IN-EDU PROGRAM
Opolnomočenje skupnosti in socialna
vključenost s pomočjo medijske
pismenosti in kritičnega
razmišljanja za učitelje,
študente in starše.
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USPOSABLJANJE

Krepitev znanj in kompetenc ter
uporaba orodij, potrebnih za
podporo študentom in skupnosti
pri preprepčevanju sovražnega
govora ter vzgajanju kompetentnih
uporabnikov medijev in aktivnih
državljanov.

Zahvaljujoč usposabljanju sem obnovila
svoje kompetence za boljšo podporo
našim učencem v boju proti
dezinformacijam in sovražnemu govoru
na spletu.

NACIONALNI HEKATONI
Laboratorij za oblikovanje kampanj in
ukrepov skupnosti, namenjenih
ozaveščanju in izboljšanju kritičnega
mišljenja ter medijske pismenosti.

Hekatoni omogočajo različnim ljudem
in različnim skupnostim, da se
spoznajo in si skupaj prizadevajo
doseči pozitivne spremembe.
MALINA EDREVA
Sofia, občinska svetnica

CINZIA SPOGLI
Učitelj, Erasmus +, projektni koordinator
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NACIONALNI HEKATONI V
ITALIJI, BOLGARIJI, HRVAŠKI,
SLOVENIJI
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UDELEŽENCEV IZ RAZLIČNIH
DRŽAV NA MEDNARODNIH
TABORIH

PRIDRUŽITE SE NAŠIM
PRIZADEVANJEM, PODPRITE
PROGRAM IN-EDU!

150

USPOSOBLJENIH
UČITELJEV NA EVROPSKI
RAVNI

KONTAKTRAJTE NAS
IN SE REGISTRIRAJTE!

@INEDUproject
euprojects@azione.com
www.in-eduproject.eu

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo stališče avtorjev.
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te publikacije.

IN-EDU
PROGRAM
STARŠI
» Tesnejše sodelovanje
s šolami na ravni skupnosti.
» Opolnomočeni za
podporo otrokom na
področju medijske
pismenosti in kritičnega
razmiš ljanja.

ŠTUDENTJE
» Opolnomočeni, da v
svojih skupnostih nudijo
podporo izvajanju ukrepov
kritičnega razmišljanja in
medijske pismenosti.
» Priložnost za srečanje
in tekmovanje z mladimi iz
drugih držav.
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UČITELJI
» Izboljšane kompetence
in nova orodja za
povečanje kompetentnih
uporabnikov medijev.
» Prilož nost za srečanje
in izmenjavo izkuš enj z
evropskimi kolegi.

GRADNJA
MEDIJSKO
PISMENIH
SKUPNOSTI

TO
KA
HE
CIVILNO DRUŽBENE
ORGANIZACIJE
» Boljše razumevanje
priložnosti, nevarnosti in
posledic sodobnih
medijev.
» Večja udeležba in
doseg prikrajšanih skupin.

KAMPANJE IN
UKREPI ZA
SKUPNOST
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LABORATORIJI

MEDIJI
» Vodilna vloga
pri spodbujanju medijske
pismenosti.
» Družbena odgovornost
za boj proti
dezinformacijam.

JAVNE SLUŽBE
» Podpora pobudam
lokalnih deležnikov.
» Politike medijske
pismenosti in kritičnega
razmišljanja za
socialno vključenost.

