarno), Pagespinner, GoLive in Frontpage (osnove),
 Dreamweaver (Macromedia) – predstavitev multimedijskega spletnega objavljanja s programom Dreamweaver:
•

teme in okvirji,
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•

Rollover, On-Mouse-Over-učinki in JavaScript,

•

povezave in slikovne mape,

•

plasti,

•

kaskadno oblikovanje strani – Cascading Style Sheets (CSS),

•

drop-down meniji,

•

vključevanje ključnih besed v iskalnike,

•

uvodne strani,

 drugi spletni urejevalniki (osnove).
Cilj izobraževanja
Udeleženci seminarja bodo osvojili osnove uporabe spletnih urejevalnikov. Prav tako bodo osvojili znanja za uporabo nekaterih funkcij programa Dreamweaver.
Metodologija
Izobraževanje s praktičnimi primeri. Praktični trening na osnovi konkretnih primerov s pomočjo PowerPointa in drugimi podobnimi didaktičnimi
demonstracijami. Preostanek seminarja bo potekal živo na velikem monitorju. Vsak udeleženec naj bi imel možnost predstavitve svoje monitorske slike preko projektorja po potrebi oziroma, če bo z uporabo programa imel težave. »Prepleteno učenje« v tem primeru pomeni: ta seminar je
lahko le uvod v nadaljnje individualno izobraževanje na tem področju.
Didaktični nasveti
Ključnega pomena je praktično usposabljanje. Novinarji bodo tako od
samega začetka seminarja praktično uporabljali programsko opremo in
spoznavali njeno funkcionalnost, ki bo predstavljena s konkretnimi novinarskimi delovnimi procesi. Seminar ne bo zasnovan na teoretičnih premisah, ampak na praktični uporabi programske opreme, ki naj bi jo po
koncu seminarja udeleženci bili sposobni samostojno uporabljati: po nekajdnevnem tečaju sicer ne bodo strokovnjaki v programiranju in spletnem oblikovanju, osvojili pa bodo osnovna znanja za njihovo uporabo.
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Seminarji tako predstavljajo šolo multimedialnega razmišljanja.
Učni materiali
Powerpoint predstavitve, priročnik s pregledom najpomembnejših programov za spletno urejanje v obliki pdf datoteke, predstavitvena literatura.

»Premikanje slik na spletnih straneh. Osnove multimedijskih animacijskih tehnik (Flash in drugi) in 3D animacijske tehnike«
Trajanje
•

1 dan (8 ur na dan)

Vsebina
 pregled multimedijskih animacijskih orodij,
 Flash (Macromedia):
•

vektorska grafika,

•

MotionTweening in ShapeTweening,

•

filmske scene,

•

povleci in spusti (Drag&Drop) tehnika,

•

prednastavitve,

 Shockwave in drugi predvajalniki (osnove),
 animacija teksta s programom Flash: delo s programom Swish (osnove),
 kritično razmišljanje: koliko efektov v resnici potrebuje spletno
novinarstvo,
 rezultati raziskav uporabniškega obnašanja,
 primeri 3D animacijskih tehnik,
 pregled programske opreme za 3D animacije,
 oblikovanje osnovnih oblik, zlepljanje oblik, urejanje elementov,
uporaba barv in struktur,
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 osvetlitev in kamera za 3D animacije,
 animacije, oblikovanje in postprodukcija.
Cilj izobraževanja
Udeleženci seminarja bodo osvojili potrebne veščine za osnovno uporabo
multimedijskih animacijskih orodij, še posebej programa Flash. V drugem delu seminarja bodo pridobili osnove za oblikovanje 3D elementov.
Metodologija
Izobraževanje s praktičnimi primeri. Praktični trening na osnovi konkretnih primerov s pomočjo PowerPointa in drugimi podobnimi didaktičnimi
demonstracijami. Preostanek seminarja bo potekal živo na velikem monitorju. Vsak udeleženec naj bi imel možnost predstavitve svoje monitorske slike preko projektorja po potrebi oziroma, če bo z uporabo programa imel težave. »Prepleteno učenje« v tem primeru pomeni: ta seminar je
lahko le uvod v nadaljnje individualno izobraževanje na tem področju.
Didaktični nasveti
Ključnega pomena je praktično usposabljanje. Novinarji bodo tako od
samega začetka seminarja praktično uporabljali programsko opremo in
spoznavali njeno funkcionalnost, ki bo predstavljena s konkretnimi novinarskimi delovnimi procesi. Seminar ne bo zasnovan na teoretičnih premisah, ampak na praktični uporabi programske opreme, ki naj bi jo po
koncu seminarja udeleženci bili sposobni samostojno uporabljati: po nekajdnevnem tečaju sicer ne bodo strokovnjaki v programiranju in spletnem oblikovanju, osvojili pa bodo osnovna znanja za njihovo uporabo.
Seminarji tako predstavljajo šolo multimedialnega razmišljanja.

Učni materiali

Powerpoint predstavitve, priročnik s pregledom najpomembnejših multimedijskih animacijskih tehnik (še posebej Flash) v obliki pdf datoteke,
predstavitvena literatura.
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»Osnove delovanja sistemov za upravljanje vsebine – CMS
Content Management Systems za novinarje«
Seminar ponuja pregled sistemov za upravljanje vsebine, njihove prednosti in slabosti ter uporabnost z vidika novinarskega dela.
Trajanje
•

1 dan (8 ur na dan)

Vsebina
 pregled različnih sistemov za upravljanje vsebine v uporabi,
 strategije sindikalizacije vsebine,
 razprave/kritično razmišljanje o težavah, s katerimi se soočajo novinarji pri uporabi sistemov za upravljanje vsebine,
 praktične vaje uporabe sistemov za upravljanje vsebine.
Cilj izobraževanja
Udeleženci seminarja (največ 12) se bodo usposobili za samostojno uporabo sistemov za upravljanje vsebine.
Metodologija
Izobraževanje s praktičnimi primeri. Praktični trening na osnovi konkretnih primerov s pomočjo PowerPointa in drugimi podobnimi didaktičnimi
demonstracijami. Preostanek seminarja bo potekal živo na velikem monitorju. Vsak udeleženec naj bi imel možnost predstavitve svoje monitorske slike preko projektorja po potrebi oziroma, če bo z uporabo programa imel težave. »Prepleteno učenje« v tem primeru pomeni: ta seminar je
lahko le uvod v nadaljnje individualno izobraževanje na tem področju.
Didaktični nasveti
Ključnega pomena je praktično usposabljanje. Novinarji bodo tako od
samega začetka seminarja praktično uporabljali programsko opremo in
spoznavali njeno funkcionalnost, ki bo predstavljena s konkretnimi novi57

narskimi delovnimi procesi. Seminar ne bo zasnovan na teoretičnih premisah, ampak na praktični uporabi programske opreme, ki naj bi jo po
koncu seminarja udeleženci bili sposobni samostojno uporabljati: po nekajdnevnem tečaju sicer ne bodo strokovnjaki v programiranju in spletnem oblikovanju, osvojili pa bodo osnovna znanja za njihovo uporabo.
Seminarji tako predstavljajo šolo multimedialnega razmišljanja.
Učni materiali
Powerpoint predstavitve, priročnik s pregledom najpomembnejših lastnosti sistemov upravljanja vsebine v obliki pdf datoteke, predstavitvena
literatura.

»Praktikum: produkcija in trženje celostnih multimedijskih paketov«
Trajanje
1 dan in pol, vključno s postavitvijo lastne spletne strani, ki ji sledi poldnevna predstavitev in razprava o rezultatih dela.
Vsebina
 kaj je multimedijska tabla vesti (storyboard),
 sodobna digitalna umetnost pripovedovanja,
 najboljši primeri iz prakse (svetovni),
 novi razvoj ali trenutni trendi:
•

»Webeos« (spletni video), »Webortages« (spletne reportaže) in
drugi,

 predstavitev orodij za spletno trženje (trženje s spletnimi iskalniki,
»virusno« trženje, storitveno trženje),
 kaj naredi vašo spletno stran uspešno,
 nasveti in triki za registracijo spletnih iskalnikov,
 pravila spletnega trženja,
 posamezni načrti produkcije in trženja celostnih spletnih paketov.
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Cilj izobraževanja
Udeleženci seminarja (največ 12) bodo lahko pripravili učinkovito, vsebinsko polno in uporabniku prijazno spletno stran.
Metodologija
Izobraževanje s praktičnimi primeri. Praktični trening na osnovi konkretnih primerov s pomočjo PowerPointa in drugimi podobnimi didaktičnimi
demonstracijami. Preostanek seminarja bo potekal živo na velikem monitorju. Vsak udeleženec naj bi imel možnost predstavitve svoje monitorske slike preko projektorja po potrebi oziroma, če bo z uporabo programa imel težave. »Prepleteno učenje« v tem primeru pomeni: ta seminar je
lahko le uvod v nadaljnje individualno izobraževanje na tem področju.
Didaktični nasveti
Ključnega pomena je praktično usposabljanje. Novinarji bodo tako od
samega začetka seminarja praktično uporabljali programsko opremo in
spoznavali njeno funkcionalnost, ki bo predstavljena s konkretnimi novinarskimi delovnimi procesi. Seminar ne bo zasnovan na teoretičnih premisah, ampak na praktični uporabi programske opreme, ki naj bi jo po
koncu seminarja udeleženci bili sposobni samostojno uporabljati: po nekajdnevnem tečaju sicer ne bodo strokovnjaki v programiranju in spletnem oblikovanju, osvojili pa bodo osnovna znanja za njihovo uporabo.
Seminarji tako predstavljajo šolo multimedialnega razmišljanja.
Učni materiali
Powerpoint predstavitve, priročnik s pregledom vsebine v obliki pdf datoteke, predstavitvena literatura.
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6.3 Modul III: Umetnost pripovedovanja/veščine pisanja
za avdio/video/ spletno/multimedijsko produkcijo
»Kako kreativno pisati v multimedijskem okolju«
Ta modul bo novinarjem posredoval potrebna znanja o umetnosti pisanja zgodb in scenarijev za posamezne medije. Modul je razdeljen na tri
dele: pisanje scenarijev za različne novinarske oblike – na primer novice,
poročila, dokumentarce, intervjuje – pisanje tekstov za predstavitve in vodenje oddaj ter za specifični radijske oddaje in televizijske programe. V
prvem delu modula bodo novinarjem predstavljene osnove v pisanju scenarijev in prispevkov, medtem ko se bo drugi del seminarja osredotočil na
novinarske zvrsti v posameznih medijih oziroma medijskih platformah.
Modul vsebuje tudi smernice o oblikovanju tekstov za predstavitve in vodenje različnih oddaj s poudarkom na osnovah umetnosti pripovedovanja
in nekaterih novinarskih oblikah.
Sestava zvočnih in video datotek odraža strukturo in dramaturgijo kratkih novinarskih zvrsti za produkcijo radijskih in televizijskih programov.
Dodatne vizualne in avdio-vizualne aplikacije bodo uporabljene le v primerih, ko bodo zagotovile dodano informativno vrednost.
Trajanje
•

3 dni (8 ur na dan)

Vsebina

Osnova umetnosti pisanja/pisanje scenarijev
 osnovna pravila pisanja za avdio ali video prispevke – upoštevanje
razlike med branjem in poslušanjem prispevka,
 pravila pisanja scenarijev: na primer kratki in preprosti stavki, znane besede in izrazi, odvečnost besed, glagoli so boljši od samostalnikov,
 pravila razumljivosti,
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 pravila za linearno pripovedovanje zgodbe, linearno stavčno strukturo in strukturo besedila,
 naravnanost na ciljne skupine in izbira formata prispevka glede na
ciljno skupino,
 glavni stavki s ključnimi izrazi.
Novinarske oblike oziroma zvrsti
a) Intervju
 Raziskava, priprava in struktura intervjuja;
 situacija intervjuja: kontekst in vloge;
 pravne zahteve in predpostavke: poučitev intervjuvanca o načinu
uporabe intervjuja (posamezne izbrane scene ali celoten intervju);
 oblikovanje vprašanj tako, da zvenijo spontano;
 pozorno poslušanje, tako da pravočasno zasledimo nedoslednosti
v izjavah intervjuvanca (razlaga posameznih terminov in pojmov,
ponazoritev s primeri, kvaliteta zvoka, moteči zunanji zvoki);
 struktura intervjuja in postavljanje odprtih vprašanj;
 različne vrste intervjuja:
•

informativni/novinarski intervju,

•

intervju splošnega interesa,

•

soočenjski intervju;

 neverbalni vidik intervjuja.
Cilj izobraževanja
Udeleženci seminarja bodo:
 Osvojili znanja, kako pripraviti različne oblike in zvrsti intervjuja;
 spoznali pomen dobro oblikovanih vprašanj in pravega odnosa pri
poslušanju odgovorov;
 dobili vpogled v način, kako tekst, slike in zvočni material vplivajo
na gledalčevo interpretacijo sporočila intervjuja;
 osvojili znanja o sosledju vprašanj, ki bodo zagotovila razumljivost
intervjuja in samo strukturo besedila.
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b) Novice
 Glavno pravilo: razumljivost govorjenega besedila, saj občinstvo
nima možnosti ponovnega vpogleda v besedilo kot pri branem
tekstu;
 poročila morajo biti kratka, razumljiva in logična;
 pomen in struktura glavnega stavka: vključevati mora
najpomembnejše informacije, nikoli ne smejo biti predolgi – pravilo treh vrstic;
 pomen aktualnosti, pomembnosti in pozicioniranje raziskovalnega
dela za pisanje prispevka;
 trening pisanja poročil za različne zvočne aplikacije,
 vizualna pismenost v pisanju, snemanje in montaža TV poročil;
 struktura prispevka;
 uredniško oblikovanje in sestava za TV poročila;
 uporaba teksta – zvok preko slike za TV poročila;
 različni formati oziroma zvrsti.
Cilj izobraževanja
Udeleženci seminarja bodo:
 Usposobljeni za uporabo primernega jezika za poročila in za pisanje prispevkov;
 osvojili znanja o različnih zvrsteh za TV poročila:
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•

bistvene – prispevek v trajanju 2 minut, ki je predvajan v standardni obliki brez spreminjanja,

•

kratke vesti, trajanje 30 sekund,

•

hkratno branje beta, glasovno poročanje v prispevku živo (brez
citatov, brez splošnih zvokov),

•

hkratno branje beta z glasovno spremljavo živo, navajanje,
splošni zvoki.

c) Aktualni dogodki/oblike vsebinskega ozadja
 Kako poročati animirano, čustveno in posredovati želeno
sporočilo;
 uporaba in pomen originalnih zvokov, zvokov v prostoru za stopnjevanje učinkov zgodbe;
 učinkovita in harmonična kombinacija govorjenega teksta in originalnih zvokov/zvokov prostora, da se občinstvo čim bolj vživi v
dogodek;
 uvodni del radijske oddaje mora vzbuditi zanimanje in spodbuditi
predstavitev teme prispevka;
 pisan tekst daje občinstvu podatke o ozadju dogajanja ter ocene in
razlage dogajanja.
Cilj izobraževanja
Udeleženci seminarja bodo:
 Pisali besedila za uporabo v radijskem programu, prispevke, dokumentarce;
 usposobljeni pripraviti dramaturški koncept radijske oddaje z originalnimi zvoki, vsemi posebnostmi in ostalimi formati ozadja;
 spoznali, kaj je dobra TV oddaja, upoštevajoč dobro kombinacijo
vsebine, kompozicije in oblike;
 spoznali, da formati ozadij trajajo načeloma od 5 do 8 minut;
 pridobili osnovna znanja o tem, da je format aktualnih vesti in
poročil ter format ozadja načeloma sestavljen iz dokumentarnega
prispevka;
 spoznali, da je subjekt prispevka včasih dramaturško obdelan;
 pridobili znanje o uporabi posebnih efektov, glasbe in drugih zvokov za obdelavo takšnih formatov;
 pridobili znanje o povezavi aktualnih dogodkih in pripravi aktualnih dnevnih poročil in novic;
 spoznali, da so formati ozadij ključnega pomena za razumevanje
aktualnih dogodkov in vesti,
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 spoznali, da ni nujno, da so različni formati ozadij predvajani hkrati ali na isti dan kot sam dogodek.
Programi/programske oblike oziroma zvrsti
 pravila pisanja teksta za posamezno programsko zvrst: upoštevajoč
samo predstavitev, novico oziroma vest in poročilo v posameznih
obliki ali formatu predstavitve,
 kriteriji za posamezen program ali programsko obliko oziroma
zvrst (starost, življenjski stil, etnično ozadje),
 elementi, ki opredeljujejo in oblikujejo posamezne programske
zvrsti (glasba, način predstavitve, poročila, radijske oddaje).
Cilj izobraževanja
Udeleženci seminarja naj bi:
 Osvojili znanja o različnih oblikah in zvrsteh, ki jih uporabljajo novinarji, upoštevajoč posamezne medijske platforme, programe in
zvrsti;
 pridobili občutek za posamezno besedilno strukturo govorjenega
jezika in le-to utrdili z različnimi vajami.
Metodologija
Modul »Osnove pisanja/pisanje scenarijev« označujejo:
 posredovanje informacij o zvočni percepciji prispevka (govorno,
pisne informacije, podane s strani predavatelja),
 zvočni in pisni primeri dobrih/slabih tekstov,
 analiza govorjenih besedil,
 upoštevanje pravil o pisanju prispevkov in priporočila predavatelja,
 vaje za pripravo vprašanj za intervju, za pisanje tekstov za poročila,
za radijske oddaje in predstavitve,
 vaje za pripravo različnih tekstov,
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 predstavitev tekstov in prispevkov, ki jih bodo pripravili
udeleženci,
 predavateljeva analiza tekstov udeležencev.
Didaktični nasveti
Intervju predstavlja osnovne sposobnosti postavljanja vprašanj, ki naj bi
jih imel vsakdo, kjer je prav tako ključnega pomena sposobnost poslušanja
in reagiranja na dane odgovore ter pravilno oblikovanje vprašanj.
Umetnost pisanja za poročila pomeni, da moramo predstaviti zgodbo oziroma dogodek v zelo kratkem času. Branje in priprava slik v določenem
scenskem zaporedju je zelo zahtevno delo. Slovnica in njena pravila, percepcija, nasveti in triki predstavljajo osnovo te delavnice. Digitalne slike
in uporaba slikovnega materiala DV kamer, s katerimi pridobimo materiale na terenu za praktične vaje, so prav tako sestavni del te delavnice.

»Pisanje za spletne strani«
Dostopnost interneta in osnovne značilnosti uporabnikov interneta zahtevajo tudi posebno komunikacijo za posredovanje vesti oziroma zgodb.
Delavnica bo tako ponudila znanje o nelinearnem pisanju in dodajanju
povezav v prispevku. Ta seminar bo predstavil način novinarskega pisanja oziroma poročanja za spletne strani in multimedijsko vsebinsko tablo.
Prav tako bodo predstavljeni različni primeri, ki bodo ilustrirali praktičen
vidik takšnega pisanja.
Trajanje
•

1 dan (8 ur na dan)

Vsebina
 dobro pripovedništvo zgodbe za spletne strani:
•

naslovi, povezave in informacijska globina v novinarskem pisanju za spletne strani,

•

zmanjševanje kompleksnosti za spletne surferje: strategije za
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pridobitev uporabnikov oziroma bralcev in na kaj moramo biti
pozorni,

•

razdelitev posamezne teme na različne formate in module,

 osnove nelinearnega pripovedovanja,

 primerjava bralca teksta na spletnih straneh in bralca tiskanih medijev: predstavitev empiričnih rezultatov raziskav,
 kako pridobiti spletne bralce – kako povečati interaktivnost – kako
se izogniti interpasivnosti,
 primer 1: pisanje prispevka za spletni časopis,
 primer 2: priprava poročila/ pregleda novic za spletno stran.
Cilj izobraževanja
Udeleženci seminarja bodo pridobili občutek za pisanje za spletne medije ter spoznali, kako pravilno nasloviti uporabnika interneta, da bo ostal
na tej strani.
Metodologija
Izobraževanje s praktičnimi primeri, nalogami in vajami. Praktični trening na osnovi konkretnih primerov s pomočjo PowerPointa in drugimi
podobnimi didaktičnimi demonstracijami. Preostanek seminarja bo potekal živo na velikem monitorju. Vsak udeleženec naj bi imel možnost
predstavitve svoje monitorske slike preko projektorja po potrebi oziroma, če bo z uporabo programa imel težave. »Prepleteno učenje« v tem
primeru pomeni: ta seminar je lahko le uvod v nadaljnje individualno
izobraževanje na tem področju.
Didaktični nasveti
Ključnega pomena je praktično usposabljanje. Novinarji bodo tako od
samega začetka seminarja praktično uporabljali programsko opremo in
spoznavali njeno funkcionalnost in lastnosti, ki bodo predstavljene s konkretnimi novinarskimi delovnimi procesi. Seminar ne bo zasnovan na
teoretičnih premisah, ampak na praktični uporabi programske opreme, ki
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naj bi jo po koncu seminarja udeleženci bili sposobni samostojno uporabljati: po nekajdnevnem tečaju sicer ne bodo strokovnjaki v programiranju
in spletnem oblikovanju, osvojili pa bodo osnovna znanja za njihovo uporabo. Seminarji tako predstavljajo šolo multimedialnega razmišljanja.
Učni materiali
Pripravljeni materiali za pisanje prispevkov za spletne strani, PowerPoint
predstavitve, priročnik s pregledom načel za pisanje za internet v pdf formatu, predstavitvena literatura.

»Obraz poročil – vloga voditelja poročil«
Televizija je medij, ki omogoča bolj oseben stik z občinstvom kot drugi mediji. Komuniciranje televizijske hiše z občinstvom je tako na neki
način poosebljeno, v pozitivnem smislu. Tako je vloga voditelja poročil
oziroma informativne oddaje ena najpomembnejših vlog v multimedijski
redakciji.
Voditelj je tako neposredno odgovoren za komuniciranje z občinstvom,
hkrati pa le-to vodi skozi dnevne novice, zgodbe in vesti, ki jim daje
določeno perspektivo in širši pogled na to, kaj se dogaja v družbi.
Najboljši voditelji oddaj so več kot le dobri komunikatorji, so voditelji v
oblikovanju dobrega novinarstva.
Trajanje
•

2 dni (8 ur na dan)

Vsebina
 živi nastop,
 predstavitev voditelja oddaje – obljube in pasti;
 komuniciranje z drugimi – trening in upoštevanje povratnih informacij;
 etika v TV novinarstvu.
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Cilj izobraževanja
Udeleženci bodo pridobili teoretična in praktična razumevanja vseh
možnosti in pomena, ki ga ima vloga voditelja oddaje ter okvirno podobo za nadaljnji razvoj vloge voditelja in vpogled v različne vidike takšne
vloge.
Didaktični nasveti
Različni prostori za izvajanje delavnice – predavalnica za razprave in
teoretične predstavitve ter TV studio. Seminar bo ponudil več kratkih
predstavitev, ki jim bodo sledile praktične vaje, razprave in analize leteh.
Metodologija
 najboljši primeri iz prakse,
 praktične vaje pred kamero.

6.4 Modul IV: Vizualne veščine za produkcijo tiskanih in
video medijev
»Vizualno novinarstvo: Razmišljaj kot bralec«
Načeloma mislimo, da ko je enkrat zgodba natisnjena, je tudi prebrana,
kar pa ne drži. Le majhen delež vseh prispevkov, objavljenih v tiskanih
medijih, je dejansko tudi prebran. Produkcija prispevkov za tiskane medije, ki bodo dejansko tudi prebrani, je tako zelo zahteven proces, saj ne
zahteva le določenih znanj o novinarstvu in pisanju, ampak tudi spoznanja o tem, kako ljudje berejo in kako različni elementi v tisku – slike in besede, majhni in veliki elementi – vplivajo na bralce.
Trajanje
•
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1 dan (8 ur na dan)

Vsebina
 Kako beremo – različne faze branja;
 vsi smo skenerji: kako pripustiti ljudi v tiskano zgodbo;
 razlike med tiskom in slikami – kako preberemo in razumemo
različne pomene;
 analiza in uporaba različnih slik v novinarskem kontekstu;
 kako besede vplivajo na razumevanje slike in obratno;
 razmišljaj kot bralec, ko pišeš in pripravljaš tekst za objavo v tiskanem mediju.
Cilj izobraževanja
Udeleženci bodo pridobili vpogled v retorične veščine novinarstva za tiskane medije, izvedeli, kako ljudje dejansko prebirajo časopise in revije,
ter spoznali, kaj je potrebno upoštevati pri načrtovanju, pisanju in urejanju različnih zvrsti prispevkov za tiskane medije.
Metodologija
Teoretična predavanja, vaje in analize celotnih strani tiskanih medijev.
Didaktični nasveti
»Razmišljanje kot bralec« zahteva določena teoretična znanja na osnovi
raziskav in različnih primerov, ki bodo udeležencem omogočila takšen
način razmišljanja. Osnova tega seminarja je tako pisanje, analiziranje in
kritična presoja prispevkov ter vedno novih poskusov pisanja prispevkov.
Poskus vpogleda v lasten prispevek skozi oči nekoga drugega je težka naloga, ampak trening in analiziranje lastnih prispevkov je edini način, da
novinar dobi objektivno sliko svojega dela.
Učni materiali
 “Eyes on the News”, poročilo The Poynter Institute (Mario Garcia
a.o.), 1989.
 “The Reader, the Text, the Poem”, knjiga avtorice Louise Rosenblatt,
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Southern Illinois University Press, 1978.
 “Creative Advertising”, knjiga avtorja Davida Bernsteina.
 Veliko primerov in vaj.

Vizualne veščine za video produkcijo
»Moč slike v pripovedovanju zgodbe«
Pripovedovanje zgodbe z besedami je nekaj, kar se učimo že od ranega otroštva. Učimo se pisanja spisov, esejev ali posredovanja predavanj.
Pripovedovanje zgodbe s slikami pa je nekaj povsem drugega. Udeleženci
delavnice bodo spoznali različne vidike pripovedovanja zgodbe s slikami. Kako ljudje vidijo slike, kako sestaviti zgodbo le s slikami in katere
vzorce uporabiti, da bo zgodba, ki jo želimo predstaviti le s slikami, čim
bolj jasna in razumljiva, je le nekaj veščin, ki jih bo posredoval ta seminar.
Trajanje
•

2 dni (8 ur na dan)

Vsebina
 jezik podob,
 TV filozofija,
 zgodovina filma in analiza filma,
 vzorci,
 kaj pomeni montaža zgodbe.
Cilj izobraževanja
 pridobitev znanj o različnih posnetkih (velikost slike, središčna
dolžina kamere),
 pomen pozicioniranja kamere in oddaljenost snemanja,
 perspektiva kamere (ptičja, žabja perspektiva),
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 čas in premikanje (hitrost snemanja in montaža slik, montaža hitrosti in posameznih scen, upoštevajoč njihove učinke),
 delovanje in pomen zvočnih posnetkov,
 poznavanje različnih oblik prehodov med posameznimi slikami
oziroma scenami (rez, ustavitev snemanja).
Metodologija
Teoretične in praktične naloge. Udeleženci bodo analizirali posamezne
filmske in televizijske segmente, z uporabo kamere pa bodo pripravili
svojo lastno zgodbo s slikami.
Didaktični nasveti
Predavanja s kratkimi primeri TV programov, umetniških in drugih filmov. Razprava med udeleženci.
Učni materiali
Računalnik, PowerPoint predstavitev s projektorjem, DVD predvajalnik
s projektorjem, digitalna kamera.

»Oko kamere – kompozicija slike – vizualna pismenost«
Na tem seminarju bodo udeleženci spoznali osnove slikovne kompozicije in vizualne pismenosti ter kako upoštevati zakone vizualne pismenosti
pri video produkciji.
Trajanje
•

1 dan (8 ur na dan)

Vsebina
 branje podob,
 človeško oko,
 kompleksnost vizualnih plasti,
 percepcija,
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 izbor,
 sestava,
 šifre,
 slika v mirovanju: moč trenutka,
 gibljive slike in njihove zakonitosti.

Cilj izobraževanja
Vizualna komunikacija je proces pošiljanja in prejemanja sporočil z uporabo slik. Vizualno pismenost lahko opredelimo kot sposobnost oblikovanja pomena na osnovi slikovnih podob. V multimedijskem svetu je
ključnega pomena aktivno branje, temelječe na vizualizaciji informacij,
in razumevanje vizualne komunikacije, s katero pridobimo pozornost gledalca, mu podamo nove informacije in hkrati pozitivno vplivamo na odziv javnosti. Vizualna pismenost tako ne pomeni zgolj tisto, kar vidi oko,
ampak, kako tisto, kar vidi oko, vidi tudi naš razum.
Metodologija
Teoretična predavanja, med katerimi bodo analizirani primeri različnih
TV produkcij.
Didaktični nasveti
Predavanja s kratkimi primeri TV programov, umetniških in drugih filmov.
Učni materiali
Skripta s teoretičnimi poudarki, TV z videom ali projektorjem.
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»Montaža: Moč vsebine skozi montažo«
Tehnične veščine so bile predstavljene v modulu II, tako da se bodo v okviru tega seminarja udeleženci seznanili predvsem s tehnikami montaže,
ki so ključnega pomena pri pripravi video prispevkov. Udeleženci bodo
tako osvojili osnovna znanja o montaži surovih materialov z analizo
obstoječih slikovnih materialov in vpogledom v različne vrste montaž.
Trajanje
•

2 dni (8 ur na dan)

Vsebina
 osnovne tehnike montaže,
 uporaba materialov,
 struktura,
 kdaj rezati v odnosu do gibanja in kontinuitete posnetka,
 oblikovanje scen in sekvenc,
 montaža zvoka za »radio s slikami«,
 analiza obstoječih poročil in prispevkov,
 montaža slik v sceno oziroma posamezno sekvenco,
 priprava načrta montaže.
Cilj izobraževanja
Udeleženci se bodo naučili prepoznati tri različne vidike montaže: kompozicijo, sekvence in prispevek v celoti. Skozi analizo in razpravo bodo
osvojili veščine prepoznavanja moči občinstva in vizualnih plasti prispevka.
Metodologija
Praktične in teoretične vsebine seminarja.
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Didaktični nasveti
Z montažo surovih materialov na različne načine bodo udeleženci spoznali, kako je lahko dobra zgodba prevedena v zvok in sliko in kako lahko
zvok in slika okrepita ali oslabita sporočilo zgodbe.
Učni materiali
Montažni materiali in delo z montažerjem.

6.5 Modul V: Veščine vodenja za video/avdio/spletno/
multimedijsko produkcijo
Organizacija dela v multimedijskem okolju zahteva posebne veščine vodenja. Ta modul je razdeljen v tri sklope. Ciljna skupina so novinarji na
različnih položajih v medijskih hišah, prav tako pa tudi vodstveni kader v
le-teh. Tudi v tem modulu se udeleženci lahko odločijo za participacijo v
posameznem seminarju ali v celotnem sklopu predavanj v modulu.
Uvodni seminar modula daje poseben poudarek na različnost v redakciji
in spremembah v vodenju. Drugi seminar bo naslovil vprašanje e-kvalitete upravljanja vsebine v redakcijah, s ciljem, doseči razumevanje o še
vedno mladi znanosti kvalitativnih raziskav. Modul zaključuje sklop predavanj o orodjih trženja za tehnološko in organizacijsko realiziran, nov
multimedijski produkt.

»Kako realizirati prednosti različnosti: upravljanje medijske redakcije, ki jo sestavljajo ljudje z različnimi kulturami in
izkušnjami«
Naloga vodje skupine je motiviranje ekipe, da naredi najboljše, kar lahko, da doseže svoj maksimum. Prepoznati morajo prednosti in slabosti
posameznih članov ekipe, saj lahko le tako prepoznajo najbolj inovativne
rešitve, jih razvijejo in realizirajo. Seminar bo predstavil različne pristope k timskemu delu in vodenju skupine, ki jo sestavljajo različne in pogosto kontradiktorne osebnosti. Timsko delo bo osnova seminarja, ki naj
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bi razvil sposobnosti posameznikov za delo v ekipi, prav tako pa bo poseben poudarek na posredovanju veščin za organiziranje in vodenje takih
delovnih skupin.
Trajanje
•

2 dni (8 ur na dan)

Vsebina
Teorija:
 kako ostati fleksibilen: načela vodenja v spreminjajočih se in učečih
se organizacijah,
 uvod v upravljanje različnosti,
 upravljanje komunikacijskih problemov,
 konfliktno komuniciranje v medkulturnem in/ali multimedijskem
kontekstu,
 krizno komuniciranje v medkulturnem in/ali multimedijskem kontekstu.
Praktična znanja:
 stik s kandidati,
 organizacija ocene kandidatov,
 prvi razgovor z novim kolegom,
 načela razvoja skupine in oblikovanje ekipe,
 načela vodenja v multimedijski redakciji,
 kako dati primeren odgovor,
 kako ustvariti ugodno komunikacijsko atmosfero,
 kako opravljati več nalog hkrati.
Cilj izobraževanja
Udeleženci seminarja bodo pridobili veščine vodenja in upravljanja heterogenih delovnih skupin v multimedijski redakciji.
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Metodologija
Interaktivni dialogi in diskusije v povezavi s posameznimi teoretičnimi
sklopi predavanj, sokratičnimi metodami dela, različnimi nalogami v
skupinskem delu, samostojno učenje (konstruktivistični pristop).
Didaktični nasveti
Najpomembnejša didaktična nasveta sta interaktivnost in komuniciranje
oziroma razpravljanje. Seminar bo naslovil tudi konkretne težave, s katerimi se soočajo udeleženci v svojem vsakodnevnem delovnem, multimedijskem okolju. Bistvo seminarja je rešitev oziroma poskus reševanja
specifičnih delovnih situacij in izboljšanje le-teh.
Učni materiali
Orodja za video konference (če je možno), možnost telefonske konference, PowerPoint predstavitev, priročnik v obliki pdf datoteke, predstavitvena literatura.

»Kvaliteta multimedijske vsebine: kako zvišati standarde in zagotoviti kvaliteto«
Ta delavnica bo udeležencem predstavila osnove organiziranja kvalitetnih diskusij v redakciji. Konstantno in sistematično pregledovanje novinarskih produktov na uredniških konferencah in sestankih je osnova zagotavljanja kvalitetnega dela in poročanja. Predstavljeni bodo tudi modeli
predstavljanja odgovorov in povratnih informacij.
Trajanje
•

1 dan (8 ur na dan)

Vsebina
 kaj pomeni medijska kvaliteta,
 razprava o multimedijski kvaliteti,
 uporabnost kot poseben vidik e-kvalitete,
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 kritična razprava; etični standardi in informacijska kredibilnost na
internetu,
 kako empirično meriti kvaliteto,
 kako obdržati in povečati kvaliteto multimedijskega produkta,
 kako se izogniti napakam, ki jih bralec/gledalec/uporabnik, ne bo
oprostil.
Cilj izobraževanja
Udeleženci seminarja bodo osvojili znanja za izboljšanje kvalitete e-vsebine na splošno (kvaliteta besedila, navigacijska kvaliteta, uporabnost … ).
Prav tako bodo pridobili veščine za vodenje kvalitativne skupinske razprave ali pogovora »ena na ena« o novinarskih produktih.
Metodologija
Predstavitve najboljših primerov, klasična predavanja z uporabo
PowerPoint predstavitev, kritična razprava. Posredovanje tradicionalnih
veščin za vodenje mediacije, predvsem zaradi kratkega trajanja seminarja.
Didaktični nasveti
Najpomembnejša didaktična nasveta sta interaktivnost in komuniciranje
oziroma razpravljanje. Seminar bo naslovil tudi konkretne težave, s katerimi se soočajo udeleženci v svojem vsakodnevnem delovnem, multimedijskem okolju. Bistvo seminarja je rešitev oziroma poskus reševanja
specifičnih delovnih situacij in izboljšanje le-teh.
Učni materiali
PowerPoint predstavitev, priročnik v obliki pdf datoteke, predstavitvena
literatura.
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»Uvod v različna orodja trženja v multimedijskem okolju«
Udeleženci bodo pridobili sistematični in logični vpogled v sodobni marketinški »know-how«. Seminar bo seznanil novinarje z najbolj
učinkovitimi sredstvi trženja in njihovo uporabo v posebnih multimedialnih situacijah. Udeleženci se bodo naučili pripraviti učinkovit načrt
trženja in trženjsko strategijo, ki je ključnega pomena za vsako medijsko hišo.
Trajanje
•

2 dni (8 ur na dan)

Vsebina
 osnove medijskega trženja: tradicionalni proti novim medijem,
 multimedijski marketing, oblike integriranega trženja,
 kako doseči najboljšo odzivnost za določen produkt,
 kako pritegniti bralca/gledalca/uporabnika za dlje časa,
 kako uporabiti dober medijski paket,
 povračilo investicij (obrestovanje),
 priprava poslovnega načrta/vizije/strategije.
Cilj izobraževanja
Udeleženci seminarja bodo osvojili znanja o pozicioniranju in prodajanju
svojih multimedijskih produktov javnosti in še posebej posameznim ciljnim skupinam.
Metodologija
Kombinacija teoretičnih predavanj z predstavitvami najboljših primerov,
razprave, individualno in skupinsko delo na posameznih primerih in nalogah. Udeleženci bodo imeli priložnost razpravljati o primerih iz lastne
prakse ter tako razširiti lasten »know-how« v trženju produktov, še posebej v primerih trženja naravnanega na posamezne ciljne skupine.
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Didaktični nasveti
Najpomembnejša didaktična nasveta sta interaktivnost in komuniciranje
oziroma razpravljanje. Seminar bo naslovil tudi konkretne težave, s katerimi se soočajo udeleženci v svojem vsakodnevnem delovnem, multimedijskem okolju. Bistvo seminarja je rešitev oziroma poskus reševanja
specifičnih delovnih situacij in izboljšanje le-teh.
Učni materiali
PowerPoint predstavitev, priročnik v obliki pdf datoteke, predstavitvena
literatura.

6.6 Modul VI: Mehke veščine za video/avdio/spletno/multimedijsko produkcijo
»Kako preživeti in ustvarjati dobro novinarstvo
v multimedijski redakciji«
Novinarske redakcije so po svoji naravi kompleksne in stresne organizacije in multimedijsko novinarstvo to stresnost in kompleksnost le še
povečuje. Za lažje delo so tako medijske hiše razdeljene na posamezne
tematske redakcije, v katerih se združujejo različne veščine, kulture in
posamezne izkušnje posameznikov.
V takšnih okoljih je ključnega pomena močno vodstvo, prav tako pa so
zaželene osebne kvalitete posameznikov, ki v njih sodelujejo. Te veščine
se sicer oblikujejo skozi vsakodnevno delo, vendar se je osnov in temeljev takšnega dela vseeno potrebno naučiti. Ta seminar bo tako ponudil
sklop znanj za delovanje v multimedijskem okolju.
Trajanje
•

2 dni + 1 dan (8 ur na dan)
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Vsebina
 kultura redakcije – razlika med defenzivnim in konstruktivnim delovnim okoljem,
 vodenje projektov – delo s strategijami, cilji, fazami z omejenimi
viri in sredstvi,
 moč in odgovornost v redakciji,
 različne vloge v skupini – kako lahko posameznik prispeva k skupnim ciljem,
 trening in »feedback«, teorija in praksa,
 notranja komunikacija – posredovanje informacij v multimedijski
redakciji.
Cilj izobraževanja
Udeleženci bodo osvojili osnovna razumevanja o tem, kako lahko sami
najbolj prispevajo k razvoju konstruktivne in visoko učinkovite multimedijske redakcije. Spoznali bodo posamezne prednosti in slabosti skupinskega dela ter pridobili temeljne veščine za upravljanje in vodenje lastnih
projektov in časa.
Didaktični nasveti
Sama vsebina seminarja narekuje uporabo skupinskega učenja. Skupine
udeležencev bodo izzvane s kratkimi časovnimi roki za pripravo in realizacijo nalog, s čimer bodo pridobili praktične izkušnje tako z izzivi skupinskega dela kot tudi z lastnimi odzivi na takšne izzive.
Potrebna je močna osebna motivacija posameznih udeležencev seminarja, saj se bodo lahko le tako dosegli zastavljeni cilji. Prav tako bodo
predstavljeni posamezni teoretični modeli, vendar je primarni poudarek
na praktičnih nalogah in vajah, kar bo zelo zahtevno, upoštevajoč kratek
časovni termin tečaja.
Za zagotovitev aktivne participacije udeležencev se lahko seminar razdeli tudi na dva dela, tako da po prvem delu sodelujoči odidejo domov in
pripravijo teme za razpravo in rešitve konkretnih primerov, o katerih se
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je govorilo v prvem delu seminarja. Drug način za zagotovitev aktivne
participacije je simulacijska igra medijskega konduktorja, ki jo je razvil
CfJE, ki predstavlja delo v multimedijski redakciji. Ta simulacijska igra
je tudi del prvega seminarja v Modulu I, v tečaju »Potek poročil: modeli
za novinarsko pripovedovanje zgodbe v konvergentnem svetu«.
Metodologija
 skupinske diskusije,
 Belbin test (temelji na modelu, ki ga je razvila Dr. R. Meredith
Belbin, Henley Management College, London),
 trening in podajanje povratnih informacij,
 primeri,
 razvoj in konceptualizacija načrtov projekta,
 pisno poročilo o izkušnjah posameznih udeležencev.
Učni materiali
 The Impact Study, “Culture Report: A Profile of the Impact
Newspapers and Their Departments”, The Readership Institute,
Northwestern University, 2000.
 “The Belbin Test – Mapping of Team Roles”, the Danish Institute
Ankerhus Management College, 2001.
 James Flaherty, “Coaching: Evoking Excellence in Others”,
Butterworth-Heinemann 1998.
 Roy Peter Clark in Don Fry, “Coaching Writers – Editors and
Reporters Working Together Across Media Platforms”, Bedford/
St. Martins 2003.
 Projektni management v redakciji, Učni materiali Centra za novinarstvo in nadaljnje izobraževanje (Centre for Journalism and
Further Education), 2005.
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6.7 Pregled programov izobraževanj
Dnevi
Modul I: Konceptualno razmišljanje in osnove avdio/
video/spletne/multimedijske produkcije
Potek poročil: modeli za novinarsko pripovedovanje zgodbe v konvergentnem
svetu

3

Razvoj multimedijev in uporaba vsebine

1
1

Medijsko pravo na nacionalni in mednarodni ravni

Modul II: Tehnične veščine
Tehnične veščine za avdio produkcijo
Osnove avdio produkcije

2

Tehnične veščine za video produkcijo
Kako postati camjo
Operativni – uporaba DV/Dvcam
Kako urejati z AVID-om
Osnove interaktivne televizije

1
1
3
1

Tehnične veščine za produkcijo spletnih strani/multimediji
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Ukazi za vsebino: kaj morajo multimedialni novinarji vedeti o spletnih
programskih jezikih – osnove HTML, XML, VRML, JavaScript in ostalih

2

Digitalna slika: predstavitev urejanja slik v kontekstu multimedialnega
novinarstva

2

Osnove spletnih urejevalnikov in programov za urejanje spletnih strani
za multimedialne novinarje: delo s programom Dreamweaver

2

Premikanje slik na spletnih straneh. Osnove multimedijskih animacijskih
tehnik (Flash in drugi) in 3D animacijske tehnike

1

Osnove delovanja Sistemov za upravljanje vsebine CMS Content
Management Systems za novinarje

1

Praktikum: produkcija in trženje celostnih multimedijskih paketov

2

Modul III: Umetnost pripovedovanja/Veščine pisanja za
avdio/video/ spletno/multimedijsko produkcijo
Kako kreativno pisati v multimedijskem okolju
Pisanje za spletne strani
Obraz poročil – vloga voditelja poročil

3
1
2

Modul IV: Vizualne veščine
Vizualne veščine za produkcijo tiskanih medijev
Vizualno novinarstvo: razmišljaj kot bralec

1

Vizualne veščine za video produkcijo
Moč slike v pripovedovanju zgodbe
Oko kamere – kompozicija slike – vizualna pismenost
Montaža: moč vsebine skozi montažo

2
1
2

Modul V: Veščine vodenja za video/avdio/
spletno/multimedijsko produkcijo
Kako realizirati prednosti različnosti: upravljanje medijske redakcije,ki
jo sestavljajo ljudje z različnimi kulturami in izkušnjami

2

Kvaliteta multimedijske vsebine: kako zvišati
standarde in zagotoviti kvaliteto

1

Uvod v različna orodja trženja v multimedijskem okolju

2

Modul VI : Mehke veščine za video/avdio/
spletno/multimedijsko produkcijo
Kako preživeti in ustvarjati dobro novinarstvo v multimedijski redakciji

Vsi moduli

2
44
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6.8 Predlagani časovni termini izobraževanj
Mesec

Seminar

Februar

Modul I: Konceptualno razmišljanje in osnove

Teden 1

Potek poročil: modeli za novinarsko pripovedovanje
zgodbe v konvergentnem svetu

2

Teden 2

Ostali seminarji

3

Marec

Modul II: Tehnične veščine

Teden 2

Osnove avdio produkcije

2

Teden 3

Kako postati camjo/video novinar

1

Operativni – uporaba DV/Dvcam kamere

1

Kako urejati z Avid-om

3

Osnove interaktivne TV

1

Teden 1

Jeziki za programiranje

2

Teden 2

Urejanje digitalnih slik s Photoshopom in drugimi
programi

2

Osnove spletnih urejevalnikov in

2

Teden 4

Število
dni

April

programska oprema za oblikovanje spletnih strani
Teden 3
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Premikanje slik na internetu Osnove multimedijskih
tehnik animacije in osnove 3D tehnik animacije

1

Uvod v predstavitev uporabnosti CMS za novinarje

1

Praktikum: produkcija in trženje celostnih multimedijskih
paketov

2

Junij

Modul III: Veščine pisanja

Teden 1

Kako kreativno pisati v multimedijskem okolju

3

Teden 2

Pisanje za spletne strani

1

Obraz poročil

2

Mesec

Seminar

Število
dni

September

Modul IV: Vizualne veščine

Teden 1

Vizualno novinarstvo: razmišljaj kot bralec

1

Teden 2

Moč slike za pripovedovanje zgodbe

2

Oko kamere – slikovna kompozicija in vizualna
pismenost
Montaža: Moč vsebina skozi montažo

Oktober

1
2

Modul V: Veščine vodenja
Modul VI: ‘Mehke’ veščine

Teden 3

Teden 4

Vodenje medijske redakcije

2

Kvaliteta multimedijske vsebine

1

Trženjska orodja v multimedijskem kontekstu

2

Kako preživeti v redakciji

3
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Del

2

Učni materiali, seminarji
in knjige za

Avtorji
Media Academie
Marijke Baas/Jannerieke Hommenga

Kazalo
1. Uvod
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2. Modul I: Konceptualno razmišljanje in osnove avdio/video/spletne/
multimedijske produkcije

93

3. Modul II: Tehnične veščine za avdio produkcijo

101

4. Modul III: Umetnost pripovedovanja/veščine pisanja za avdio/video/
spletno/multimedijsko produkcijo
111
5. Modul IV: Vizualne veščine za produkcijo tiskanih in video medijev 113
6. Modul V: Veščine vodenja za video/avdio/spletno/multimedijsko
produkcijo

115

7. Modul VI: Mehke veščine za video/avdio/spletno/multimedijsko
produkcijo

117

1. Uvod

Opravljena raziskava o materialih potrebnih za izvajanje nadaljnjega
izobraževanja novinarjev, ki smo jo izvedli partnerji v projektu Trimedial
pod okriljem fundacije Leonardo da Vinci, je pokazala, da večina
izobraževalnih institucij ne uporablja striktno določene literature, ampak
se pri svojih seminarjih in izobraževanjih raje poslužuje več referenčnega
material. Tako smo se odločili in pripravili seznam referenčnih virov z
naslovi literature in spletnih povezav do različnih prispevkov, ki utegnejo
biti zanimivi ali potrebni za nadaljnje izobraževanje trimedialnih novinarjev ter za institucije, ki bodo ponudile seminarje v skladu s priročnikom
»Trimedialne kompetence v lokalnem novinarstvu«.
V preteklosti je predpisana literatura predstavljala osnovo vsakega
izobraževalnega procesa. Tako je vsaka šola in vsaka izobraževalna institucija gradila svojo knjižnico, študenti pa so morali prebirati dolge sezname predpisanih knjig in drugih materialov. Večina izobraževanja je tako
potekala na povsem teoretični ravni.
V zasebnih šolah in institutih za strokovno usposabljanje so vsi seminarji in izobraževanja temeljili na pisnih izdelkih, ki so jih pripravili učitelji
oziroma predavatelji na posameznem področju. Ti priročniki in literatura
so predstavljali temelj vsakega izobraževalnega procesa. Prav tako velja
omeniti, da posamezna izobraževanja niso bila mednarodno naravnana,
kar pomeni, da je literatura vedno obstajala le v materinem jeziku posamezne izobraževalne institucije. Tudi posodobitve izobraževalnih materialov so bile prej izjema kot pravilo, študenti oziroma udeleženci seminarjev pa so se morali prijaviti na celotne izobraževalne seminarje, čeprav se
morda posameznih predavanj niso želeli udeležiti.
Računalnik in dostop do svetovnih spletnih strani, internacionalizacija
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in digitalizacija, so popolnoma spremenili način učenja in poučevanja.
Učenje na daljavo (E-learning) in učenje skozi delo sta postala ključna
v procesu sodobnega izobraževanja, ki ga opredeljujeta individualizacija
in praktično usposabljanje. Predavatelji in učitelji tako na predavajo več
s katedre, ampak se sprehajajo po razredu in imajo bolj vlogo trenerja v
procesu učenja kot učitelja teorije. Izobraževanja so sedaj prilagojena potrebam udeležencev, ki želijo natančno določene informacije s področij, ki
so jim manj znana in ne celotnega predavanja, ki bi vključevala tudi tematska področja, ki jih že poznajo.
To pomeni, da ima individualnost posameznega predavatelja velik vpliv
in učinek na sam seminar. Razumevanje in govorjenje tudi tujega jezika
pa pomeni, da predavatelji in udeleženci seminarjev niso več v popolni
odvisnosti od literature v materinem jeziku, ampak se lahko poslužujejo
in imajo dostop tudi do mednarodnih virov in informacij.
Digitalna tehnologija se spreminja tako hitro, da je tiskana literatura –
knjige – zastarela še preden pride iz tiska. Tako se posledično literatura
uporablja le v primerih, ki govorijo o veščinah in sposobnostih, ki se ne
spreminjajo s tako drastično hitrostjo. Da predavatelji in udeleženci seminarjev ostanejo na tekočem z vsemi novostmi je potreben konstanten
dostop do svetovnega spleta in informacijskih strani specialistov in proizvajalcev opreme.
Večina akademij, univerz, srednjih šol in izobraževalnih institutov tako
uporablja tiskane vire literature le v toliko kolikor je to resnično potrebno
in nujno, seminarji se posodabljajo preko spletnih strani in forumov, ki
študentom ponujajo vedno nove informacije in podatke.
Izobraževalni priročnik »Trimedialne kompetence v lokalnem novinarstvu« je zasnovan na najsodobnejših tehnologijah, tako da je tudi
priporočena literatura takšna, ki ne zahteva nenehnega posodabljanja in
preverjanja. Tako smo se partnerji odločili, da bomo priporočeno literaturi dodali kot prilogo priročniku, ki vsebuje tako seznam knjig, kot tudi seminarjev in povezav do različnih spletnih strani, kar omogoča tudi dostop
do teh informacij v večin jezikih.
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Literatura za posamezne module izobraževanj

2. Module I: Konceptualno razmišljanje
in osnove za avdio/video/spletno/multimedijsko produkcijo
I.1
Potek poročil: Modeli za novinarsko pripovedovanje zgodbe v konvergentnem svetu
 Berkman in Shumway, “Digital Dilemmas: Ethical Issues for
Online Media Professionals”, Iowa State Press 2003.
 Bowman, Shayne in Willis, Chris, “We Media – How Audiences
are Shaping the Future of News and Information”, Thinking paper
from The Media Center at the American Press Institute, 2003.
 Coman, Mihai, 2003, Mass media in Romania post-comunista,
Polirom, Iasi.
 Dailey, Demo and Spillman, “The Convergence Continuum: A
Model for Studying Collaboration Between Media Newsrooms”,
paper to the Ass. For Education in Journalism ans Mass
Communication, Kansas City, 2003.
 Dasselaar, Arjan: Handboek Internetresearch. Van Duuren Media
 DeFleur , M.L. ”Audience Recall of News Stories Presented
by Newspaper, Computer, Television and Radio”, Journalism
Quarterly 1992.
 Gordon, Rich, “Digital Journalism: Emerging Media and the
Changing Horizons of Journalism”, book published by Rowman &
Littlefield Publishers Inc, 2003.
 Gross, Peter, 2004, Mass media si democratia in tarile Europei de
Est, Polirom, Iasi.
 Hasebrink, Uwe (2004): Mediennutzung in konvergierenden
Medienumgebungen. München: Fischer.
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 Herbert, John,: Journalism in the digital age, Lightning Source.
 Huang, Rademakers, Fayemiwo and Dunlap, “Uncovering the
Quality of Converged Journalism”, Indiana University, 2004.
 Jager/van Twisk : Internetjournalistiek, Boom.
 Leslé, François, Macarez, Nicolas, 1998, Le multimedia, PUF,
Paris.
 Marinescu, Valentina, 2004, Mass media din Romania, o lectura
sociologica, Tritonic, Bucuresti.
 McAdams, Mindy (2005): Flash Journalism: How to Create
Multimedia News Packages. Focal Press.
 Negroponte, Nicholas: Being digital. Random house.
 Raiteri, Charles (2005): Writing for Broadcast News: A Storytelling
Approach to Crafting TV and Radio News Reports. Rowman &
Littlefield Publishers.
 Sundar, SS, 2000, ”Multi-Media Effects on Processing and
Perception of Online News: A Study of Picture, Audio and Video
Downloads.” Journalism and Mass Communication Quarterly .
 The Missouri Group et al. (2003): Telling the Story. The Convergence
of Print, Broadcast and Online Media. Bedford Books.
 Tyrrell, Robert: The work of the Television Journalist, Focal
Press

Primeri
 “Strategies for a Converging World”, strategy report from the project Shaping the Future of the Newspaper, 2002.
Horizontalna in vertikalna integracija v medijskih hišah
Mediafax je ena od dveh najpomembnejših tiskovnih agencij v Romuniji
in je skupina, ki je integrirana tako horizontalno kot vertikalno. V horizontalni integraciji skupino tako sestavljajo pisci tekstov (na primer
Mediafax, snemalni in filmski studio) in oddelek distribucije tekstov. V
vertikalni integraciji ima skupina več TV in radijskih postaj, publikacij in
spletnih portalov, tako lokalnih kot tudi nacionalnih. V prizadevanjih za
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racionalizacijo produkcije poročil, lokalni dopisniki skupine pripravijo
pakete enakih novic in poročil, ki jih lahko uporabijo v več različnih produktih skupine – zvočne verzije za radijske postaje, video verzije za TV
postaje in pisne verzije za Mediafax.
Toti Marinescu, eden od izvršnih direktorjev skupine razlaga:»Naša radijska produkcija je produkcija s primesmi značilnosti produkcije za televizijo. Način, iskanje subjekta, zvočne ilustracije in še posebej prenosi.
Naše zaposlene smo usposobili, da govorijo prosto, brez vnaprej pripravljenih tekstov, za vse vrste dogodkov, ki se jih udeležujejo. Tako lahko v
vsakem trenutku določenega dogodka, ki se ga udeležijo, v živo poročajo
v določeni radijski ali televizijski oddaji. Za nas so pomembni živahni
prispevki in se izogibamo statičnemu posredovanju informacij. Po prenosu se novinar vrne v redakcijo, napiše prispevek v radijskem modulu
in ga posreduje Mediafax tiskovni agenciji, če le ta ni bila prisotna na samem dogodku. Tako je novinar na nek način univerzalni vojak poročil.
Samostojno ali s snemalno ekipo se udeleži in poroča o dogodku in prispevek tudi uredi, sam ali v skupini z drugimi strokovnjaki (poskusili smo
nabaviti video-kamere, vendar še vedno nismo uspeli usposobiti novinarje, da bi samostojno snemali in v živo poročali o določenem dogodku).
Potem novinar zmontira prispevek za video poročila, pripravi radijski
format prispevka in ga posreduje tudi tiskovni agenciji. Celoten proces
tako vzame največ tri do štiri ure.«
Skupina je pripravila intenzivna usposabljanja in izobraževanja za lokalne novinarje, da so jih pripravili za tako kompleksno delo (intervju je
29.9.2005 izvedla Raluca Radu z Totijem Marinescum, izvršnim direktorjem postaje Pro Radio, ki je del zasebnega koncerna Media Pro, AV, tiskani mediji, spletne strani, ‘- blagovna znamka transmedia’).
 Različni formati, različni viri in nekateri lastni materiali na strain:
www.hotnews.ro
 Neuradni karteli med lokalnimi novinarji
- intervju Raluca Radu, 28.3.2006 z Ferencs Vasas, nekdanjim direktorjem mreže dopisnikov za tiskane medije in TV postaje –
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Ameriški sistem deluje po naslednjem principu – več novinarjev dela za
več urednikov različnih medijev. Naši novinarji pa niso navajeni poročati
za več različnih medijev. Besedilo, ki ga posreduje tiskovna agencija se
lahko uporabi za objavo v tiskanih medijih, medtem ko za objavo v elektronskih medijih taki prispevki potrebujejo določene popravke, še posebej za televizijske oddaje, ki poleg teksta vsebujejo tudi slikovne materiale. Pogosto se pa v televizijskih prispevkih pokaže, da primarnega
pomena ni slika, in sekundarnega besedna spremljava, ampak določene
reportaže vlogo slike in teksta zamenjajo. Slika tako zavzame sekundarno vlogo. Romunski lokalni mediji kažejo težnjo po oblikovanju kartelov
lokalnih dopisnikov, v katerih le ti sodelujejo. Primarno sodelujejo za to,
da ne zamudijo kakšnega dogodka, saj bi bili ošteti iz Bukarešte, če bi
vsi mediji, razen njihovega, poročali o nekem dogodku. Zato da do tega
ne pride, sodelujejo. Tisti, ki prvi pride do informacije o nekem dogodku
o tem sicer obvesti tudi druge, vendar jim ne preda vseh podatkov o dogodku. Po drugi strani pa je novinar, ki ne želi sodelovati z drugimi ali
jim ne posreduje informacij, izločen in tako tudi drugi njemu ne posredujejo nobenih podatkov. Po drugi strani pa obstaja tudi dobro sodelovanje
med lokalnimi dopisniki in lokalnimi redakcijami, ki jih je v določenih
okrožjih kar nekaj. Zakaj? Zato ker od dopisnikov zahtevajo, da poročajo
o določenih dogodkih, ne glede na njihovo usposobljenost ali poznavanje določenega področja ali obsežnost dogodka. Posamezni novinarji morajo tako pokrivati določene teme, ki bi drugače lahko zaposlile celotne
novinarske redakcije in ne le enega samega novinarja. Pogosto Bukarešte
določeni dogodki ali informacije sploh ne zanimajo, če se niso prej že
pojavile v lokalnem tisku, radiu ali lokalnem televizijskem programu.
Tako tudi uredniki medijev iz Bukarešte od svojih dopisnikov zahtevajo, da so usklajeni in sodelujejo z lokalnimi redakcijami in mediji, saj
le tako dobijo možnost, da poročajo o pomembnih lokalnih dogodkih.
V nekaterih večjih mestih obstajata vsaj dve skupini, včasih tudi tri, ki
oblikujejo kartel, glede na sorodnost in potem tekmujejo med seboj. V
Craiovi (okoli 300.000 prebivalcev) na primer sta vsaj dva takšna kartela, ki tekmujeta drug z drugim. Načeloma sta oba seznanjena z vsemi
pomembnejšimi dogodki, vendar je pri radijskih in televizijskih preno96

sih čas reakcije ključnega pomena za posredovanje zgodbe oziroma prispevka. Tako sta na primer dve največji komercialni televizijski postaji
ProTV in Antena1, prisostvovali nesreči helikopterja. Ena od njiju je v
eter posredovala nezmontirane posnetke prizora, čeprav je dejansko na
kraj dogodka prišla kasneje kot ekipa druge televizijske postaje, ki pa je
imela tehnične težave in sploh ni mogla posredovati slike v eter. Pri naslednjih poročilih sta seveda obe televizijski postaji že objavili zmontirane posnetke dogodka. Sodelovanje poteka predvsem pri izmenjavi informacij, pogosto pa to sodelovanje prestopi etične meje delovanja. Tako
na primer, za TV poročila, gre na teren samo en snemalec, medtem ko
novinar ostane v redakciji. Snemalec tako posname dogodek, lahko tudi
posamezne intervjuje in potem različne televizijske postaje predvajajo
isti prispevek, še posebej, če je dogodek dovolj pomemben, da o njem
poročajo vse televizijske postaje z istimi intervjuji, istimi posnetki, slikami in tako dalje. Pogosto gledalci niti ne opazijo, da različne televizijske
postaje predvajajo enake posnetke, saj vsak gleda le en določen program
oziroma postajo. Jaz sem jih zasledila, ko sem koordinirala mreže lokalnih televizijskih dopisnikov. Postaje se niso potrudile niti, da bi spremenile določene posnetke ali intervjuje z določenimi osebami, tako pa
je na primer posnetek Donave vedno iz istega zornega kota…In televizijske postaje imajo vedno dober razlog, da to počnejo in načeloma si
med seboj tudi pomagajo. Če na primer ena televizijska postaja zamudi
določen dogodek, lahko zaprosi drugo, da ji odstopi posnetke, ki jih ponavadi tudi dobi, če le ta ne vztraja na ekskluzivnosti objave. Razlogov
za takšno delovanje je več – tekmovalnost, poskus zadovoljiti šefe, med
motive za takšno delovanje sodi tudi nizko plačilo, torej če so lahko novinarji za eno delo plačani dvakrat, zakaj pa ne? Ali pa delajo v izmenah.
Govorila sem z ekipo novinarja in snemalca, ki sta lahko zamenjala vlogi. Medijske hiše sicer težijo k ekskluzivnosti, težave pa se pojavijo, ker
ne poznajo realnosti, ki jo predstavlja delo novinarja na lokalni ravni,
saj so romunske medijske hiše načeloma skoncentrirane le v Bukarešti.
Posledično so nekatere romunske pokrajine slabše pokrite, saj geografska
pokritost ni enotna. Tako da če bi sklepali le po informacijah, ki jih posredujejo centralni mediji, se v pokrajinah bolj oddaljenih od Bukarešte, nič
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ne dogaja. Seveda se aktualnost dogodkov, ki se porajajo v posameznih
pokrajinah, ne more primerjati z drugimi. Tako na primer se pojavi ena
novica na dan v Cluju (tako stranke vlade kot opozicije imajo pomembne predstavnike in voditelje v Cluju – zahod Romunije) v primerjavi s
tremi do petimi dogodki na mesec v drugih pokrajinah. Ampak bele lise
na zemljevidu niso sprejemljive. V teh južnih pokrajinah ni dopisnikov,
mogoče so dopisniki javnega radia in Rompres (javna tiskovna agencija),
ki pa niso uporabni za pripravo televizijskih prispevkov, saj ne morejo
posneti dogajanja s kamero, kar je ključnega pomena. Centralne redakcije tako pravijo, da pokrivajo dogajanje v južnih pokrajinah s poročevalci
iz centra, ki pa ne morejo delovati v teh pokrajinah dovolj dolgo, da bi si
lahko ustvarili mrežo virov, ki bi jih obveščali o aktualnih dogodkih, tako
da bi novinarji lahko o njih pravočasno poročali. Tako so tudi novinarji iz
centra, iz Bukarešte pogosto prezaposleni, da bi v svoje delo vključevali
tudi potovanja v južne province, saj novinarske redakcije načeloma zaposlujejo premalo število novinarjev, ki bi lahko pokrivali tako Bukarešto
kot tudi ostale pokrajine. Prav tako imajo zaposlenih premalo urednikov,
kar se kaže tudi pri rezultatih njihovega dela.

I. 2

Razvoj multimedijev in uporaba vsebine

 Alysen, Barbara et al. (2003): Reporting in a Multimedia World.
Allen & Unwin.
 Becking/van Goor, De Internet methode, Business Contact.
 Blanken/Deuze: De media-revolutie 10 jaar www in Nederland,
Boom.
 Bromberger, G: De kracht van beelddenken. H. Nelissen.
 England/Finney: Managing Multimedia, Addison Wesley longman
 Killian, Crawford, 1999, Writing for the Web, Self-Counsel Press,
Bellingham.
 Lapointe, Pascal, 1999, Le journalisme à l’heure du Net, Les
Presses de l’Université Laval, Laval.
 Lauwers, Mieke: Media Management in the digital era. Stichting
Beeld en Geluid.
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 Medium Magazinder Österreicherisches Journalist (Hg.) (1996):
Werkstattheft Multimedia, Reihe „Journalisten-Werkstatt“ (16
Seiten).
 Quinn, Stephen (2005): Convergent Journalism. The Fundamentals
of Multimedia Reporting. Peter Lang Publications.
 Quinn, Stephen/Filak, Vincent F. (2005): Convergent Journalism.
An Introduction. Writing and Producing Across Media. Focal
Press.
 Walker R., Janice, Taylor, Todd, 1998, The Columbia Guide to
Online Style, Columbia University Press, New York.

1.3

Medijsko pravo na nacionalni in mednarodni ravni

 Anding, Markus (2004): Online Content Syndication. Deutscher
Universitätsverlag.
 Cercelescu, Carmen Monica, 2002, Regimul juridic al presei,
Teora, Bucuresti.
 Eremia, Mihail-Constantin, 2004, Dreptul comunicarii publice,
Editura Universitatii Bucuresti.
 Francis, Barbara (2005): Other People's Words. What Plagiarism Is
and How to Avoid it. Enslow Publishers.
 Hamelink, C.: Ethics in Cyberspace. Sage Publications Ltd
 Reed, Chris (2004): Internet Law. Text and Materials. Cambridge
University Press.
 Runcan, Miruna, 2002, A patra putere- legislatie si etica pentru
jurnalisti, Ed. Dacia, Cluj-Napoca.
 Schulze, Bernd (2005): Mehrfachnutzung von Medieninhalten. Eul
Verlag.
Internet
 www.cna.ro (stran romunskega Državnega avdiovizualnega

sveta za pripravo zakonodaje na avdio-vizualnem področju)
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3. Modul II: Tehnične veščine

II.A

Tehnične veščine za avdio produkcijo

II.A.1 Osnove avdio produkcije
 Bakenhus, Norbert, 1998, Radioul local, Polirom, Iasi.
 Bloom-Schinnerl, Margareta, Der Gebaute Beitrag, Ein Leitfaden
für Radiojournalisten, UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz
2002.
 Coman, Mihai, coord., 2001, Manual de jurnalism, vol I and II,
Polirom, Iasi.
 La Roche, Walther von, Buchholz, Axel (Hrsg.), RadioJournalismus, Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis im
Hörfunk, Paul List Verlag, München, 2004.
 Luini, Jon, Whitman, Allen, 2002, Producing Audio for the Web,
New Riders Press.
 Lynen, Patrick, Das wundervolle Radiobuch. Personality,
Moderation und Motivation, Schriftenreihe der Deutschen
Hörfunkakademie, Band 4, München 2004.
 McLeish, Robert, Radio Production (Praktični priročnik o različnih
vidikih produkcije radijskih programov na profesionalni ravni. Vsebuje tako tehnike delovanja kot tudi različne metode produkcije poročil, izvajanja intervjujev, pisanja radijskih scenarijev,
predstavitev, priprave oglasov, produkcije različnih vrst radijskih
formatov, oddaj in glasbe)
ISBN: 0240515544, Elsevier Science, London WC2N 5JR
 Roback, Steven: Protools, Peachpit Press
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 Wachtel, Stefan, Schreiben fürs Hören. Trainingstexte, Regeln und
Methoden, UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz 2003.
 Wienken, Uschi, Radiomoderatoren und ihre Erfolgskonzepte. Von
den Besten lernen, Schriftenreihe der Deutschen Hörfunkakademie,
Band 3, München 2004.
 Zimmer, Gert, Haas, Michael H., Frigge, Uwe, 2001, Radio management, Polirom, Iasi.
Internet
BBC-E-izobraževanja (datum zadnjega dostopa 29.3.2006):
•

Minidisc for radio.
http://www.bbctraining.com/onlinecourse.asp?tID05514&cat=2772

•

Cool Edit Pro 1: The Basics:
http://www.bbctraining.com/onlineCourse.asp?tID=2292&cat=2772

•

Cool Edit Pro 2: The Editing:
http://www.bbctraining.com/onlineCourse.asp?tID=2262&cat=2772

•

Cool Edit Pro 3: Multitrack Packaging:
http://www.bbctraining.com/onlineCourse.asp?tID=2301&cat=27722

•

Microphones and sound for radio:
http://www.bbctraining.com/onlineCourse.asp?tID=2508&cat=2772

•

Interviewing for radio:
http://www.bbctraining.com/onlineCourse.asp?tID=2555&cat=3

•

Branislava Milosevic, OneWorld Radio, Multimedia Training Kit:
Introduction to digital audio handout.,
http://www.itrainonline.org/ 29.03. 2006

Članki:
 Inside Track je serija člankov, ki so jih pripravili strokovnjaki BBC centra
za usposabljanje in razvoj (BBC Training & Development) za izboljšanje
produkcijskih veščin novinarjev. BBC vsak mesec doda nnov prispevek.

http://www.bbctraining.com/tottindex.asp 29.03. 2006
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 Steve Jones, Recording Great Sound,
http://www.bbctraining.com/tottsound.asp 29.03. 2006

II. B Tehnične veščine za video produkcijo
II.B.1. Kako postati Camjo/Video Novinar (uvod)
 Balasescu, Madalina, 2003, Manual de productie de televiziune,
Polirom, Iasi.
 Brussee, Joop: Televisieregie/korte films. Wolters Noordhoff.
 Bueters, Gerard. Handboek voor televisiemakers. Eburon.
 Coman, Mihai, coord., 2001, Manual de jurnalism, vol I and II,
Polirom, Iasi.
 Fictoor, J. e.a.: Televisiemaken: van Idee tot programmaformat,
Boom
 Griffiths, Richards: Videojournalism, Focal press
 Wegner, Dushan (2004): Der Videojournalist. Von der Idee über
den Dreh bis zum Schnitt. So arbeitet man mit einer DV-Kamera
und Schnittcomputer erfolgreich für das Fernsehen. MediabookVerlag.

II.B.2. Operativni- uporaba DV/Dvcam kamere
 Balasescu, Madalina, 2003, Manual de productie de televiziune,
Polirom, Iasi.
 Coman, Mihai, coord., 2001, Manual de jurnalism, vol I and II,
Polirom, Iasi.

II.B.3. Kako urejati z Avid-om
 Bayes, Steven, 2003, The Avid Handbook : Intermediate
Techniques, Strategies, and Survival Information for Avid Editing
Systems, Focal Press.
 Balasescu, Madalina, 2003, Manual de productie de televiziune,
Polirom, Iasi.
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 Coman, Mihai, coord., 2001, Manual de jurnalism, vol I and II,
Polirom, Iasi.
 Kayfman, Sam, 2003, Avid Editing: A Guide for Beginning and
Intermediate Users, Focal Press.
 Louw, Ot: Beeldspraak, Walva Boek

II.B.4. Osnove interaktivne TV
 Lugmayr, Artur et al. (2004): Digital Interactive TV and Metadata.
Future Broadcast Multimedia. Springer Verlag.
 Morris, Steven, 2005, Interactive TV Standards, First Edition : A
Guide to MHP, OCAP and JavaTV, Focal Press.
 Ploderer, Bernd (2005): Usability und Akzeptanz des digitalen
Fernsehens. Universität Salzburg: Diplomarbeit.
 Schröfel, Ariane (2006): Interaktives Fernsehen. VDM Verlag
Müller.
 Srivastava, H. O., 2002, Interactive TV Technology & Markets,
Artech House Publishers.
 Swann, Philip, 2000, TV dot COM. The Future of Interactive
Television, TV Books, New York.

II.C. Tehnične veščina za produkcijo spletnih strani/multimediji
II.C.1. Jeziki za spletno programiranje (HTML, XML, VRML,
JavaScript, itd.)
 Castro, Elizabeth (2005): Webseiten mit HTML. Markt+Technik
Verlag.
 Drula, Georgeta, 2002, Site-uri Web, Semne, Bucuresti.
 Duckett, Jon, 2004, Beginning Web Programming with HTML,
XHTML, and CSS (Wrox Beginning Guides), Wrox.
 Freeman, Elisabeth/FREEMAN, Eric (2006): Head First HTML
with CSS & XHTML. A learner's guide to creating standards based
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Web pages. O'Reilly.
 Horton, William, 1994, Designing and Writing Online
Documentation: Hypermedia for Self- Supporting Products,
Wiley.
 Knuckels, Craig D., 2000, Introduction to Interactive Programming
on the Internet: Using HTML and JavaScript, Wiley.
 Tittel, Ed/Burmeister, Mary (2005): HTML 4 for Dummies. Hungry
Minds.
 Zakas, Nicholas C. (2005): Professional JavaScript for Web
Developers. Hungry Minds.
Internet
•

Online-Tutorial HTML: http://www.photozauber.de/praxis/tutorials/html.php [last check: 08-04- 2006]

•

Skripten "HTML Einführung” und “JavaScript Einführung” (redmonds Anwender Training), Bestelladresse: http://www.redmonds.
de/

•

Skriptum "HTML 4 – Grundlagen der Erstellung von Web-Seiten",
Bestelladresse:http://www.herdt4vhs.at/commerceportal/item_detail.asp?ItemNo=1000195

•

Skriptum "HTML 4 –Zusatzwissen zur Gestaltung von WebSeiten", Bestelladresse:http://www.herdt4vhs.at/commerceportal/
item_detail.asp?ItemNo=1000196

•

Skriptum "Java und XML–Grundlagen", Bestelladresse:http://www.
herdt4vhs.at/commerceportal/item_detail.asp?ItemNo=1000241

•

"WebPublisher V2". CD-ROM von bitmedia. Bestelladresse:
http://www.lernportal.at/warehouse/katalog/katalog_detail_zeile.
php?shopartikel=299 [last check: 08-04-2006]

105

II,C.2 Urejanje digitalnih slik s Photoshopom in drugimi
 Adobe Creative Team (2005): Classroom in a Book. Adobe
Photoshop CS2. Adobe Press.
 Deutschsprachige Ausgabe: Adobe Photoshop CS2. Das offizielle
Trainingsbuch von Adobe Systems. Mit DVD-ROM für Windows
und Mac OS. Classroom in a Book. Markt+Technik Verlag,
2005].
 Kraus, Helmut (2004): Scannen. Einstellungen, Farbmanagement,
Nachbearbeitung. Galileo Press.
 May, Alex, 2000, Digital Photography, Dorling Kindersley,
London.
 Netravali, Arun M., Haskell, Barry G., 1995, Digital Pictures:
Representation, Compression and Standards (Applications of
Communications Theory), Springer.
 Neumeyer, Heico (2005): Adobe Photoshop CS2 Übungsbuch (mit
CD-ROM). Markt+Technik Verlag.
 Nyman, Mattias (2004)4: 4 Farben, 1 Bild. Grundwissen für die
Farbbildverarbeitung von der Eingabe bis zum Proof mit Photoshop,
QuarkXPress, InDesign und PDF/X. Springer.
 Willmore, Ben (2005): Photoshop CS2 Up To Speed. AddisonWesley.
Internet
 Online-Tutorial "Digitale Bildbearbeitung mit Photoshop": http://
www.br-online.de/wissen-bildung/thema/alpha-bildbearbeitung/
[last
th
check: April 8 2006]
 Online-Tutorial Photoshop: http://www.photozauber.de/praxis/tutorials/photoshop.php und http://www.photozauber.de/praxis/schulungen.
php [last check: April 8th 2006]
 "Grundlagenschulung für Photoshop“. Online-pdf (kostenlos),
http://www.photozauber.de/praxis/schulungen/grund/grundlagen2005.
pdf [last check: April 8th 2006]
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 "Photoshop – Erweiterte Techniken". Online-pdf (kostenlos), http://
www.photozauber.de/praxis/schulungen/erweitert/ps_erweitert.pdf [last
check: April 8th 2006]
 "Webdesign mit Photoshop – Grundlagen". Online-pdf (kostenlos), http://www.photozauber.de/praxis/schulungen/web/w_grundlagen.
pdf [last check: April 8th 2006]
 Skriptum "Adobe Photoshop CS2 für Windows –Grundlagen“,
Bestelladresse: http://www.herdt4vhs.at/commerceportal/item_detail.
asp?ItemNo=1003162

 Skriptum "Adobe ImageReady 7.0 für Windows – Grundlagen
Bildbearbeitung für Webseiten“, Bestelladresse: http://www.
herdt4vhs.at/commerceportal/ item_detail.asp?ItemNo=1000229

 Skriptum "Bildbearbeitung Allgemein und Einführung“ (redmonds
Anwender Training), Bestelladresse: http://www.redmonds.de/
 Skriptum "Photoshop CS2" (redmonds Anwender Training),
Bestelladresse: http://www.redmonds.de/

II.C.3 Osnove spletnih urejevalnikov in programska oprema za
oblikovanje spletnih strani
 Coley, Lon, How to Use Macromedia Dreamweaver 8 and
Fireworks 8, Sams, 2005.
 "Dreamweaver MX Grundlagen". CD-ROM von bitmedia.
Bestelladresse: http://www.lernportal.at/warehouse/katalog/katalog_detail_zeile.php?shopartikel=279 [visited 8-04-2006]
 Page, Khristine Annwn, Macromedia Dreamweaver MX 2004 :
Training from the Source, Macromedia Press, 2003.
 Skriptum "Macromedia Dreamweaver 8.0 für Windows –
Grundlagen Web-Design”, Bestelladresse: http://www.herdt4vhs.
at/commerceportal/ item_detail.asp?ItemNo=1003779
 Warner, Janine, Dreamweaver 8 for Dummies, Hungry Minds, 2005.
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II.C.4. Premikanje slik na spletu. Osnove multimedijskih animacijskih tehnik
 Abrahams/Verweij. Werken met iMovie. Bruna Multimedia.

II.C.5. (Flash in drugi) in osnove 3D tehnik animacije
 Armstrong, Jay/DeHaan, Jen (2005): Macromedia Flash 8. A
Tutorial Guide. Macromedia.
 Lamb, Clarence, Keller, Kirk, 1997, Multimedia Animation, Que
Educational & Training.

Internet
•

Online-Tutorial Flash: http://www.photozauber.de/praxis/tutorials/
flash.php [last check: 08-04-2006]

•

Skriptum "Flash 5 Einführung” (redmonds Anwender Training),
Bestelladresse: http://www.redmonds.de/

II.C.6. Osnove delovanja Sistemov za upravljanje vsebine –
CMS Content Management Systems za novinarje
 Addey, Dave et al., 2002, Content Management Systems (Tools of
the Trade), Peer Information Inc.
 Forum Medienethik (2001): Journalismus heute – nur Content
Management?. Kopaed Verlag.
 Kirilova, Sevdalina (2005): Content Management Systeme aus medienökonomischer Sicht. Universität Salzburg: Diplomarbeit.
 Mauthe, Andreas/Thomas, Peter (2004): Professional Content
Management Systems. Handling Digital Media Assets. John
Wiley.
Internet
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Österreichisches Online-Tutorial zum ContentManagement-System „Joomla“:http://www.mamboportal.
at/index.php?option=com_docman&task=cat_view

&Itemid=143&gid=129&orderby=dmdatecounte
r&ascdesc=DESC [last check: 08-04-2006]

II.C.7. Praktikum: produkcija in trženje celostnih multimedijskih
paketov
 Atkinson, Cliff (2005): Erzählen statt aufzählen. Neue Wege
zur erfolgreichen PowerPoint-Präsentation. Microsoft Press
Deutschland.
 Catalano, Frank/Smith, Bud (2000): Internet Marketing for
Dummies. Hungry Minds.
 Charles, Curtis B, Brown, Karen M., 1996, Multimedia Marketing
for Design Firms, Wiley.
 Glassner, Andrew (2004): Interactive Storytelling. A. K. Peters.
 Handler Miller, Carolyn (2004): Digital Storytelling. Focal Press.
 Mallender, Ariane, 1999, Ecrire pour le multimedia, Dunod, Paris.
 Seda, Catherine (2004): Search Engine Advertising. Cisco Press.

109

4. Modul III: Umetnost pripovedovanja/
Veščine pisanja

III.1. Kako pisati kreativno v multimedijskem okolju
 Bass, Frank (ed.), 2001, The Associated Press Guide to Internet
Research and Reporting, Perseus Publishing, Cambridge.
 Coman, Mihai, coord., 2001, Manual de jurnalism, vol I and II,
Polirom, Iasi.
 Ferreol, Gilles, Flageul, Noel, 1998, Metode si tehnici de exprimare scrisa si orala, Polirom, Iasi.
 Francis, Barbara : Other people’s words, Enslow Publications.
 Guérin, Serge, 1996, La cyberpresse. La presse et l’écrit off line,
on line, Hèrmes, Paris.
 Heijnk, Stefan (2002): Texten fürs Web. Grundlagen und
Praxiswissen für Online-Redakteure. Dpunkt Verlag.
 Hoofacker, Gabriele (2004): Schreiben und Gestalten für das
Internet. List.
 Joanescu, Irene, 1999, Radioul modern : tratarea informatiei si
principalele genuri informative, All, Bucuresti.
 Killian, Crawford (1999): Writing for the Web. Roundhouse
Publishing.
 Mill, David (2005): Content is King. Writing and Editing Online.
Butterworth-Heinemann.
 Paul, N. : Computer assisted reporting. Poynter institute.
 Randall, David, 1998, Jurnalistul universal, Polirom, Iasi.
 Rosca, Luminita, 2004, Productia textului jurnalistic, Polirom,
Iasi.
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III.2. Pisanje za Internet
 Burger/de Jong: Handboek stijl. SDU
 Coman, Mihai, coord., 2001, Manual de jurnalism, vol I and II,
Polirom, Iasi.
 Hall, Jim, 2001, Online Journalism. A critical primer, Pluto Press,
London.
 Hömberg, Klaus-Dieter/ Walter, Hg.: Journalistenausbildung für
eine veränderte Medienwelt. Diagnosen, Institutionen, Projekte.
Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, p. 145-155).
 Killian, Crawford, 1999, Writing for the Web, Self-Counsel Press,
Bellingham.
 Meier, Klaus, 2002: Herausforderungen des Internet-Journalismus.
Das neue Medium denken lernen. In: Altmeppen,
 Ward, Mike, 2002, Journalism Online, Focal Press, Amsterdam.

III.3. Obraz poročil
 Balasescu, Madalina, 2003, Manual de productie de televiziune,
Polirom, Iasi.
 Zeca-Buzura, Daniela, 2005, Jurnalismul de televiziune, Polirom,
Iasi.
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5. Modul IV: Vizualne veščine

IV.A. Vizualne veščine za produkcijo tiskanih medijev
IV.A.1 Vizualno novinarstvo: razmišljaj kot bralec
 Bernstein, David, “Creative Advertising”.
 Bertrand, C. J., 2001, O introducere in presa scrisa si vorbita,
Polirom, Iasi, Polirom, Iasi.
 Brielmaier, Peter, Wolf, Eberhard, 1999, Ghid de tehnoredactare,
Polirom, Iasi.
 Carreiras, Manuel/Clifton, Charles E. (ed.) (2004): The on-line
study of sentence comprehension. Psychology Press.
 Garcia, Mario a.o.“Eyes on the News”, report by The Poynter
Institute 1989.
 Hohlfeld, Ralf (2005): "Der missachtete Leser revisited". Zum
Wandel von Publikumsbild und Publikumsorientierung im
Journalismus. In: Behmer, Markus et al. (Hg.): Journalismus und
Wandel. Analysedimensionen, Konzepte, Fallstudien. VS Verlag
für Sozialwissenschaften, S. 195-224.
 Hyona, Jukka (ed.) (2003): The mind’s eye. Cognitive and applied
aspects of eye movement research. Elsevier.
 Reah, Danuta (2002): The Language of Newspapers. London:
Routledge.
 Rosenblatt, Louise, “The Reader, the Text, the Poem”, Southern
Illinois University Press, 1978.
 Schneider, Wolf (2005): "Die neun typischen Journalisten-Sünden“.
Seminar handouts. Salzburg: KfJ (only to use by permission of the
author!).
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Internet
 Outing, Steve/Ruel, Laura (2004): The Best of Eyetrack III: What
We Saw When We Looked Through Their Eyes. http://www.poynterextra.org/eyetrack2004/ main.htm [last check: April 3rd 2006]

IV.B.1. Moč slike v pripovedovanju zgodbe
 Coman, Mihai, coord., 2001, Manual de jurnalism, vol I and II,
Polirom, Iasi.
 Zeca-Buzura, Daniela, 2005, Jurnalismul de televiziune, Polirom,
Iasi.

IV.B.2. Oko kamere – Kompozicija slike – Vizualna pismenost
 Coman, Mihai, coord., 2001, Manual de jurnalism, vol I and II,
Polirom, Iasi.
 Zeca-Buzura, Daniela, 2005, Jurnalismul de televiziune, Polirom,
Iasi.

IV.B.3. Montaža: Moč vsebine skozi montažo
 Balasescu, Madalina, 2003, Manual de productie de televiziune,
Polirom, Iasi.
 Coman, Mihai, coord., 2001, Manual de jurnalism, vol I and II,
Polirom, Iasi.
 Zimmer, Gert, Haas, Michael H., Frigge, Uwe, 2001, Radio management, Polirom, Iasi.
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6. Module V: Veščine vodenja

V.1.

Upravljanje medijske redakcije različnosti

 Berggren/Gillstrom/Östling: Praktiskt ledarskap. Liber AB.
 Biemans, C. : Spirit! Meer zin in samenwerking, Scriptum.
 Blom,
Herman/Meier,
Harald
(2002):
Interkulturelles
Management. Interkulturelle Kommunikation – Internationales
Personalmanagement – Diversity-Ansätze im Unternehmen. Verlag
Neue Wirtschafts-Briefe.
 Borremans/Keisse: Coaching hoe?zo! Lannoo
 Buchholz, Ulrike (2005): Kommunikation im Change Management:
Die Rehabilitierung einer verkannten Disziplin. In: Rademacher,
Lars (Hg.): Distinktion und Deutungsmacht. Studien zu Theorie
und Pragmatik der Public Relations. VS Verlag, S. 223-237.
 Nelson,Bob/Blanchard, Ken/ Economy, Peter:, Managing for dummies, Wiley, John & Sons, Incorporated
 Peretti, A. de/Legrand, J.A./Boniface, J. Technici de comunicare,
Polirom 2001.
 Quinn, Stephen (2002): Knowledge Management in the Digital
Newsroom. Focal Press.
 Schmidt, Siegfried J. (2004): Unternehmenskultur. Die Grundlage
für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Velbrück
Wissenschaft.
 Schmidt, Siegfried J. (2005): Lernen, Wissen, Kompetenz, Kultur.
Vorschläge zur Bestimmung von vier Unbekannten. Carl-AuerSysteme.
 Senge, Peter M. et al. (1999): Das Fieldbook zur Fünften Disziplin.
Klett-Cotta.
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 Stuber, Michael (2004): Diversity. Das Potenzial von Vielfalt nutzen – den Erfolg durch Offenheit steigern. Luchterhand.

Internet
 Senge, Peter M. (2003): Creating Desired Futures in a Global
Economy. In: Reflections. The SoL Journal on Knowledge,
Learning, and Change. pdf von http://www.reflections.solonline.
org/ [last check: April 3rd 2006].
 Senge, Peter M. et al. (2004): Awakening Faith in an Alternative
Future. In: Reflections. The SoL Journal on Knowledge, Learning,
and Change. pdf von http://www.reflections.solonline.org/ [last
check: April 3rd 2006].

V.2.

Kvaliteta multimedijske vsebine

 McGovern, Gerry/Norton, Rob (2001): Content Critical: Gaining
Competitive Advantage Through High-Quality Web Content.
Financial Times.

V.3.

različna orodja trženja v multimedijskem kontekstu

 Kotler, Philip, 1997, Managementul marketingului, Bucuresti,
Teora.
 Zwieten, Huub van /v.d. Grift, Mark: Het merk ik, Volkrantbanen
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7. Modul VI: ‘Mehke’ veščine

VI.1. Kako preživeti ustvarjati dobro novinarstvo v multimedijski redakciji
 Bono, E. de: Serious Creativity, Harper Collins.
 Bono, E. de: New Thinking for the Millenium. Penguin Books
 Centre for Journalism and Further Education, Project management
in the Newsroom, Teaching Material 2005.
 Clark, Roy Peter and Fry, Don “Coaching Writers – Editors and
Reporters Working Together Across Media Platforms”, Bedford/
St. Martins 2003.
 Flaherty, James, “Coaching: Evoking Excellence in Others”,
Butterworth-Heinemann 1998.
 Kawamoto, Kevin (ed.) (2003): Digital Journalism. Emerging
Media and the Changing Horizons of Journalism. Rowman &
Littlefield Publishers.
 Meier, Klaus (2002): Internet-Journalismus. Ein Leitfaden für ein
neues Medium. Konstanz: UVK.
 Pürer, Heinz/Rahofer, Meinrad/Reitan, Claus (Hg.) (2004):
Praktischer Journalismus. Presse • Radio • Fernsehen • Online.
UVK.
 Ward, Mike (2003): Journalism Online. Focal Press.
Članki
 “The Belbin Test – Mapping of Team Roles”, the Danish Institute
Ankerhus Management College, 2001.
 The Impact Study, “Culture Report: A Profile of the Impact
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Newspapers and Their Departments”, The Readership Institute,
Northwestern University, 2000.

Uporabni internetni viri za trimedialne novinarje.
 Informacijski center raziskovalnih novinarjev in urednikov
(Investigative Reporters and Editors Resource Center)
http://www.ire.org/resourcecenter/
» Informacijski center raziskovalnih novinarjev in urednikov (IRE
Resource Center) je bogata zakladnica tiskanih, radijskih in televizijskih zgodb, nasvetov in smernic, ki vam bodo pomagale, da boste začeli
in zaključili najboljše prispevke vašega življenja. Enkratna knjižnica je
izhodišče vsakega prispevka na katerem delate, saj lahko brskate skozi več kot 20.000 prispevkov raziskovalnega novinarstva le s pomočjo
vašega računalnika in svetovnega spleta.«
 Viri na spletni strani Online News Association / spletna stran
Cyberjournalist
http://www.cyberjournalist.net/tips_and_tools/
http://www.cyberjournalist.net//tips/ojtips.html
http://www.cyberjournalist.net/great_work_gallery/
http://www.cyberjournalist.net/the_weblog_blog/
»CyberJournalist.net je spletna stran, ki daje poudarek raziskavam in
prispevkom o tem, kako internet, nove tehnologije in procesi konvergence spreminjajo medije. Stran ponuja nasvete, novice in komentarje o
spletnem novinarstvu, javnih medijih, digitalnem pripovedovanju zgodb,
sinergijskih novinarskih operacij in uporabi interneta kot sredstva za
poročanje. CyberJournalist.net izpostavlja primere spletnega novinarstva
s ciljem prepoznati kvalitetno delo v primerjavi s tistimi prispevki, ki so
nekoliko slabši. Stran raziskuje tudi, kako nove tehnologije vplivajo na
novinarstvo, s poudarkom na tem, kako lahko internet pomaga izboljšati
kvaliteto novinarskega dela.«
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 Fundacija radijskih in televizijskih urednikov informativnih oddaj
(Radio and Television News Director Foundation)
http://www.rtnda.org/resources/wiredweb/index.html
»Fundacija radijskih in televizijskih urednikov informativnih oddaj (The
Radio and Television News Directors Foundation) ponuja programe usposabljanja, seminarje in štipendije na področju raziskav, ki so ključnega
pomena za profesionalce v pripravi poročil za elektronskem medije in njihove javnosti.«
 Institut Poynter
http://www.poynter.org/resource_center/
»Poynter Institut je šola namenjena poučevanju in navdihovanju novinarjev in medijskih voditeljev, ki spodbuja odličnost in povezovanje med
strokovnostjo in praktičnim vodenjem uspešnega podjetja. Prav tako
predstavlja novinarstvo, ki informira javnost in hkrati spodbuja javne razprave. S tem nadaljuje tradicijo, ki jo je s svojim prepričanjem v neodvisno novinarstvo v javnem interesu, začel Nelson Poynter.«
 Nasveti: TV / Radio
http://www.poynter.org/content/content_view.asp?id=31904
 Barve, kontrasti in dimenzije v sodobnem oblikovanju
http://www.poynter.org/content/content_view.asp?id=2711
 Journalism Libraries Bibliography
http://www.poynter.org/content/content_view.asp?id=1202
 Broadcast Journalism Bibliography
http://www.poynter.org/content/content_view.asp?id=1166

Revija Online Journalism Review
»Težimo k oblikovanju smernic za spletne novinarje, urednike in založnike
in da nenehno izzivamo njihovo kreativnost pri ustvarjanju inovativnih,
informativnih in zanimivih prispevkov za svoje bralce in njihovo globalno skupnost.«
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 Nasveti za snemanje boljših spletnih videov
http://www.ojr.org/ojr/wiki/video/
 Snemanje spletnega videa
http://www.ojr.org/ojr/stories/050303mccombs/
 Spletni viri poročil v Evropi
http://www.ojr.org/ojr/lasica/1017820248.php
 Učenje bodočega novinarstva
http://www.ojr.org/ojr/stories/060212pryor/
 Vodič za novinarstvo in množične komunikacije
http://lib.sdstate.edu/lib15/mcomlinks.html
 Orodja za vizualno raziskavo na spletni strani journalism.net
http://www.journalismnet.com/video/index.htm
 Internet Archive
http://www.archive.org/
http://www.archive.org/web/web.php
Internet Archive je neprofitna organizacija osnovana s ciljem ustvariti
‘Internetno knjižnico’, ki bo zagotavljala permanenten dostop do zgodovinskih zbirk, ki obstajajo v digitalni obliki, za vse raziskovalce, zgodovinarje in akademike. Z njihovo “Wayback Machine” lahko brskate po 55
milijardah (!) spletnih virov od leta 1996.
 CurrentTV
http://current.tv/studio/survivalguide/
http://current.tv/studio/create/cj/casestudies
CurrentTV je namenjena amaterjem, da lahko snemajo in urejejo video
materiale. Ta projekt s podporo Al Gorea ponuja podporo vsem uporabnikom, da učinkoviteje snemajo in urejejo – montirajo svoje zgodbe.
CurrentTV prav tako ponuja primere o standardih v novinarstvu.
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1. Uvod

Bistvo novinarskega poklica je komuniciranje, razlaganje in predstavljanje dogajanja preko tiska, radia ali celo neposredno preko televizije.
Novinarji lahko svoje znanje in izkušnje posredujejo tudi drugim, čeprav
nimajo formalne pedagoške izobrazbe ali posebnih znanj iz poučevanja
in didaktike. Nekateri prav zaradi pomanjkanja teoretičnih znanj o
poučevanju omahujejo pri posredovanju svojega znanja in veščin drugim.
Ta priročnik tako želi natančneje pojasniti mnoge pojme in koncepte, ki
jih poznamo kot študenti, namreč, kako se ljudje učimo, razkriva mnoge
trike in nasvete o oblikovanju in predstavitvi posameznih izobraževanj,
hkrati pa poskuša pojasniti različne načine učenja, motivacijske dejavnike
in ovire, ki se utegnejo pojaviti v procesu pridobivanja dodatnih znanj.
Nekateri predavatelji so tako novinarji ali fotografi, nekateri uredniki
ali pomočniki urednikov, drugi spet tehnični strokovnjaki ali drugi člani
uredniških ekip. Nekateri imajo obsežne multimedijske izkušnje, ki so
jih pridobili skozi delo v lastnih medijskih hišah, drugi so specialisti za
posamezne medije, a bodo posredovali svoja znanja in veščine v multimedialnem konceptu izobraževanja. Za vse pa velja, da imajo omejene
pedagoške izkušnje in didaktična znanja.
Kako naj predavam kolegom, ki so prav tako dobri kot jaz ali morda
celo boljši? Poleg komunikacijskih veščin so naša največja prednost pri
posredovanju znanj drugim naše veščine in obsežne izkušnje, ki smo jih
pridobili pri svojem multimedialnem delu ali delu na nekem specializiranem področju oziroma mediju. To je nekaj, kar imamo in kar lahko posredujemo udeležencem seminarjev, ki takih znanj in izkušenj nimajo. Naš
največji izziv je tako preoblikovanje lastnih izkušenj v konkretno znanje
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in teorijo, ki jo lahko posredujemo tudi drugim.
Vedno obstajajo različni načini, kako zbrati in pravilno strukturirati svoje
praktične izkušnje v skripta, sisteme in teorije. Pogosto nam pri tem pomaga uporaba teorije s tega področja. Glede na to, da je multimedijska
praksa še vedno relativna novost, je tudi teorija multimedijskega delovanja še vedno v začetnih fazah razvoja in oblikovanja. Pričujoči priročnik
tako ne bo ponudil prispevkov o konceptih multimedijskega delovanja,
ki bodo predstavljeni v konceptualnem seminarju pod naslovom »Potek
poročil: modeli za novinarsko pripovedovanje zgodbe v konvergentnem
svetu«.
Načrtovanje seminarja. Predavatelji v izobraževalnih programih multimedijskega novinarstva bodo morali sami razviti in pripraviti svoje
seminarje. Poleg tega priročnika jim bo pri tem v pomoč tudi oris posameznega programa, sami pa bodo morali vsak modul izobraževanj prilagoditi specifični ciljni skupini seminarja, saj je bistvo tega priročnika
prav potreba oziroma nujnost prilagoditve posameznega programa potrebam udeležencev.
Tako se bodo morali predavatelji prilagoditi ciljem vsakega modula,
upoštevajoč potrebe in želje udeležencev ter v skladu s tem oblikovati
tudi posamezne aktivnosti v procesu izobraževanja (vaje, diskusije, skupinsko delo, individualno delo itd.), saj bodo le tako dosegli zastavljene cilje, ki jih morajo oblikovati za vse seminarje posameznega modula
izobraževanja. Pri tem jim bo v pomoč drugi del tega priročnika.
Kako se ljudje učijo? Nekateri novinarji in ostali, ki delajo na multimedijskem področju, so se svojega dela morali naučiti na težji način – skozi delo, s procesom poskusov in napak, brez prave pedagoške pomoči
in s pikrimi komentarji pomočnikov urednikov: Ni dovolj dobro, poskusi znova! Drugi so študirali novinarstvo, komunikologijo ali medijske študije in v procesu formalne izobrazbe pridobili univerzitetne in druge uradne nazive, a pri tem osvojili le malo ali nič praktičnih, uporabnih
veščin in znanj.
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Ta priročnik ne verjame v tradicionalna teoretična predavanja niti v
klasično metodo procesa učenja skozi delo: delaj, kot ti je rečeno, ampak

v proces sodobnega učenja skozi delo, ki predstavlja zmes obeh metod z
razumevanjem, da se posamezniki največ naučijo s pomočjo lastne refleksije in sodelovanja v postopku.
To metodo sestavljajo štiri faze in je v svojem bistvu krožna:
1. delo učenca (delo, naloge, poskusi);
2. učenec tako pridobi nove izkušnje;
3. učenec o novih izkušnjah razmišlja;
4. učenec prilagodi svoja teoretična razmišljanja novemu znanju, ki
ga je osvojil skozi prejšnje tri faze. Potem je učenec ponovno pripravljen stopiti v prvo fazo procesa, le na višji ravni.
To razumevanje učenja kot krožnega procesa je razvil ameriški znanstvenik David A. Kolb, ki je leta 1984 objavil knjigo Empirično učenje:
izkušnje kot vir učenja in razvoja (Experiential Learning: experience as
the source of learning and development), s katero je zaoral ledino na tem
področju.

Kolbov empirični krog učenja

Slika: Konkretno izkustvo → reflektivno opazovanje → abstraktna konceptualizacija → aktivno eksperimentiranje →
Dejstvo je, da ljudje oblikujemo različne načine in stile učenja in skozi
leta so se tako oblikovale različne teorije o stilih učenja. Ena izmed njih
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izhaja iz Kolbovega empiričnega kroga učenja, ki pravi, da štiri faze kroga učenja predstavljajo tudi štiri različne stile učenja:
•

Aktivist (kinestetični tip) – konkretno izkustvo – najlažje in najraje
se uči iz konkretnih izkušenj (simulacije, študije primerov, domača
naloga) in je pripravljen na vse:
o

•

Mislec – reflektivno opazovanje – najlažje se uči skozi proces reflektivnega opazovanja (dnevnik, metoda možganske nevihte). Tak
tip potrebuje čas, da o odločitvi razmisli, preden jo sprejme.
o

•

izobraževalni pristop: predavanja zelo pomagajo, predavatelj
naj priskrbi strokovno razlago – priročnik, knjige in ocenjuje
delo po objektivnih, zunanjih kriterijih.

Teoretik – abstraktna konceptualizacija – najraje se uči s pomočjo
predavanj, skript in analogij. Teoretik želi analizirati odnose med
različnimi komponentami in dejavniki.
o

•

izobraževalni pristop: reševanje problemov, diskusije v majhnih skupinah, povratna informacija soudeležencev in domača
naloga; predavatelj mora udeležencu s takšnim stilom učenja
dopustiti, da sam določi kriterije relevantnosti izbranih materialov.

izobraževalni pristop: študije primerov, preučevanje teorij in
analiza le-teh; vse ostale aktivnosti, vključno s pogovorom s
strokovnjakom, so neproduktivne.

Pragmatik – aktivno eksperimentiranje – najraje pridobiva nova
znanja s preizkušanjem novih idej (laboratorij, delo na terenu, opazovanje). Zanima ga predvsem, kako uporabiti določena teoretična
znanja v praksi.
o

izobraževalni pristop: pomagajo povratne informacije
soudeležencev, aktivnosti, ki se nanašajo na konkretne veščine,
predavatelj je trener takšnemu tipu udeleženca, ki se najlažje
uči sam, le s trenerjevo pomočjo.

Tega priročnika ne želimo posvetiti Kolbovim doktrinam in postaviti
njegovo teorijo nad vse ostale. Izpostaviti želimo le dejstvo, da smo vsi

drugačni in se moramo kot takšne tudi sprejeti.
In tako pridemo do nečesa popolnoma drugega: prizor iz filma Montyja
Pythona, Brianovo življenje (Life of Brian), kjer množica pravi, da je
Brian njihov prerok, čeprav proti njegovi volji. Brian poskuša množici
razložiti, da ne želi častilcev:
Brian: »Vi vsi ste individualni.«
Množica: »Ja, vsi smo individualni.«
Brian: »Vsi ste različni.«
Množica: »Ja, vsi smo različni!«
Osamljen glas iz ozadja: »Jaz nisem!«
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2. Značilnosti odraslih v izobraževanju

»Povej mi in bom pozabil;
pokaži mi in morda si bom zapomnil;
vključi me in bom razumel.«
Konfucij, 450 pr. n. št.
Obstaja veliko teorij o učenju in o tem, kako pripraviti čim bolj učinkovit
seminar. Najpreprostejši odgovor na to je preprosto ta, da mora predavatelj prebuditi interes udeležencev s primernimi metodami in tehnikami, s
pravilno oblikovanim in zastavljenim seminarjem in dobrimi učnimi materiali. Najpomembnejši pa so seveda dobri udeleženci.

2.1 Avtonomnost in samoodločanje.
Odrasli v izobraževalnih procesih so avtonomni in samostojno sprejemajo svoje odločitve in razumevanje tega je ključnega pomena za uspešno
izobraževanje odraslih, ki se sami odločijo za nadaljnje izobraževanje
in so zaradi tega tudi bolj motivirani, da v procesu sodelujejo. Takšni
udeleženci želijo sodelovati v učnem procesu in ga tudi sooblikovati, saj
vedo, kaj želijo, in so zato tudi bolj pripravljeni sodelovati v različnih aktivnostih, k oblikovanju katerih so tudi sami prispevali. Njihova primarna integracija se prične s pripravo ocene potreb in z oblikovanjem ciljev
izobraževanja, saj je za odraslega v procesu izobraževanja bolj zabavno in hkrati bolj učinkovito, da skupaj načrtujejo, kako bodo lahko na
novo pridobljena znanja in veščine uporabili v svojem vsakodnevnem
delovnem procesu. Poleg tega naloge, naravnane na aktivno sodelovanje
udeležencev in skupinsko delo, spodbujajo družbeno atmosfero pridobivanja novih znanj, v kateri se odrasli počuti udobno. Tako ima predavatelj
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vlogo spodbujevalca, ki vodi odrasle udeležence izobraževalnega tečaja
k cilju širjenja in pridobivanja novih znanj in veščin, v nasprotju z vlogo
predavatelja, ki le posreduje svoje znanje pasivnim udeležencem.

2.2 Življenjske izkušnje in znanja.
V nasprotju z otroki, ki jim izobraževanje pomeni predstavitev novih pojmov, kontekstov, dejstev in informacij, odrasli v proces izobraževanja
stopajo z bogatimi izkušnjami in pričakovanji, ki jih vpletejo in vključijo
v izobraževalni proces in vplivajo na njihov pristop k samemu seminarju,
delavnici ali predavanju. Izobraževalni proces mora zato upoštevati vsakodnevno življenje in delo udeležencev, njihove izkušnje in predhodno
formalno izobrazbo, prav tako pa je le-ta bolj učinkovit, če je naravnan
na določen problem ali izpostavi določeno nalogo. Takšen integracijski
in participativni pristop upošteva načela, ki jih oblikujejo življenjske,
delovne in profesionalne izkušnje udeležencev, hkrati pa zagotavlja, da
udeleženci dobijo občutek o koristnosti in pomenu izobraževanja, če se
le-to (igranje vlog, vaje in primeri) nanaša na konkretne situacije iz njihovega profesionalnega življenja. S takim načinom dela se zagotovi boljše
sprejemanje in ohranjanje novih informacij pri udeležencih.

2.3 Usmerjenost k cilju.
Odrasli v procesu izobraževanja potrebujejo določen vzorec izobraževanja,
kar pomeni, da želijo biti obveščeni o ciljih, vsebini, metodah in časovnem
okviru izobraževanja. Transparentnost učnega procesa je ključna za odraslega udeleženca, tako da je ena od najpomembnejših nalog predavatelja
v procesu poučevanja odraslih priprava transparentnega učnega načrta, ki
bo natančno predstavil cilje in namen izobraževalnega procesa.
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2.4 Usmerjenost k uporabnosti.
Odrasli v procesu izobraževanja morajo videti uporabnost oziroma korist, ki jim bo le-ta prinesel v njihovo življenjsko oziroma profesionalno življenje. Novo pridobljena znanja iz izobraževalnega procesa morajo
biti uporabna v njihovem profesionalnem življenju, saj je le tako koristno
in zagotavlja uspešen prenos novih veščin v življenje udeležencev seminarjev. Predavatelj mora predstaviti uporabnost in koristi od novih znanj
in veščin, ki jih bodo udeleženci pridobili v izobraževalnem procesu, saj
tako zagotovi in okrepi motivacijo udeležencev za sodelovanje v učnem
procesu. S spoznanjem, da bodo nova znanja in veščine dejansko koristila
pri vsakodnevnem delu udeležencev, izobraževanje pridobi na svoji vrednosti in motivacijski privlačnosti.

2.5 Praktičnost.
Upoštevajoč dejstvo, da se večina odraslih v procesih izobraževanja samostojno odloči za sodelovanje, jim je potrebno predstaviti praktične vidike novih znanj in veščin, ki jih bodo osvojili za njihovo vsakodnevno
delo, saj se tako drastično poveča njihova motiviranost in pripravljenost
na aktivno participacijo.
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3. Usposobljenost predavatelja

Uspešen predavatelj mora posedovati določene lastnosti in veščine, s katerimi bo lahko spodbujal potrebe posameznih udeležencev na participativen način. Med take lastnosti sodijo procesne veščine, psiho-socialne
veščine, metodološke kompetence in osebne kompetence.

3.1 Procesne veščine
3.1.2 Transparentnost izobraževalnih potreb.
Predavatelj se pogosto znajde v precepu med potrebami in željami
udeležencev seminarja na eni strani ter željami organizatorja izobraževanja
na drugi – na primer delodajalca, gostiteljske institucije, agencije, ki financira izobraževanje, ali izobraževalne institucije, kar lahko vodi do
težav, ki pa jih mora predavatelj nasloviti:
Včasih se organizatorjeve ideje o tem, kakšna znanja in veščine bi morali osvojiti udeleženci izobraževanja, ne skladajo z dejanskimi potrebami
udeležencev.
V nekaterih primerih so izobraževalni pogoji – glede časa, trajanja, virov
itd. – nezadostni za osvojitev določenih praktičnih veščin.
V drugih primerih organizator nima jasne vizije o tem, kako se lahko usposabljanje iz izobraževalnega procesa praktično uporabi na delovnem
mestu posameznika, katerega pogoji in struktura lahko celo ogrozijo oziroma negativno vplivajo na nova osvojena znanja in veščine.
Prav tako je v nekaterih primerih motivacija udeležencev lahko oslabljena zaradi komunikacijskih in drugih težav z organizacijo, ki jih je poslala
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na izobraževanje, delodajalcem ali z institucijo, ki je izobraževanje organizirala.
Na začetku samega izobraževanja mora predavatelj analizirati želje, potrebe in cilje, ki jih izrazi organizator izobraževanja, s čimer oblikuje
natančno vsebino izobraževalnega procesa in znanj, ki naj bi jih udeleženci
osvojili. S pogovori, vprašalniki in analizo le-teh lahko predavatelj oblikuje seznam potreb, ki jih mora samo izobraževanje zadovoljiti.

3.1.2 Oblikovanje izobraževalnega projekta.
Po prilagoditvi ciljev in vsebine izobraževanja potrebam udeležencev
lahko predavatelj oblikuje učni projekt, ki bo natančno opredeljeval organizacijo in vsebino izobraževanja.
Kvaliteten načrt izobraževanja pa mora upoštevati tudi vse možne težave,
ki se utegnejo pojaviti ob samem izvajanju ali ob spremembah v sestavi
skupine, ki se bo udeležila izobraževanja.

3.2 Psiho-socialne kompetence
3.2.1 Razumevanje skupinske dinamike/vodenje različnosti.
Eden največjih izzivov pri vodenju izobraževalnega procesa, posredovanju znanj, informacij in veščin v povezavi z aktivno integracijo udeležencev v proces je uspešno vodenje skupine, ki jo sestavljajo udeleženci iz različnih kultur, družbenih okolij, izobrazbenih ozadij.
Udeleženci imajo zaradi svojih različnih življenjskih izkušenj drugačen
pristop do poučevanih tem, prav tako pa na sodelovanje vpliva njihovo predhodno znanje, tako da mora predavatelj upoštevati različnosti
in posebnosti vseh udeležencev, saj bo le tako lahko spodbudil in dosegel najboljše rezultate pri posameznikih. V tem kontekstu je pomembna
tudi njegova sposobnost prepoznanja in analiziranja skupinske dinamike. Skupino namreč sestavljajo udeleženci z različnimi perspektivami in
vzorci razmišljanja, ki jih mora predavatelj integrirati in vključiti v pro136

ces izobraževanja, v katerem vsak doseže svoje cilje.

3.2.2 Skupina in reševanje konfliktnih situacij.
Uspešna analiza skupinske dinamike vključuje tudi sposobnost reševanja
konfliktnih situacij, ki se utegnejo pojaviti med samim procesom
izobraževanja, kot so na primer nezainteresirani udeleženci, ki motijo
sam izobraževalni proces. Dober predavatelj mora pravočasno uvideti,
kdaj utegne konflikt nastopiti, in predvideti njegovo rešitev, prav tako pa
mora ustrezno reagirati na nesporazume, prekinjanja in kritike, saj lahko
le tako zagotovi uspešen potek izobraževanja.

3.2.3 Posebne sposobnosti komuniciranja.
Glavna predavateljeva aktivnost je komuniciranje, ne le z udeleženci,
ampak tudi z organizatorjem izobraževanja, sodelavci in gostujočimi predavatelji. Predavatelj mora posedovati različne retorične veščine in sposobnosti prepričevanja, še posebej pa je pomembna njegova sposobnost
oblikovanja ciljev izobraževanja in razumevanja različnosti vseh posameznikov, s katerimi komunicira.

3.2.4 Metodološke kompetence.
Predavatelj mora sestaviti izobraževalni načrt, posebej prilagojen vsaki
posamezni skupini, ki bo upošteval želje, potrebe in predhodne zahteve
udeležencev in organizatorja. Poleg tega jasen načrt izobraževanja zagotovi udeležencem tudi vpogled v metode izobraževanja, ki udeležencem
pomagajo vzpostaviti njihove lastne cilje in jih kasneje tudi doseči.
Predavatelj mora pripraviti vsebino, metode in cilje izobraževanja, prav
tako pa se mora zavedati možnosti konfliktnih situacij in tehnik, ki jih
lahko uporabi za reševanje le-teh.
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3.2.5. Organizacijske veščine.
Pogosto se mora predavatelj spoprijeti tudi z organizacijskimi vidiki
izobraževanj, kot so načrtovanje in organizacija lokalnih ter medijskih
virov in sredstev.

3.3 Profesionalne kompetence
3.3.1 Znanja o profesionalnih pedagoških temah.
Predavatelj potrebuje tudi osnovna pedagoška znanja in razumevanje o oblikovanju izobraževalnega procesa in vedenja o tem, kako se ljudje učijo,
za to, da lažje oblikuje in pripravi izobraževalni seminar. To vključuje
tudi didaktična znanja in metodologijo, psihološke značilnosti, komunikacijske sposobnosti in poznavanje različnih konceptov izobraževanja.

3.3.2 Poznavanje delovnih pogojev udeležencev.
Za zagotovitev aktivnega sodelovanja udeležencev in uspešen prenos
znanja in veščin mora predavatelj poznati delovno okolje udeležencev,
saj bo tako lažje razumel njihove potrebe, razmišljanja, morebitne težave
in vprašanja, ki se utegnejo pojaviti, prav tako pa bo lažje ponazoril kako
reševati naloge v okviru izobraževalnega procesa, če bo le-te zasnoval na
podobnostih z njihovim delovnim okoljem.

3.4 Osebnostne lastnosti
3.4.1 Avtentičnost.
Zaradi lastnih življenjskih izkušenj imajo udeleženci izobraževanj kritičen
pristop do predavateljevih osebnostnih lastnosti. Tako želijo, da je le-ta
avtentičen in prepričljiv ter da bo sposoben učinkovito prenesti znanje in
informacije na udeležence in potrebe, ki se porajajo v njihovem delovnem okolju. V tem kontekstu avtentičnost ne pomeni le, da udeleženci
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zaupajo predavateljevemu posredovanju dejstev in njihovi verodostojnosti, ampak da zaupajo tudi v njegove sposobnosti poučevanja in da pri
tem ne igrajo.

3.4.2 Kreativnost.
Predavatelj mora biti tudi kreativen, saj lahko le tako zadosti potrebam
po pripravi različnih izobraževalnih situacij, upošteva lahko različne
izobraževalne potrebe udeležencev ter različne stile učenja. Predavatelj
mora biti pripravljen tudi integrirati vedno nove zamisli in ideje ter sodobne izobraževalne koncepte v svoj izobraževalni načrt.

3.4.3 Čustvena stabilnost.
Predavatelj bo pogosto soočen s čustvenimi izzivi in težavnimi situacijami, zelo pomembno pa je tudi njegovo zavedanje, da pojav težav v
predavalnici ne pomeni njegovega osebnega poraza, ampak da so konfliktne situacije le sestavni del vsakega izobraževalnega procesa in dela
v različni skupini. S težavami in pedagoškimi problemi se je potrebno
soočiti s pomočjo pedagoških metod in razumevanja.
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4. Priprava

4.1 Oblikovanje izobraževanja
4.1.1 Analiza udeležencev.
Za zagotavljanje uspešnega prenosa izobraževanja za udeležence
mora predavatelj narediti analizo profila vsakega posameznika
znotraj skupine. Po informativnem sestanku organizatorja ima nosilec

usposabljanja že približno idejo o potrebah po usposabljanju, ki pa mora
biti dopolnjena s preverjanjem potreb.

Vprašanja so:

Kakšne so izkušnje, sposobnosti, znanja in predhodna izobrazba
udeležencev?
Kakšne so njihove želje in cilji, ki jih želijo doseči z bližajočim se
izobraževanjem?
Kakšne so njihove potrebe in kje so njihove pomanjkljivosti?
Z ocenjevanjem individualnih potreb in trenutnega položaja znanja, ki ga
udeleženci trenutno imajo, lahko predavatelj pomaga pri izoblikovanju
individualnih ciljev, ki si jih želijo zastaviti za izobraževanje.
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4.1.2 Določitev ciljev izobraževanja.
Določitev ciljev izobraževanja je proces, ki se odvija že preden se postavi
načrt izobraževanja. Vendar je določitev ciljev izobraževanja načrt, ki
ga sestavita ne le predavatelj, ampak tudi udeleženci. Odrasli, ki so na
izobraževanju, večinoma že poznajo svoje pomanjkljivosti in potrebe
in so zato lahko vključeni v določitev ciljev izobraževanja. Optimalni
cilji izobraževanja so določeni s sodelovanjem med predavateljem in
udeleženci samimi.
Pomembno je razlikovati med tremi oblikami ciljev – med zavestnimi cilji, spretnostnimi cilji ali cilji znanja:
•

Cilji znanja vključujejo cilje, ki senzibilizirajo ali dvigujejo zavest,
ustvarjajo motivacijo, spreminjajo vedenje in omogočajo nova
spoznanja. Ti cilji se lahko dosežejo s pomočjo razprav, vaj, izmenjav izkušenj in znanja;

•

spretnostni cilji so povezani z obvladovanjem novosti. Za obvladovanje spretnosti so potrebni vaja, eksperimenti in napake.
Udeleženec mora oceniti izkušnjo, jo reflektirati in pridobiti novo
znanje, da si olajša razumevanje. Nato pa poskusiti še enkrat na
višjem nivoju. Po mnenju Davida Kolba je učenje novih spretnosti
krožni proces, za katerega je potreben čas;

•

cilji znanja se ukvarjajo le s prenosom novega znanja. Po pravilu jih
lahko dosežemo z branjem knjige – če so udeleženci dovolj motivirani in razumejo besedilo. Kakorkoli, načini učenja se razlikujejo od
osebe do osebe in proces izobraževanja je redko enostaven.

4.1.3 Oblikovanje predavanj.
Oblikovanje predavanj je proces, ki vključuje veliko različnih informacij. Predavatelj ve, kakšne so želje organizatorja ter potrebe, želje, profili in predhodna izobrazba udeležencev. Ko predavatelj združi te informacije s časom in trajanjem, organizacijskim okvirom ter izobraževalno
kulturo, lahko postavi izvedljive cilje in se odloči za primerne metode
izobraževanja. Šele takrat sme predavatelj začrtati osnutek programa.
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4.1.4 Opis načrta predavanj.
Po tem, ko smo razvili grobi načrt predavanj, lahko predavatelj naredi natančen učni načrt in program nosilca izobraževanja do podrobnosti s poskusnim časom vsakega predavanja, z natančno definicijo tem,
metodami izobraževanja ter materiali in pripomočki, ki so potrebni za
izobraževanje.

4.2 Predstavitev
4.2.1 Sprejem udeležencev.
Začetek predavanj je zelo pomemben. Že prvi dan, v prvih nekaj minutah ali urah, se udeleženci odločijo, če se je predavanja vredno udeležiti.
Najpomembnejši trenutek na začetku je sprejem in dobrodošlica
udeležencem. Predavatelj mora poskrbeti, da se udeleženci počutijo
prijetno in dobrodošlo, ter ustvariti prijazno okolje, v katerem bo potekal izobraževalni proces. Predavatelj naj se predstavi in obenem tudi
predstavi svoje profesionalne kvalifikacije, zato da si pridobi spoštovanje
udeležencev.

4.2.2 Predstavitev udeležencev.
Pred samim predavanjem mora imeti predavatelj splošni opis vseh
udeležencev, zato da lahko usmeri predavanja v njihovo korist oziroma
interes. Ta pristop naredi komunikacijo med predavatelj in udeleženci usposabljanja bolj učinkovit in posreduje predavatelju pomembno predznanje o vsakem posameznem učencu. Nosilec usposabljanja mora najti
najboljši pristop k skupini kot celoti in tudi k vsakemu posamezniku.
V večini primerov se predavatelj in udeleženec izobraževanja nista nikoli srečala, zato je predznanje o udeležencu velikokrat omejeno ali pa ga
sploh ni. Pogosto se udeleženci med seboj ne poznajo, če pa se že, po navadi ne vedo, kakšno predznanje, spretnosti in izkušnje imajo.
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Zato lahko predavatelj vodi temeljito začetno predstavitev vseh
udeležencev.
Obstaja kar nekaj metod za ustvarjanje takojšnega profila vsakega
udeleženca izobraževanja. Prva je, da povabimo udeležence, da sami
predstavijo svoje kvalifikacije, spretnosti in razloge za vpis v tečaj ter
pričakovanja o rezultatu izobraževanja. Druga je, da jih prosimo, naj se
medsebojno povprašajo o teh stvareh in nato poročajo ostali skupini.
Tretja pa je, da jih prosimo naj izpolnijo vprašalnik (ime; kvalifikacija
in delovne izkušnje; spretnosti udeležencev; pričakovanja, ki jih imajo
od izobraževanja; motivacija za učenje … ). Izpolnjene formularje lahko
preberejo predavatelji ali pa jih udeleženci preberejo naglas.
Prednosti izmenjave informacij o udeležencih izobraževanja v skupini je več. Izmenjava teh informacij ustvari odgovornost skupine za
izid izobraževanja, zgradi spoštovanje do spretnosti in mnenja drugih
udeležencev in vzpostavi razumevanje skupnih ciljev razreda ter sposobnost presojanja splošnega nivoja spretnosti, ki so potrebne za usposabljanje.

4.2.3 Motivacija udeležencev.
Nosilec se mora zavedati, kaj je udeležence motiviralo za pristop k
izobraževanju.
Cyril Houle je predstavil tri kategorije motivacij:
1. ciljno usmerjeni učenci, ki uporabljajo izobraževanje za doseg
točno določenih ciljev;
2. aktivno usmerjeni učenci ali socialni učenci, ki se udejstvujejo zaradi socialnega kontakta;
3. učno usmerjeni učenci, ki iščejo znanje zaradi znanja samega.
Pogosto se zgodi, da imajo starejši manj časa za učenje; nase ne gledajo
kot na učence, so zaposleni in nimajo časa za učenje, iščejo informacije,
ki so koristne za njihov poklic in na predavatelja gledajo kot na vir informacij.
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Za maksimiranje izobraževanja odraslih je pomembno, da razumemo
načela motivacije in izobraževanja odraslih.

4.2.4 Predstavitev vsebine in ciljev izobraževanja.
Na samem začetku izobraževanja je tudi zelo pomembno, da predstavimo
vsebino predavanj. Cilji in potrebna prisotnost na predavanjih morajo biti znani že od samega začetka in pomembno je, da se skladajo s
pričakovanji in potrebami udeležencev izobraževanja.
Na ta način vzpostavijo predavatelj in udeleženci izobraževanja dogovor,
v katerem se obe strani obvežeta, da bosta delali v prid ciljem – s sodelovanjem v razpravah, z izmenjavo izkušenj in znanja ter z opravljanjem
nalog.
Predavanje lahko vključuje tudi predstavitev tem in vsebin, koncept skupinskega dela in učenja v skupini, predstavitev učne tehnike, materialov
in tehnologije.

4.3 Metode podajanja snovi
Razdeljene so na dve skupini. Pasivna metoda, skozi katero predavatelj poda ustrezne informacije udeležencem, ki si delajo zapiske in nato
postavljajo vprašanja. S pomočjo aktivne metode pa predavatelj uporablja načine, ki dovoljujejo interakcijo z udeleženci in razvijanje različnih
spretnosti.
Pasivne metode so ponavadi tradicionalna univerzitetna predavanja, strokovne inštrukcije in govori, podprti z avdio-vizualnimi sredstvi.
Ena izmed glavnih aktivnih metod je, da damo udeležencem rešiti
praktično nalogo ali sodelovati v skupinski razpravi s celotno skupino ali
pa v majhnih skupinah. Takšnim razpravam nato sledi ponovna razprava, kjer s pomočjo vseh udeležencev pridemo do zaključnih ugotovitev.
Druge aktivne metode so še vaje in igre, ki vzpodbujajo razmišljanje o
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parametrih dane naloge ali razmišljanje o določenih tipih obnašanja, metode, ki posnemajo dejavnosti, igranje vlog, katerim sledijo odzivi in komentarji cele skupine pod nadzorom predavatelja.
Identifikacija dobre metode podajanja snovi je odvisna od osnovnih načel,
ki vodijo k temu, da se raje odločamo za eno metodo kot drugo. Uporaba
pasivnih metod, ki so značilne predvsem za tradicionalno univerzitetno
predavanje in avdio-vizualne predstavitve, ni priporočljiva za oblike usposabljanja.
Veliko bolj koristne so aktivne metode, ki se začnejo z predstavitvijo
učnih ciljev, skupaj z demonstracijo znanja in spretnosti, ki se jih bodo
udeleženci naučili.
Aktivne metode spodbujajo spretnosti, ki so specifične za različne učne
naloge, in dovoljujejo udeležencem, da te naloge vadijo. Ob enem tudi
prispevajo k ustvarjanju timskega duha v skupini. Aktivne metode dovoljujejo, če so dobro zastavljene in nadzorovane, nenehno evalvacijo znanja in podpirajo napredek usposabljanja.

4.3.1 Metoda razlage.
Napredno razmišljanje temelji na zmožnosti pravilnega, koherentnega,
logičnega razmišljanja na podlagi zadostnih, utemeljenih in koristnih argumentov. Obsega analizo, sintezo in evalvacijo na podlagi socialnih kriterijev in vrednot posameznikov, izvršene z znanjem in učinkovitostjo.
Naloga predavatelja oziroma moderatorja je poskrbeti, da skupina doseže
prvotno zastavljene cilje. Mnenje skupine je pomembno. Skupina ni le
seštevek njenih članov, ampak predstavlja sociološko entiteto – ustreza
skupini posameznikov, ki imajo na neki točki skupne cilje in skupaj ustvarjajo neki produkt, intelektualen ali materialen.
Predavatelj ima nalogo, da ustvari skupino, jo kultivira in vodi skozi njen
obstoj glede na želene cilje.
Skupina sama pa mora biti vir vsakemu posamezniku. Zato mora biti
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predavatelj pozoren na razlike, nasprotja in konflikte, ki se pojavljajo znotraj heterogene skupine. Da do tega ne pride, mora predavatelj
povečati možnosti izražanja svojega mnenja in idej v skupini, ki so kasneje sintetično obravnavane v skupinskem produktu.

4.3.2 Metoda »Vem/želim vedeti/sem se naučil«.
To je učna metoda, ki jo uporabljajo za razvoj kritičnega mišljenja, ki pomaga vsakemu udeležencu usposabljanja, da ugotovi, kaj si misli, da ve,
kaj bi še rad izvedel (lastna pričakovanja) in kaj se je dejansko naučil.
Na ta način se lepo vidijo začetni položaj, pričakovanja in končna pridobitev. Takšno tabelo lahko udeleženec izpolni sam.
Vem
Udeleženci
(posamezno ali v
majhnih skupinah)
naredijo seznam
vsega, kar mislijo, da
vedo o določeni temi.

Želim vedeti
Napišejo vse dvome,
ki jih imajo, in kaj bi
o temi še radi vedeli.

Sem se naučil
Na koncu
izobraževanja
napišejo, kaj
so se naučili.

To metodo lahko nosilec uporablja, da prilagodi različne materiale
specifičnemu okolju, v katerem dela. Odprt mora biti na predloge skupine in biti pripravljen spremeniti prvotno zastavljene cilje izobraževanja,
če je potrebno.
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4.3.3 Skupinsko delo.
Skupinsko delo je organizirano v majhnih skupinicah po tri do pet
udeležencev in ima veliko prednosti:
•

Zagotavlja maksimalno sodelovanje udeležencev;

•

uporablja njihovo znanje;

•

uporablja njihove intelektualne kapacitete;

•

zagotavlja prenos novih situacij;

•

prispeva k posplošitvi znanja;

•

stimulira kreativnost, spontanost in združuje delne rešitve v končne
rešitve;

•

pomaga razvijati sodelovanje, komunikacijo, slušne spretnosti,
reševanje problemov in deljenje nalog;

•

ima spodbujevalni psihološki učinek na večino udeležencev – še
posebej na tiste, ki so sramežljivi in se pogosto počutijo ovirane.

Predavatelj lahko organizira skupine na tri načine:
•

Manj strukturiran način – nosilec usposabljanja poda osnovna navodila in udeleženci se lahko sami organizirajo;

•

bolj strukturiran način – predavatelj določi vloge v skupini;

•

tretji način – predavatelj predlaga nekatere vloge v skupini, ampak
dovoli, da si jih udeleženci sami razdelijo (za diskusijo, na primer,
razdelitev vlog ni primerna).

Strategije poročanja v skupini:
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•

Vse skupine morajo rešiti enako nalogo. Potem, ko je vsaka skupina prišla do rešitve, se predstavijo drugim udeležencem s komentarji dveh skupin. Ostale skupine morajo dopolniti, kar manjka;

•

vse skupine morajo rešiti različne naloge, zato da postane delo vsake posamezne skupine pomembno za skupno nalogo celega razreda. Vsaka skupina se mora lotiti določene aktivnosti na dano
temo;

•

udeleženci naj uporabijo rezultate skupinskega dela kot podlago za
drugo nalogo.

4.3.4 Brainstorming
je učinkovita tehnika za prenos informacij in vplivanja na udeležence
seminarja. Je preprosta in učinkovita metoda, ki spodbuja nove ideje. V
današnjem času jo najpogosteje uporabljajo za spodbujanje kreativnosti v
skupini. Načela brainstorminga so:
•

Kvantiteta določa kvaliteto – več idej imamo, več je možnosti, da
najdemo uporabno in koristno rešitev, ko rešujemo problem. Prosta
asociacija posameznih idej (tudi nenavadnih) lahko vodi v razvoj
novih in izvedljivih idej;

•

zavlačevanje z evalvacijo drugih idej omogoči vsakemu udeležencu,
da idejo predstavi brez kakršnekoli oblike cenzure. Brainstorming
ne odobrava kritiziranja;

•

ta metoda mobilizira ideje udeležencev skozi intenzivno asociativno tehniko, ki spodbuja udeležence k iskanju pravilne rešitve.

4.3.5 Pravila razvijanja metode:
Problem predstavimo skupini 20 do 30 ljudi, ki imajo nalogo izraziti čim
več idej in hipotez o rešitvi problema. V tej fazi je poudarek na kvantiteti, obsojanje ni dovoljeno, vsem idejam se prisluhne. Udeležence spodbujamo, da razvijajo ideje drugih. Vrednotenja se lotimo kasneje, drugi ali
tretji dan. Ideje so posnete.

149

4.3.6 Gručasta metoda.
Gruča ali skupek je bolj prilagodljiva metoda, ki jo uporabljamo v skupini
ali posamezno. V primeru, da jo uporabljamo posamezno, mora biti tema
poznana vsem udeležencem seminarja, kajti nemogoče je obdržati informacije pred ostalimi člani skupine. To metodo lahko uporabimo kot oddih med brainstormingom, saj dovoljuje udeležencem, da spoznajo ideje
drugih in naredijo logične povezave med njimi.
Gručasto metodo lahko uporabljamo brez posebnih pravil ali pa z napotki
predavatelja o kategorijah informacij, ki jih moramo prepoznati.
Značilnosti te metode so:
•

Spodbuja prosto razmišljanje in kreativnost;

•

način ustvarjanja novih zvez med idejami ali identifikacija novih
pomenov;

•

dovoljuje kriterij na podlagi razvrstitev idej in informacij;

•

pospešuje ustalitev idej in pomaga sestaviti informacije za boljše
razumevanje in boljši spomin;

•

je tehnika, ki pokaže način, kako posameznik razume določeno
temo ali vsebino.

4.3.7 Pravila razvijanja metode:
Predavatelj napiše besedo ali besedno zvezo na stojalo z listnimi polami.
Udeleženci morajo napisati besede, ki jih asociirajo na ta problem. Črte
se uporabijo zato, da se pokažejo povezanost med idejami. Ta naloga se
nadaljuje, dokler čas ne poteče ali dokler nimamo več idej. Na koncu ni
podano nobeno mnenje in spontanost skupine je spodbujena.
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4.3.8 Diskusija.
Obstaja več tipov diskusije, ki zajemajo vse udeležence v skupini:
•

konfliktni tip diskusije:
o provokativna,

o različna stališča dveh oseb, ki sta vključeni v diskusijo,

o sporadično posredovanje konstruktivnih predlogov ali razumevanje stališč druge osebe,
•

kumulativen tip diskusije:
o Razvija diskusijo na podlagi mnenja ene osebe;
o načrtovanje soglasnih točk;

o določeno omejevanje izpostavljanja razlik in reševanja spornih
vprašanj;
•

raziskovalna diskusija:
o Se odvija v okolju, ki temelji na zaupanju in na obojestranskem
spoštovanju;
o poskuša razumeti nasprotnika, da vidi, od kod prihaja njegovo
mnenje;
o poskuša sodelovati in razjasniti koncepte ter probleme, ki se
pojavljajo med diskusijo.

Pravila diskusije: Predavatelj določi kratek seznam pravil, ki jih morajo razumeti in upoštevati vsi udeleženci. Druga možnost je, da prosimo
udeležence, naj sami določijo pravila, ki jim bodo koristila pri razumevanju in upoštevanju pravil.
Načela, ki jih moramo upoštevati v diskusiji:
•

Poslušaj osebo, ki govori;

•

dvigni roko, če želiš govoriti;

•

ne prekinjaj;

•

kritiziraj idejo in ne osebe, ki jo je izrazila;

•

ne posmehuj se drugim;
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•

spodbujaj druge k sodelovanju.

Tehnike razvijanja diskusije – predavatelj je v vlogi dopolnjevalca, usmerja prispevke udeležencev, vpeljuje in omejuje ideje, o katerih bodo
razpravljali in predstavlja problematiko. Sproži začetek pogovora s
tem, da predstavi nove elemente in hipoteze za vzpodbujanje razprave.
Predavatelj koordinira napor udeležencev pri razvijanju novih idej. Dober
predavatelj ima že v naprej pripravljen funkcionalni vodič za diskusijo,
ki vključuje:
•

ključno problematiko, o kateri bodo razpravljali,

•

morebitna vprašanja, ki vzpodbudijo diskusijo,

•

želene izide.

4.3.9 Uporaba vprašanj.
Cilj uporabe vprašanj med diskusijo je razvijanje refleksivnega in
kritičnega mišljenja. Vprašanja, ki lahko vzpodbudijo udeležence, da razjasnijo svoja mnenja, so: Zakaj? Kako? Kaj? Ali mislite, da ... ? Kaj ste
mislili s tem, ko ... ?
Zaprtega tipa vprašanj, na katere lahko odgovorimo z da ali ne, in usmerjevalnimi vprašanji (Ali je res, da ... ?) se je bolje izogibati, razen če imajo kakšen poseben namen.
Tipi vprašanj:
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•

Vprašanja o razumevanju vsebin so reproduktivna in dajejo občutek
psihološkega ugodja, saj je strah, da na njih ne bi znali odgovoriti,
minimalen;

•

empatična vprašanja – zahtevajo preusmeritev informacije in
predstavljanje opisane situacije: kaj oseba v dani situaciji čuti, vidi
ali sliši;

•

interpretacijska vprašanja pomagajo udeležencem odkriti povezave med dejstvi, dogodki in idejami. Ta vprašanja stimulirajo spekulativno, kritično mišljenje;

•

navezovalna vprašanja zahtevajo vrednotenje, kako reševati probleme, ki se pojavljajo v vsakdanjem življenju;

•

sintezna vprašanja vodijo v kreativno reševanje problemov na podlagi originalnega mišljenja. Pomagajo predstaviti alternativne
rešitve v danih situacijah;

•

evalvacijska vprašanja zahtevajo vrednotenje in mnenje o dejstvih,
dogodkih itd.

4.3.10 Vprašanja, ki stimulirajo kritično mišljenje
• Kaj se je zgodilo? Zakaj se je zgodilo? Ali se je moralo zgoditi?
Razumevanje vzrokov in posledic ter posledic dejanj je zaželeno.
• Zakaj si tako ravnal? Kakšni so bili razlogi? Predavatelj ustvari
možnost premika poudarka na notranje motive in spodbudi raziskovanje motivov.
• Ali bi lahko storil drugače? Nosilec izobraževanja spodbuja idejo,
katere dejanja so rezultat različnih možnosti in katerih izid je pod
vplivom teh možnosti.
• Kdo je odgovoren? Kaj bi ti storil v tej situaciji? Zakaj misliš, da
je druga oseba tako odreagirala? Nosilec usposabljanja spodbuja
zmožnost vživljanja v čustva nekoga drugega.
• Ali je bila to dobra odločitev? Zakaj? Pomembna vprašanja postavljamo zelo pogosto zato, da nadzorujemo napredek skupine.
• Ali je bilo to koristno za skupino? To vprašanje postavimo za spodbujanje empatije in razumevanje posledic dejanj in besed, ki jih
izrečemo.
• Zakaj tako misliš? Pomaga motivirati udeležence pri odgovarjanju.
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4.3.11 Sokratova vprašanja.
Spraševanje je potrebno spodbuditi, kajti odgovori iz knjige zavirajo
razmišljanje. Pravijo, da »razmišljanje usmerjajo vprašanja in ne odgovori ( ... ) le učenci, ki imajo vprašanja, zares razmišljajo in se učijo.«
Že Sokrat je poznal ta način kultiviranega kritičnega razmišljanja.
Predavatelji, ki uporabljajo Sokratovo metodo razgovora, bi morali:
•

Odgovoriti na vsa vprašanja z nadaljnjim vprašanjem, ki spodbu
ja tistega, ki odgovarja, k razmišljanju;

•

poskušati razumeti ultimativno podlago rečenega in naslediti nakazovanje teh osnov z nadaljnjimi vprašanji (predavatelj bi moral
imeti v mislih delo in okvir referenc za vsakega udeleženca posebej);

•

obravnavati vse trditve kot povezavo do drugih mnenj, idej;

•

obravnavati vsako mnenje tako, kot da se še razvija;

•

zavedati se, da lahko vsako mnenje popolnoma obstaja v mreži
mnenj;

•

zavedati se, da vsa vprašanja dopuščajo svojo prioriteto in vsako
mnenje dopušča prioritetno mnenje (samoumevno oz. domnevno).

4.3.12 Kako vprašati?
Zaprta vprašanja:
1. Zaprta vprašanja s kratkimi in jedrnatimi odgovori, ponavadi z da
ali ne: Ali rad delaš v skupini? Ali imaš kakšno radio usposabljanje?
2.
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“Cafeteria” vprašanja so zaprta vprašanja, kjer lahko tisti, ki odgovarja, izbira med več predlaganimi odgovorov: Ali se ti je zdelo
izobraževanje zelo koristno/ koristno/manj koristno/nekoristno?

Odprta vprašanja:
1. Informativna vprašanja dovoljujejo zbiranje pomembnih informacij o neki stvari: Kaj? O kom ali čem govoriš? Kdaj?
2. Zrcalna vprašanja omogočajo odvisnost od dialoga in posredujejo dodatne informacije: »Njegova rešitev se mi zdi neizvedljiva!« – »Neizvedljiva?« – »Da, zato ker ... «
3. Preusmerjena vprašanja omogočajo raziskovanje odgovorov udeleženca. Predavatelj usmeri vprašanje, ki mu je bilo
postavljeno, na drugega udeleženca. Udeleženec: »Kaj mislite o tej rešitvi, g. M.? Meni se zdi neizvedljiva.« – Predavatelj:
»Neizvedljiva? Je takšno tudi vaše mnenje, g. V.?«
4. Testna vprašanja. Udeleženec naj razloži poglavitni del nekega
dela ali nejasen izraz, ki ga udeleženci lahko razumejo na več
načinov: Kaj razumeš pod izrazom »Križni mediji«?
5. Povratno vprašanje je odvisno od odgovora udeleženca, ki je
govoril nazadnje: »G. M. nam je pravkar povedal, kako je odreagiral v tej situaciji. Kako gledate Vi na to, ga. V?«
6. Eho vprašanja, ki jih zastavi en izmed udeležencev, predavatelj
postavi drugemu udeležencu: »Povejte, g. V., kakšen odgovor naj
dam na to vprašanje?«
7. Vprašanja, ki preverjajo, če je oseba razumela, kaj mora storiti: »O čem nam boste danes pripovedovali?«
8. Sugestivna vprašanja, ki izvabljajo odgovor. Oseba, ki sprašuje,
ima vpliv na to, kakšen bo odgovor: »Ali se strinjaš, da je to
najboljša možna rešitev?«
9. Nasprotujoča si vprašanja omogočajo oblikovanje nasprotujočih
si odgovorov. Oseba, ki sprašuje, ima vpliv na to, kakšen bo
odgovor: »Ali še vedno trdiš, da osebe, ki nalogo vrši, ni potrebno
poslušati?«
10. Sklepna vprašanja povzamejo informacije iz diskusije. Oseba,
ki postavlja vprašanja, je na istem položaju kot ostali v skupini: »Kakšne zaključne ugotovitve smo dognali po tej analizi?«
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4.3.13 Odgovarjanje na vprašanja.
Predavatelj si mora vzeti nekaj časa za odgovore na vprašanja udeležencev.
Ta oblika interakcije naredi srečanje bolj dinamično, hkrati pa posreduje
informacije in povratno informacijo.
Pri odgovarjanju na vprašanja moramo upoštevati naslednje korake: prepoznavanje pomena vprašanja, dovršen odgovor in preverjeno razumevanje sogovornika.

4.3.14 Identifikacija tipa vprašanja.
Zaprto vprašanje zahteva natančen odgovor, kot je da ali ne. Odgovor
je lahko dovršen; v tem primeru je vprašanje ponovno formulirano na
začetku odgovora. Pri odprtih vprašanjih pa ponavadi odgovor vsebuje
osebno mnenje ali argument. V tem primeru moramo odgovor najprej miselno formulirati.
Vzpostavitev mej vprašanj. Identifikacija področja, iz katerega bodo
vprašanja izhajala. Lahko se pojavijo naslednje situacije – vprašanje
se nanaša na podrobnost, detajl. Da je odgovor smiseln, se mora včasih
nanašati na večji kontekst problema. V drugih primerih je lahko vprašanje
preveč splošno in je nujno potrebno zmanjšati področje in morda nakazati
odgovor s simboličnimi primeri. Nenazadnje, vprašanje lahko vključuje
privzeto predpostavko (zavajajoče vprašanje). Pred samim odgovarjanjem moramo biti pozorni na skrito predpostavko in šele nato podati odgovor. Na primer, ali je v redu, da je ta material le za TV in radio? Vseeno,
ali je odgovor pritrdilen ali nikalen, vprašanje namiguje, da je material
primeren le za TV in radio.
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4.3.15 Igranje vlog
je interpretacija dveh ali več oseb, kako rešiti neko določeno situacijo.
Situacijo oziroma scenarij pripravi predavatelj, interpretirajo pa ga
udeleženci. Namen igranja vlog je pomagati udeležencem, da si pridobijo novo znanje, sposobnosti in spretnosti na spodbudni način. Prednost
te oblike dela je, da lahko obravnavamo resno problematiko na sproščen
in pozitiven način.
Pravila razvijanja postopka:
•

Vsak udeleženec dobi besedilo s situacijo ali pa je situacija opisana
ustno;

•

vsak udeleženec naj presodi situacijo;

•

udeleženci naj poiščejo partnerja, s katerim bodo razpravljali;

•

cela skupina razpravlja o reakcijah na dano situacijo;

•

udeležence spodbujamo k izražanju lastnega mnenja;

•

udeleženci naj si zamislijo neko vlogo in predstavijo situacijo od
trenutka, ko se problem pojavi;

•

tri ali štiri pare prosimo, da predstavijo igro vlog v skupini;

•

cela skupina povzame ugotovitve o dani situaciji.

4.3.16 Simulacija
je metoda, ki je podobna igranju vlog, le da se udeleženci pri interpretaciji
vlog sami poglobijo v neko situacijo zato, da predstavijo realnost.
Značilnosti te metode so:
•

Raziskuje realnost;

•

Primerna je za razlago abstraktnih idej in teorij;

•

je hevristična strategija;

•

vodi k odkritju novega znanja v logični povezavi z že znanim;

•

utrjuje in razvija govorne sposobnosti;

•

omogoča povratno informacijo o posledicah nekaterih dejanj;
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•

to je metoda oblikovanja mnenja.

Tako kot pri igranju vlog je vloga predavatelja pri stimulaciji vodilna.
Nosilec izbere problematiko, vzpostavi cilje in poudari pomembne točke,
ki si jih naj udeleženec zapomni.
Izpolnjevanje nalog novinarja – kot pisanje o dogodku za različne medije
– je vrsta simulacije, ki zavzema uvajanje in prakticiranje novih sposobnosti. Druga, bolj razvita oblika simulacije, je igra vodje medija, ki razvija napredek v razumevanju dinamike v navzkrižnem medijskem prostoru.

4.3.17 Študija primera
uporablja predstavitev situacije, ki v profesionalnem ali zasebnem
kontekstu vključuje upravljanje, organizacijo, pogajanje in druge postopke. Situacije, ki so predstavljene, so večinoma kompleksne. Reševanje
problemov večinoma zahteva zmožnost odločanja, obvladovanje projektov, pogajanje in formuliranje predlogov.
Študija primera temelji na dejanskem primeru ali resnični življenjski
izkušnji udeležencev. Njen namen je, da udeleženci pridobijo nove spretnosti in da spremenijo svoje dojemanje, zaznavanje. Prednost te metode je, da dovoljuje udeležencem diskusijo o pomembnih vidikih svojega
dela, brez kritičnega razpravljanja o lastni organizaciji.
Predavatelj lahko predstavi študijo primera kot celoto, vključno z
rešitvami; kot analitično študijo z delno rešitvijo; da pusti udeležence, da
sami rešijo primer.
Študija primera se odvija postopoma – predstavitev primera; analiza in diagnoza problema, načeloma narejena v skupini; diskusija in razvoj predlogov za posredovanje; iskanje rešitev, analiza in predstavitev ter faza
eksperimentiranja. Če je primer obravnavan v več skupinah, je peta faza
soočenje, kjer udeleženci ovrednotijo predlagane rešitve in skupaj pridejo do zaključka.
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Značilnosti študije primera so:
•

Učinkovito vključuje udeležence;

•

ima veliko hevristično in aplikativno vrednost;

•

vključuje direktno soočanje z realno situacijo;

•

vključuje problematiko primera/tipične primere;

•

podpira generacijo induktivnega znanja, od specifičnega k
splošnemu in deduktivnega znanja, od splošnega k specifičnemu.

Predavatelj je posrednik in animator, predstavi primer in organizira ter
vodi proces analiziranja. Rešitve so lahko ovrednotene po več parametrih, kot so na primer prednosti/pomanjkljivosti/posledice:
Prednosti

Pomanjkljivosti

Posledice

Rešitev I
Rešitev II
Rešitev III

4.4 Uporaba medijskih pripomočkov
4.4.1 Šolska tabla
je verjetno najbolj razširjen pripomoček na izobraževalnih delavnicah.
Pomembno je, da se zavedamo, v kakšne namene jo uporabljamo (naslovi, načrt dela, povzetek informacij itd.). Tabla je primerna za uporabo pri predstavitvah za 2–20 udeležencev. Predavatelji morajo znati uporabljati tablo, tako da zagotovijo, da služi svojemu namenu kot koristen
pripomoček. Prednosti table in stojala z listnimi polami so predvsem v
preprosti uporabi, fleksibilnosti in spontanosti uporabe pripomočka, ki ga
lahko uporabljamo pri dnevni svetlobi v prostoru.
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4.4.2 Flip over – stojalo z listnimi polami.
V primerjavi s šolsko tablo ima dvojno prednost: listne pole lahko pripravimo vnaprej (tako se izognemo čakanju) in napisano lahko shranimo za
kasneje (lahko jih uporabimo tudi kot plakate). Druga prednost je ta, da je
stojalo prenosljivo. Slabosti pa so: priprava vzame veliko časa, včasih se
težko uporablja, ker se papir lahko strga.

4.4.3 Projektor.
Pri skupini nad 100 udeležencev je priporočljiva uporaba projektorja
za predstavitev ključnih elementov (naslovi, načrt dela, povzetki informacij, predstavitev študij primera itd.). Lahko ga uporabljate pri dnevni svetlobi, diapozitive si lahko pripravite vnaprej ali med predavanjem,
ravnanje z njimi je enostavno; diapozitive lahko ponovno uporabite, so
prenosljivi in dajo pregled nad trajanjem predavanja. V slabosti štejemo
veliko število diapozitivov, ki lahko uspavajo udeležence in naredijo predavanje dolgočasno. V tem primeru lahko napišemo povzetke vsakega
diapozitiva kot opombo in jih razdelimo kot učne liste med udeležence
izobraževanja. Če so učni listi res potrebni, jih razdelimo takrat, ko jih
uporabimo, da ne bi odvrnili udeležencev od poslušanja ali da se ne bi
udeleženci z njimi igrali. Če so razdeljeni že prej, naj udeleženci pustijo
natisnjeno stran obrnjeno navzdol ali pa preusmerite njihovo pozornost
na točno določeno stran, tako da bodo vedno sledili poteku predstavitve.
Če je več kot ena stan, jih oštevilčite. To vam bo koristilo, da se strani ne
pomešajo. Najbolje pa je razdeliti učne liste na koncu.

4.4.4 Plakati/kolaži.
Takšno vizualno pomoč imejte prikrito, dokler le-ta ni potrebna. Če jo
boste pokazali prej, boste preusmerili pozornost in udeleženci ne bodo
več poslušali predstavitve. Po uporabi vizualnega pripomočka ga iz istih
razlogov spet prikrijte. Poskrbeti morate, da bodo vizualni pripomočki
dobro vidni z vseh strani. Kolaži znajo biti malo preveč zgoščeni in zato
nepregledni, zato je bolje pripraviti plakate. Vključite le tiste informacije,
160

ki so potrebne, da poudarite bistvo svoje predstavitve. Poskrbite za primerno velikosti, jasnost in barvo črk, slik in drugih topografskih znakov,
tako da jih bodo brez težav videli tudi tisti, ki sedijo v zadnji vrsti. Barva,
ki jo uporabimo, mora izstopati iz ozadja.

4.4.5 Tabla opravil.
S takšno tablo omogočimo pregled nalog, ki so že bile opravljene, in tistih, ki še morajo biti. Table opravil morajo biti vidne in dovolj velike za
stalno posodabljanje. Takšne table se redkeje uporabljajo na predstavitvah in predavanjih, bolj primerne so za izobraževanje in na delovnih sestankih, ker omogočajo udeležencem bolj natančen pregled opravljenih
nalog in tistih, ki še morajo biti opravljene.

4.4.6 PowerPoint.
Predstavitveni programi, kot so na primer PowerPoint, Keynote in
StarOffice, omogočajo, da naredimo, organiziramo in predstavimo informacije udeležencem ter da si po svoje določimo merila, kako bi želeli
določene informacije predstaviti. Nekatere izmed prednosti so: povečana
komunikacija s publiko, izboljšana učinkovitost, enostavna organizacija
informacij, uporaba šablon ali lastnih idej pri oblikovanju predstavitev.
Prednosti prav tako vključujejo enostavno ustvarjen vizualno privlačen
material, z lahkoto se ustvarijo nezahtevne animacije in interaktivnost,
možna je povezava na druge dokumente ali v svetovni splet. Prednost je
prav tako učenje po meri, ker se lahko odločimo za povezave na različne
težavnostne stopnje glede na naše predznanje, potrebe in interese. Še ena
izmed prednosti je ta, da lahko z lahkoto kombiniramo avdio, video, grafiko in tabele z drugimi dokumenti in praktično s katerimi koli viri, da
izboljšamo učinek predstavitve (AIF Audio, AU Audio, AVI, CD Audio,
MIDI Audio, MPEG Audio, MPEG Video, Quicktime Video, Vivi Video
in WAVE Audio). Vendar pri vsem tem moramo biti pazljivi, da ne bi pretiravali z animacijami in drugimi dodatki, da ne preusmerimo pozornosti
publike.
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Pri predstavitvah bodite pozorni na velikost črk, ki naj imajo minimalno
18 točk, tako da bodo dobro vidne. Ko pripravljate predstavitev, imejte
v mislih tudi prostor in predstavitvene zmožnosti publike, za katero pripravljate predstavitev. Bodite skopi z opornimi točkami, raje uporabljajte vizualne slike, ker boste z njimi okrepili moč svojega sporočila, izogibajte se tabelam, ki imajo preveč vrstic in kolon (če je tabela pregosto
nabita s podatki in je publika ne more brati, izgubijo zanimanje), izogibajte se prevelikemu zgoščevanju stvari na eni strani, raje iz ene naredite
dve ali tri strani s samo nekaj točkami na eni strani. Čez vso predstavitev
imejte enako ozadje in uporabljate enake odtenke barv, kajti tako bo vaša
predstavitev videti bolj profesionalna in ne bo moteča. Omejite se le na
dve ali tri barve, tako da bo vse videti pregledno in ne preveč komplicirano. Prehodi in animacije so lahko zabavni, vendar jih uporabljate zmerno, da ne odvračate pozornosti. Med predstavitvijo naj diapozitivi služijo
za osnutek, nanj ne napišite vseh informacij, ki jih boste podali, in zapiske, s pomočjo katerih boste predavali, imejte pri sebi in jih ne berite z
diapozitivov.

4.4.7 E-učenje
je uporaba elektronskih medijev za razbremenitev, podporo, povečanje
učinka tako predavanja kot učenja. Sem sodi tudi uporaba multimedije,
informacijskih in komunikacijskih tehnologij in interneta – za izboljšanje
kvalitete učenja z olajšanim dostopom do virov in storitev kot tudi za izmenjavo in sodelovanje.
Prednosti e-učenja so štiri – ne glede kdaj, ne glede kje, ne glede na tempo in ne glede na predmet. Materiali za e-učenje so lahko dostopni v
vsakem trenutku. Če je material za neki predmet dobro sestavljen in oblikovan, je učenje lahko razdeljeno na krajše dele in po meri vsakega posameznika, željnega znanja. Pri e-učenju se študenti sami določijo, kako
bo potekal njihov izobraževalni proces, kajti učno gradivo je lahko dostopno in pregledno, tako da ni nujno, da se ga lotijo po vrsti, lahko kakšen
del tudi izpustijo in se pozneje vrnejo nanj. S hitrim pregledom celotnega
gradiva si lahko tudi lažje ustvarijo sliko, kaj naj bi na koncu vedeli. E162

učenje je tudi finančno bolj ugodno od navadnega učenja – veliko število
študentov lahko ima dostop do istih gradiv s podporo študent-študent ali
študent-učitelj, ki zmanjša ceno prenosa. Z lahkoto posodabljamo učna
gradiva, kajti gradivo predmeta je zbrano na enem mestu in ga lahko dopolnimo z neposredno povezavo na gradivo na internetu ali v knjižnici. S
pomočjo e-učenja se lahko študenti dokaj hitro učijo v nevtralnem okolju brez zadreg in padcev ter družbeno-kulturnih predsodkov, ki jih lahko izkusimo ob osebnem stiku. E-učenje je interaktivno in tudi gradivo
je sestavljeno tako, da bo vsebovalo nekatere elemente interaktivnosti, s
pomočjo katerih se okrepi učinek izobraževalnega procesa.
Slabosti e-učenja vključujejo odvisnost od tehnologije, kajti študenti
bodo potrebovali dostop do računalnikov z minimalnimi zahtevami, ki
jih ponuja dobavitelj e-učenja, ter dostop do storitev z dobro internetno
povezavo za prenos učnih gradiv v doglednem času. Pojavlja se tudi problem, da so nekatera e-gradiva narejena tako, da so funkcionalna v enem
sistemu, v drugem pa ne delujejo tako dobro (na primer Apple Macintosh
in Windows PC). E-učenje je lahko neprimerno za določen tip študentov,
kajti zahteva visoko stopnjo samodiscipline in načrtovanja njihovega
časa. E-učenci morajo biti zelo motivirani, kajti le v tem primeru lahko docela izkoristijo prednosti, ki jih tak medij ponuja. Takšno učenje
je dokaj neosebno. Elektronska komunikacija marsikdaj ne nudi zadostne mere osebne komunikacije in pri njej gre bolj za linearno kot osebno
komunikacijo. Nekateri študenti lahko imajo omejene sposobnosti ali pa
jim elektronska komunikacija vzbuja občutek nelagodja in zato bi se morali najprej naučiti, kako bolj učinkovito izrabljati ta medij.

4.4.8 Predstavitvene zaslonske tehnologije
omogočajo dostop in uporabo digitalnih virov v korist celotnega razreda,
medtem ko vloga predavatelja leži zgolj v vodenju in nadziranju učenja.
Najbolj pomemben faktor je zmožnost osredotočenja na pozornost celotnega razreda, na primer na eno besedo znotraj teksta – da se o njej razglablja znotraj razreda in se lahko sproti beležijo dopolnila in popravki
znotraj razprave. V takšnem primeru tehnologija doda k vrednosti učenja.
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Raznolikost multimedijskih virov je uporabna in praktiki so že začeli ustvarjati svoje nove vire. Tako imamo pristno interakcijo in udeleženci seminarja v njej igrajo aktivno vlogo. Prednosti vključujejo: učenci kažejo
povečano motivacijo in uživajo v interakciji, ki jo omogoča tehnologija;
sam predmet »zaživi« in ohranja pozornost udeležencev; vzpodbuja sodelovanje; predavatelji imajo možnost deliti multimedijske vire s celotnim razredom. Tipi zaslonov: CleverBOARD, Mimio, EBeam, plasma
zasloni, interaktivne bele table, projektorji, televizija.

4.5 Motivacija udeležencev seminarja
Obstajajo tri stvari o izobraževanju, ki si jih moramo zapomniti. Prva
stvar je motivacija, druga je motivacija in tretja je – motivacija.
Ampak še vedno je težko odgovoriti na najpomembnejše vprašanje: »Kaj
spodbudi v ljudeh motivacijo?«
Kakorkoli, vemo, da s pomočjo motivacije predavatelja dobijo udeleženci
željo po učenju. Ta motivacija prihaja od njega samega. Večji izziv kot
motivacija pa je za predavatelja ustvarjanje pogojev, ki bodo udeležencem
pomagali, da se motivirajo sami. S tega vidika je pomembno motivacijo
načrtovati, treba pa je tudi upoštevati učne navade udeležencev.

4.5.1 Predavatelj kot pospeševalec.
V tem priročniku je velikokrat poudarjeno, da se odrasli izobražujejo
predvsem s poslušanjem predavanj. Posebej v razmišljanje usmerjeni
ljudje, kot so novinarji in delavci v križnih medijih, so redko pripravljeni poslušati dolga predavanja. Četudi poslušajo zabavnega in izkušenega
predavatelja, se posredovano znanje ne bo obdržalo pri odraslem človeku.
Pri enem ušesu noter, pri drugem ven.
Potemtakem jih je treba motivirati za poslušanje in učenje. Odrasli bodo
razumeli in poslušali takrat, ko potrebujejo takojšnje teoretično znanje. Iz
tega razloga velikokrat povežemo akademsko predavanje s predmetom,
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s katerim se udeleženci že ukvarjajo, ali s spornim predmetom, s katerim
so trenutno zaposleni.
Najboljši način, kako motivirati udeležence za določeno znanje, je, da
sami doživijo, občutijo težave praktičnega dela zunaj učilnice.
Za motivacijo pri teoretičnem učenju se mora veliko novinarjev nasloniti
na lastne izkušnje. Predavatelj mora poskrbeti, da je ta motivacijska povezava vedno prisotna.
Metoda učenja skozi delo temelji na izkušnjah udeležencev, ki izhajajo iz
vaj, delavnic in delovnih izkušenj v resničnih medijih, kot tudi iz razprav
in razmišljanja udeležencev samih.

4.5.2 Predavatelj kot posrednik.
Udeleženci morajo večkrat sami priti do nekih zaključkov. Zato je
izobraževanje vodeno na način visoke udeležbe, ki udeležence obvezuje k razpravljanju o njihovih lastnih izkušnjah v skupinah ali v razredu.
Udeleženci sami so strokovnjaki, ki delijo osebne izkušnje, predavatelj
pa je tam predvsem zato, da naredi razprave lažje in jih strnjeno povzame na višji ravni.
Sposobnost predavatelja, da vodi razumljive razprave, je zelo pomembna
za pristop sodelovanja. Skozi njegovo ali njeno posredovanje predavatelj
preoblikuje razpravo v dejansko učenje:
•

postavljanje provokativnih vprašanj v razpravo z namenom, da bi
jo nekam usmeril,

•

deljenje strokovnih izkušenj v razpravi – in spraševanje po izkušnjah
udeležencev – in tako zajamčiti pristop resničnega življenja,

•

povzemanje in dajanje polovičnih zaključkov skozi debato, da bi
dvignil raven debate,

•

vodenje razprave k teoretičnim zaključkom, vključno s ponavljanjem – po možnosti vodenje udeležencev tako, da sami pridejo do
zaključkov,
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•

odločno prekinjanje prepirljivih oseb in ustavljanje poskusov k
nesmiselnim razpravam,

•

aktivno delovanje posrednika in spraševanje neposrednih vprašanj,
tako da udeleženci prispevajo svoje mnenje, bolj glasni in tudi
tišji.

Enako pomembna je sposobnost predavatelja, da nadzoruje skupinsko
delo, še posebej v fazah razvijanja idej in načrtovanja projekta. Pri skupinskem delu lahko primerjamo vlogo predavatelja z vlogo trenerja pri
košarkarski tekmi:
•

Predavatelj ni udeležen, ampak le sledi skupinski razpravi s klopi;

•

predavatelj lahko vstavlja svoje pripombe, če je to potrebno, a morda lahko stori več, če skliče »timeout«, da bi dodal kaj novega v
razpravo ali celo preuredil in vodil skupino;

•

kljub temu, tako kot košarkarski trener, predavatelj večinoma čaka
na odmore, ki jih izkoristi za preučitev stanja in vstavljanje nove
teorije;

•

po skupinskem delu predavatelj pusti razred, da analizira in ovrednoti, medtem pa dela beležke o izobraževalnih potrebah vsakega
igralca;

•

dober predavatelj ve, kako pomembno je pohvaliti igralce za vse
dobro, kar imajo ponuditi;

•

dober predavatelj pozna potrebo po stopnjevanju napredka
človekovih sposobnosti, ne nesposobnosti;

•

dober predavatelj ve, da se oseba lahko razvije le z močjo in motivacijo, ki prihaja od znotraj.

Kakorkoli, v novinarskem izobraževanju gre v osnovi za novinarstvo
in uporabno delo, na primer kombinirano medijsko poročanje, urejanje, oblikovanje, fotografiranje. Novinar govori, medtem ko predavatelj
posluša, sprašuje, pojasnjuje vprašanja, s katerimi je poročevalec obdelal
temo. Dober posrednik kot dober predavatelj vodi ljudi, da pridejo sami
do zaključkov.
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4.5.3 Potreba po učenju, pripravljenost za učenje.
Odrasle učence na splošno in medijske strokovnjake posebno vodita dva
glavna motiva: njihova potreba po učenju in pripravljenost za učenje.
Nič se ne zgodi, če si tega učenec ne želi. »Konja lahko zvlečeš k vodi, ne
moreš pa ga prisiliti, da jo pije!«
Izobraževanje mora biti, kolikor se da, primerno vsakodnevnemu življenju
udeležencev. Zelo pomembno je, da razumemo izobraževalne potrebe
udeležencev in skladno s tem izdelamo cilje izobraževanja. Če ni skladnosti med nalogami in potrebami po znanju, udeleženec morda ne bo motiviran, da bi izpolnil nalogo.
Cilji za udeleženca morajo biti realistični. Osnovna predpostavka je, da
ima vidik uspeha močnejšo motivacijsko moč kot vidik neuspeha. Po drugi strani morajo biti cilji izziv in naloga ne sme biti prelahka; udeleženci
so lahko začasno negotovi, da bi se naučili tisto, kar morajo.
V uspešno organiziranem izobraževanju so potrebe udeleženca skladne s
celotnimi cilji seminarja. Ključno za predavatelja je, da razume, da individualni udeleženec prevede skupne cilje v individualne cilje in da naj
bi predavatelj nato pripravil povratne informacije o napredku k takšnim
individualnim ciljem.
Kljub temu proces učenja normalno povzroči neko raven bojazni, ker
vključuje spremembo verovanj in vedenj učenca. Blag stres je koristen
pri motiviranju posameznika, medtem ko pretiran strah in visoka stopnja stresa omejita udeleženčevo zaznavo tega, kar se dogaja. Predavatelj
mora strah predvideti in se mu izogniti s tem, ko postavi realistične cilje
izobraževanja kot nekakšen izziv.
Kadar gre za vmesne cilje, na primer za neko določeno sejo ali modul, se
bo izobraževanje v razredu spreminjalo. Nekateri bodo morali ponavljati, drugi pa ne. Ali pa bodo nekateri potrebovali izkušnje, ki jih drugi že
imajo. Za nekatere udeležence bo ta posamezna dodatna ura popolnoma
odveč, saj je ne potrebujejo.
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V primeru udeleženčeve pripravljenost na učenje imamo podobno situacijo. Nekateri udeleženci so pripravljeni danes opraviti vse naloge, ki
so se jih naučili, drugi potrebujejo več, da razumejo, še kakšno osebno
izkušnjo ali podrobnejšo razlago.
Zaradi različnih učnih stilov lahko pride do podobne situacije tudi, če
se morajo vsi udeleženci učiti neki predmet in jim je to bilo določeno.
Nekateri začnejo s teoretičnim razumevanjem, drugi z eksperimentiranjem, tretji z navodili korak za korakom, četrti pa morajo razmisliti o teoriji in praksi. Ni mogoče, da bi predavatelj prilagodil vse potrebe ob istem času.
V vseh situacijah nekateri udeleženci dobijo motivacijo iz svojih potreb,
medtem ko so drugi v nevarnosti, da jim motivacija pade.
Rešitev je v identifikaciji alternativnih motivacijskih moči:
1. Najpomembneje je prepoznati tiste, ki niso prilagojeni trenutni dejavnosti. Predavatelj mora reči ali sporočiti: »Da, vem da to ni za
vse in tudi posebno za vas ne, ampak prosim vas, da ste potrpežljivi,
saj boste prišli na vrsto.«
2. Velika motivacijska moč je razumevanje večje slike: povezave
med dejavnostmi, vmesnimi cilji in celotnimi cilji. V večji sliki
so vključeni razumevanje izobraževalnih metod s sodelovanjem in
različni stili učenja. Če udeleženec ne ve, zakaj je določena dejavnost potrebna, ni motiviran, ampak le navdušen. Je kot zgodba dveh klesarjev; eden se zdi muhast, počasen in zagotovo nemotiviran, medtem ko drugi veselo kleše kamen za kamnom. Ko
vprašamo prvega, kaj počne, odgovori: »Klešem te preklete kamne
za svojega gospodarja«. Drug klesar pa je bolj razgledan in odgovori: »Gradim novo katedralo.«
3. Motivator, ki je tesno povezan s spoznanjem, je pohvala: »To že
znate, zato si lahko privoščite, da ste potrpežljivi.«
4. Četrti motivator je ta, da prosi uspešnejše učence, da pomagajo pri
procesu in delijo znanje s svojimi kolegi: »O tem nekaj veste, pro168

sim, delite to z nami.« Ali: »Prosimo, povejte nam, kako ste se to
naučili.«
5. Sledeči motivator je ta, da določimo dodatne učne cilje, na primer
izpopolnitev tega, kombiniranje z drugimi cilji. Kakorkoli, predavatelj mora zajamčiti povratne informacije tudi na tej ravni.
6. Za tiste, ki jih je strah določene dejavnosti, je podpora motivacijski
dejavnik, saj pomaga tudi pri tem, da se dejavnost prelomi v morebitne korake.
7. Za tiste, ki niso pripravljeni sprejeti teoretičnega in sistematičnega
pristopa, je motivator podoben: zajamčeno jim je, da se bodo
sčasoma naučili in da jim razbije razumevanje na manjše dele.

4.5.4 Drugi motivatorji.
Želja po znanju navadno ni edina motivacija. Nekateri so motivirani že s
tem, da so del velike skupnosti, ki se rada uči, drugi skozi vznemirjenje,
ki ga povzroča učenje ali neučenje. Humanist Cyril Houle je predstavil tri
kategorije motivacije:
1. ciljno usmerjeni učenci, ki uporabljajo izobraževanje za doseg točno
določenih ciljev,
2. aktivno usmerjeni učenci ali socialni učenci, ki se udejstvujejo zaradi socialnega kontakta,
3. učno usmerjeni učenci, ki iščejo znanje zaradi znanja samega.
Te kategorije lahko zelo pozitivno vplivajo druga na drugo. Ljudje se med
seboj iščejo, da primerjajo svoje sposobnosti, mnenja in čustva. Socialno
sprejemanje in bližnja prisotnost drugih ljudi zmanjša občutek strahu in
opogumi ljudi k eksperimentiranju. Takšno motivacijsko vedenje pa lahko vodi v dolgočasno podobnost ali tekmovalnost in druge oblike nekonstruktivnega vedenja.
Sestavljanje ekipe je pomembno, če želimo razumeti razlike med
udeleženci seminarja. Predavatelj opazuje, kako udeleženci med seboj
sodelujejo, njihove različne vloge v skupini kot tudi v razredu.
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•

Prav tako lahko predavateljeva sposobnost in odnos do udeležencev
motivirata ali demotivirata.

•

Predavatelji, ki spodbujajo, so dobro pripravljeni, profesionalni in
zmožni naučiti, ustvarjajo zaupanje in obenem motivirajo.

•

Tudi tisti, ki ustvarjajo prijetno, a vseeno poslovno ozračje, imajo
motivacijske sposobnosti.

•

Predavatelji, ki dobro komunicirajo in pripravljajo naloge, zanimive vizualne pripomočke, motivirajo učence s tem, da privabijo
njihovo pozornost in radovednost. Z dobro stimulacijo, kot je nagrada, pohvala, privilegij, lahko predavatelj motivira udeleženca v
točno določenem trenutku.

4.5.5 Drugi nasveti.
Naslednje nasvete lahko najdete na internetu in jih lahko poiščete za nadaljnje raziskovanje (originalni viri so se žal zgubili v medmrežju):
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•

Poudarek naj bo na obstoječih potrebah udeležencev;

•

udeleženci naj aktivno sodelujejo pri procesu izobraževanja;

•

udeleženci naj naredijo analizo, kaj jih pri predavanjih bolj ali manj
motivira;

•

imejte visoka, a realistična pričakovanja o udeležencih;

•

pojasnite udeležencem, kaj morajo storiti, da bodo uspešni na
vašem seminarju;

•

okrepite lastno motivacijo udeležencev;

•

ne povzročajte velike tekmovalnosti med udeleženci;

•

bodite navdušeni nad predmetom, ki ga poučujete;

•

izhajajte iz znanja in interesa udeležencev seminarja;

•

dovolite udeležencem, da sami povedo in delno odločajo o vsebini
predavanj;

•

povečujte težavnost skozi semester;

•

uporabljajte različne učne metode;

•

kar se da hitro dajte udeležencem povratno informacijo;

•

nagradite uspeh;

•

obvestite udeležence o uspehu vrstnikov v skupini;

•

pri negativnih povratnih informacijah bodite natančni.

4.6 Ravnanje v konfliktnih situacijah, s težavnimi
udeleženci
Kako ravnamo s težavnimi udeleženci v konfliktnih situacijah, je odvisno
od narave konflikta in ljudi, ki so vanj vključeni.
Glavno sporočilo tega kratkega poglavja je – ker je učenje za odrasle tvegano delo, mora predavatelj predvideti konflikte in gledati na težave kot
na sestavni del izobraževalnega procesa. Dober predavatelj razume in koristno uporabi upiranje udeležencev kot povratno informacijo.
Skrajno pomembno je poudariti, da težave v razredu niso znak osebnega
poraza, ampak pričakovan in predviden pedagoški izziv.
Predavatelj se mora s težavami spoprijeti, ne z obsojanjem samega sebe
ali udeležencev, ampak s pomočjo pedagoških metod in razumevanja.
Prepoznavanje konfliktov v začetni fazi je zelo pomembno, če se želimo
izogniti nepotrebnemu stopnjevanju konflikta. Neobravnavani konflikti
se zelo hitro širijo.
S predavateljevega stališča obstajata v izobraževanju dve vrsti konfliktov:
konflikti med udeleženci in konflikti med predavateljem in udeleženci.
Udeleženci so različni ljudje z različnimi potrebami, različnimi načini
učenja, različnimi delovnimi navadami, različnimi osebnostmi – in vsi
so pod stresom učenja ali neučenja. V takšnih situacijah so konflikti
neizbežni. Naloga predavatelja je, da ugotovi vzrok in naravo konflikta. Nekateri se rešujejo takoj, ko nastanejo in vključujejo udeležence v
rešitev konflikta. Konflikti se lahko razvijejo iz preprostega nerazumevanja nalog ali zaradi uničujoče tekmovalnosti.
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Drugi konflikti so zakoreninjeni in niso takoj opazni. Takšne rešujemo s
pomočjo sprejemanja drugačnosti, razlik. Nekateri udeleženci pač ne morejo sodelovati pri eni nalogi ali pa potrebujejo pomoč pri določitvi vlog
v sodelovanju.
Poznamo tudi več vrst konfliktov med predavatelji in udeleženci. Že majhen nesporazum ali nerazumevanje izrečene ali neizrečene besede lahko
povzročijo konflikt, kajti psihološki profil predavatelja ne ustreza profilu
udeleženca. Lahko se zgodi, da se ne marata ali pa da udeleženec tekmuje
s predavateljem, lahko pa tudi, da se udeleženec boji predavatelja, ali še
hujše, da se predavatelj boji udeleženca.
Odgovornost predavatelja je, da takšne konflikte uredi in poskrbi, da ne
ogrožajo izobraževanja udeležencev. Velika nevarnost je, če predavatelj
spregleda razvijajoči se konflikt (zaradi neprijetne narave le-tega).
Veliko je takšnih primerov, kjer tudi predavatelji s pedagoško izobrazbo potrebujejo pomoč drugih predavateljev, da lahko identificirajo in se
soočijo s konfliktom.
V večini primerov pa so konflikti vsakdanji, povezani z nestrpnostjo, upiranjem in določenimi učnimi preprekami.

4.6.1 Soočanje z uporništvom
je v razredu svojevrsten problem v izobraževanju. Uporništvo se lahko
kaže na več načinov: govorjenje med predavanjem, zamujanje, namerno preusmerjanje razprave, pasivnost, glasni vzdihljaji, tekmovalnost,
soočenje in razdiralne dejavnosti, kot je ustanavljanje pakta proti predavatelju, predmetu poučevanja, metodi ali čemu drugemu.
Predavatelj bi moral vse interpretirati kot povratno informacijo in jo uporabiti za izboljšanje izobraževanja.
Obstajajo trije tipi študentov oziroma udeležencev izobraževalnega procesa: tisti, ki sodelujejo od samega začetka; tisti, ki so neodločni in jih je
treba spodbuditi; tisti, ki nasprotujejo in se upirajo. Pomembno je, da
prepoznamo uporniške udeležence že na začetku. Ne smemo jim dovoli172

ti, da zavzamejo v razredu, med odmori ali celo v mislih predavatelja več
prostora, kot je potrebno.
Uporniški in negativni udeleženci so kot močan magnet – ali odbijajo
predavateljevo pozornost, s tem predavatelj prezre težavo, ali pa pozornost privlačijo. Posledično se lahko zgodi, da predavatelj takšnim nameni
preveč prostora. Trik, ki pomaga predavatelju, je, da stopi iz magnetnega
polja in jim pomaga pri učenju.
V razredu so prisotni vsi tipi udeležencev: uničevalec odmorov, ki uniči
vsak vaš odmor; tihi in trpeči tip; godrnjavi, ki se rad prepira; zoprnež,
ki se raje strinja kot pa da razume; tip, ki vidi pisno ocenjevanje kot
maščevanje predavatelja itd. Vsi ti tipi se pojavijo med pretežno zelo pozitivnimi udeleženci, vprašanje je le, ali jih opazimo in se z njimi soočimo
na profesionalni ravni.

4.6.2 Odpor do učenja
se ponavadi pojavi, ko je predavatelj negotov v svoje sposobnosti. Stare
navade in razumevanja privedejo udeleženca v negotov začasen vakuum,
dokler predavatelj ne uvede novih načinov in novega razmišljanja.
Odrasel učenec postavi svoj trenutni status na kocko s tem, da sprejme
potrebo po bolj obširnem znanju. Izobraževalni proces je proces tipanja,
kjer je pričakovati, da vsi delamo napake, kar pa je spet tvegano delo.
Odpor lahko nastane zaradi različnih učnih navad, delovnih vzorcev itn.
Vse to lahko spodbudi odpor do učenja, ki se ga učenec morda sploh ne
zaveda, izkušen predavatelj pa sigurno.
Upiranje je pogosto rezultat trčenja osebnih in v večini primerov nepoznanih učnih preprek udeleženca. Te lahko nastanejo iz več razlogov.
Lahko, da so se izoblikovale že zelo zgodaj v šoli, na primer otopel
učitelj jezikoslovja, izkušnja z ustrahovanjem ali kaj podobnega. Učno
oviro lahko povzroči majhna težava med obilico izzivov, s katerimi se
sooča učenec. Na primer težava z neposrednim izražanjem, težave pri
določenem šolskem predmetu, težava s kreativnostjo v jutranjem času,
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težave s tehničnimi izrazi itd. Zelo veliko je takšnih preprek za učenca.

4.6.3 Izziv za predavatelja
je razumevanje in razmišljanje v smeri učnih ovir. Včasih so očitne, včasih
pa težko razumljive. Včasih se lahko predavatelj z njimi sam sooči, včasih
pa jih je bolje pustiti pri miru.
Uporništvo večinoma izhaja iz pomanjkanja motivacije – na primer,
če se cilji ne skladajo s potrebami udeleženca v izobraževanju, ali, če
udeleženec misli, da je ta predmet zanj nekoristen; potem ravnamo v skladu z zgoraj napisanim.
Uporništvo lahko povzročijo tudi situacije zunaj razreda. Slabo
razpoloženje, zobobol, težave z dekletom, bolan otrok ali druge skrbi.
Rešitev je sočutje. Samo vprašajte: »Kaj je narobe?«
Večja težava nastane, ko uporništvo povzroči neproduktivno ozračje na
delovnem mestu udeleženca. Če se pojavi problem pri sodelovanju z
vodstvom, če so udeleženci izobraževanja pod prisilo ustrahovalnega vodje ali če je vodja na kakršenkoli način predstavljen kot sovražnik, se bo
udeleženec zelo upiral in skušal biti neuspešen pri izobraževanju. Vodja
bo to vzel kot lasten uspeh in s to konfliktno logiko lahko udeleženec
prepreči svoj uspeh, čeprav je cena, ki jo plača, izguba možnosti za osebni razvoj.

4.7 Prenehanje tečaja
Prenehanje seminarja vključuje tri pomembne korake. Utrjevanje
naučenega znanja, evalvacijo in načrt dejavnosti, s katerimi bomo še obogatili znanje iz že naučenih lekcij.
Utrjevanje naučenega znanja med tečajem ni tako zelo drugačno od utrjevanja znanja na koncu dneva ali modula, na primer skozi osebni dnevnik
ali log udeleženca.
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Evalvacija se nanaša neposredno na izvedbo tečaja ali modula. Predavatelj
lahko vodi ustno evalvacijo ali pa govori z vsakim udeležencem posebej
in s tem dopolnjuje informacije, ki jih je zbral z organizatorjevim evalvacijskim formularjem. Še en način, kako si pridobiti povratno informacijo,
je, da odpremo poseben medmrežni log.
Po izobraževanju udeleženci navadno pripravijo osebni načrt, kako bodo
uporabljali na novo pridobljeno znanje v vsakdanjem delu in kako bodo
sledili kasnejšemu usposabljanju na delovnem mestu.
Osnovna vprašanja so:
•

Ali si dosegel cilje izobraževanja, ki si si jih zastavil na začetku
tečaja?

•

Naštej tri stvari, ki si se jih naučil.

•

Kako boš to znanje vključil v svoje delo?

•

Ali lahko našteješ tri konkretna dejanja, ki se jih boš lotil v naslednjih dveh mesecih?

Pomembno je, da so cilji, ki si jih udeleženci postavijo za nadaljnje
izobraževanje, operativni in izvedljivi. V tem primeru lahko za definiranje ciljev uporabimo S-M-A-R-T formulo.
Cilji morajo biti definirani na preprost in Specifičen način, ki je razumljiv. Cilji morajo biti Merljivi v smislu, da lahko udeleženec sam ugotovi, kdaj jih je dosegel. Prav tako mora biti cilj dosegljiv (Achievable), kar
pomeni, da ga lahko udeleženec sam doseže. Morajo biti Relevantni, kajti
le takšni cilji so zanimivi za vključevanje v vsakodnevne situacije. Zadnja
značilnost pa je, da morajo biti časovno omejeni (Time-based). Udeleženec
si mora postaviti rok, do kdaj mora doseči cilj izobraževanja.
Koristno bi bilo nadaljevati načrt dejanj, na primer dva meseca po seminarju, v obliki srečanja, e-maila ali SMS sporočila.

175

Viri
•

Stephen Lieb, Principles of Adult Learning. Under: http://honolulu.hawai.edu/intranet/committees/FacDevCom/guidebk/teachtip/
adults-2… dated 31.01.2006;
http://www.teachermentors.com/RSOD%20Site/StaffDev/adultLrng.HTML, dated from 07.03.2006;
http://adulted.about.com/cs/learningtheory/, dated from 31.01.2006;
http://www.southernhealth.org.au/cpme/articles/adult_learning.
htm, dated from 31.01.2006

•

Rolf Meier, Seminare erfolgreich durchführen. Ein didaktisch-methodischer Handwerkskoffer. Gabal Verlag GmbH, Offenbach,
2003, p. 141-147, 199-217, 218-247;

•

Jochem Kießling-Sonntag, Trainings- und Seminarpraxis.
Cornelsen Verlag, Berlin, 2003, p. 11-32, 111-121;

•

Andragogical Model, under: http://www.ucd.ie/adulted/resources/
pages/facil_andragog.htm, dated 31.01.2006.

•

Effective Facilitation, under:
http://www.ucd.ie/adulted/resources/pages/facil_effective.htm, dated from 31.01.2006;
http://www.ucd.ie/adulted/resources/pages, dated from 31.01.2006

•

Bierhoff, Jan, « Brave new media world; the era of online journalism”, http://www.ejc.nl/hp/jt/jan.html (last check: 12-03-2005)

•

Charles, R., Williame, C., La communication orale, ed. Nathan,
1992.

•

Dumitru, I. Al., Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă
(The development of critical thinking and the efficient learning),
Editura de Vest, Timişoara, 2000.

•

Elder, L., Paul, R., The role of Socratic questioning in thinking,
teaching, and learning, The Clearing House, 71 (5), pp. 297-301,
1998.
177

•

Enthoven, Leo, under “The training market: local and global”,
http://www.ejc.nl/hp/mi/09.html (last check: 10-03-2005)

•

Keen, E., Tîrcă, A., Educaţia pentru cetăţenie democratică, ghid
pentru profesori (Education for a democratic citizenship, Trainer’s
guide), ed. Radical, 1999.

•

Kuckel, Knut, http://www.european-journalists.org/kommentar.04.
htm (last check: 11-07-2002)

•

Păuş, V., (coord.), Parteneriat şi dialog social – Ghidul formatorului (Partnership and social dialogue, Trainer’s guide), ed.
Vanemonde, 2003.

•

de Peretti, A., Legrand, J.A., Boniface, J., (coord.) Tehnici de comunicare (Communication techniques), ed. Polirom, Iaşi, 2001.
http://www.le.ac.uk/cc/rjm1/etutor/introduction/introduction.html
http://www.le.ac.uk/cc/rjm1/etutor/resources/learningtheories/
kolb.html
skillset, “National occupational standards for broadcast journalism”, http://www.skillset.org/standards/article_2210_1.asp (last
check: 14-03-2006)

•

178

•

Vidal, Dominique, “Journalism training and critical thought”,http://
www.ejc.nl/hp/jt.vidal.html (last check: 10-03-2005)

•

Contemporary presentations media: Epson Presenters on-line, under: http://www.presentersonline.com/basics/, dated 8.2.2006.

•

DOBA teaching material, Doba Maribor 2005, p. 25-28.

•

Integrating technology in learning and teaching / a practical guide
for educators / Pat Maier, Adam Warren.

•

Learning materials for life long learning / series/ London 20002004

•

Principles, tips and guidelines on using flip charts, under: http://
www.usingflipcharts.co.uk/, dated 11.2.2006

•

Principles of E-learning, under: http://www.le.ac.uk/cc/rjm1/etutor/index.html, dated 10.2.2006

•

Powerful presentations – tips and tricks, under http://www.powerpresentation.info/, dated 10.2.2006.

