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Štirje mladi, Katja Uran, Anja Pluta, Mojca Mayr, Rok Kašpar, so se januarja v imenu 

Socialne akademije udeležili treninga Journ@lism 2day v Jablunkovem na Češkem. 

Spoznavali so metodo popotnega novinarstva (backpack journalism) in se pripravljali 

za mentoriranje BPJ skupin. 

Slovenske barve je na Češkem zastopala tudi Tadeja Mesojedec v vlogi trenerke. 

  

Takole se je s Češke vsakodnevno z “mini-opisom dogajanja” oglašala Katja Uran. 

 

1.dan  

Takoj ko smo po celodnevnem potovanju z vlakom prispeli na cilj in še preden 

smo razpakirali prtljago in se nastanili v Hotelu Amerika, smo 
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Hotel Amerika 

 šli na trening, kjer smo se preko različnih zanimivih metod med seboj spoznavali 

prebijali led, čeprav na Češkem ni bilo tako mrzlo, kot smo pričakovali. Po večerji so 

se nam predstavili organizatorji nam povedali  kako je prišlo do ideje o BPJ in kako 

se ta razvija. Šli smo čez plan tedna in si nato preko interaktivne metode izmenjali 

naša pričakovanja in strahove.Sami smo določili pomembnosti temam na urniku, 

oziroma povedali kaj nas najbolj zanima. 

Določanje pomembnosti temam na urniku 
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Tedenski urnik 

 

2. dan 

Dan smo začeli s predstavitvijo, kaj pomeni jurnalism in kakšne vrste novinarstva 

obstajajo ( community, civic, backpack, citizen jurnalism/ novinarstvo) se pogovarjali 

in ugotavljali, kakšne so razlike in načini uporabe med temi vrstami novinarstva. 

 

Predstavitev novinarstva 
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Nato so nam predstavili par filmčkov s praksami BPJ in smo o tem diskutirali po 

skupinah. Zatem smo imeli 2 predstavitvi organizacij: Medi@prdidi (Češka 

organizacija, ki sodeluje s Socialno akademijo, organizira tečaje novinarstva za 

brezposelne, ti si preko tečaja pridobijo motivacijo in znanja uporabe računalnikov, 

fotografiranja, videa, pisanja,..)  in Peteborough FM (87.7) radijska postaja iz Velike 

Britanije,ki daje priložnosti za udejstvovanje na radiju. Razložili so nam, kaj je youth 

work in kako se lahko kombinira z BPJ metodo. Tako so organizacije, prostori učenja, 

ki preko podpore, aktivacije, ustvarjalnosti in skupnosti pripravijo mlade, da vstopijo v 

prostor javnega- družbo. Tako lahko preko BPJ metode v kombinaciji z delom z 

mladimi, pomaga mladim postati kritični, odgovorni,...člani družbe Nato smo imeli t.i. 

Elevatos speech, kar pomeni, da je vsak imel 5 minut časa za premislek in se vsem 

ostalim predstavil v 45 sekundah. Govorili smo o kompetencah, ki so značilne za BPJ 

in lastnih, ki jih že premoremo. Vsak si je zase za svojo najznačilnejšo kompetenco 

naredil značko. 

Značka kompetence 

Govorili smo o Story tellingu; vsaka dobra zgodba mora vsebovati močna čustva, 

pomemben je čas (preteklost, sedanjost, prihodnost), prostor dogajanja, občutki 

skupnosti, predniki in prihodnje generacije. Vsaka dobra zgodba ima preplet in 

ponavljanja vseh teh elementov. Za boljše razumevanje razlage smo si ogledali znani 

govor  Martina Luthra Kinga Jr. 
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Story telling 

 

3. dan 

smo se glede na različne kompetence, ki jih premoremo v skupinah odpravili v 

mesto.  

Odpravili smo se v mesto 
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Mesto Jablunkov 

Naša naloga je bila, da ustvarimo produkt, ki je povezan z BPJ tehnikami in ga 

popoldan predstavimo ostalim. Navodila za prodkt so bila: nekaj kar bo koristno za 

vse, nekaj do česar bomo prišli v stiku z lokalnim prebivalstvom, da povemo nekaj 

novega o tem prostoru , da je out of the box in da imamo 5 minut za prezentacijo. 

Priprave na prezentacijo končnega produkta 

 

4.dan 
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Zjutraj smo v pol ure ustvariti slogan na temo BPJ in mladinskega dela in ga v 

nadaljnje pol ure predstaviti v majhnih skupinah . Ena skupina skozi video, druga 

preko kolaža, preko fotografije, plakata in Image theatra. 

Video: 'Have the balls to join us.'  

 

Kolaž 
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Fotografija: 'Wake up! Tell me your dreams.' 
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 Plakat: 'BPJ beyond News Barriers' 

Image theatre: 'Go ahead with BPJ'. 
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 Nato smo imeli zeelooo zanimivo predavanje o razvoju medijev v luči demokracije in 

ugotavljali, kako je vsakičen razvoj medijev spremenil družbeno stanje.  

Kasneje istega dne smo imeli obisk treh lokalnih novinark iz časopisa, televizije in 

radija.  

Lokalne novinarke 

Zvečer pa smo se lahko odločili, katero dejavnost bomo izbrali: tehnike BPJ, socialni 

mediji ali pripovedovanje zgodb.  



11 
 

 

Po modelu mitologa Josepha Cambella, katerega teorija je bila, da vsi miti z vsega 

sveta, ne glede na kraj in čas izvora vsebujejo strukturo univerzalnega mita, ki ga je 

poimenoval monomit  ‘The hero’s Jurney’ ki ga razlaga v knjigi ‘The Hero with a 

thousand faces’(1949) Ta mit, oz. struktura monomita se pojavlja v vseh zgodbah, 

filmih, risankah,… 
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5.dan 

Današnji dan smo na začeli z delavnicami “open space”, kar pomeni, da smo si sami, 

glede na naše interese, ustvarili urnik z različnimi izobraževalnimi aktivnostmi in jih 

obiskovali po mili volji.  

Ustvarjanje urnika 

Kasneje smo šli na sprehod, kjer smo se v parih pogovarjali o različnih vprašanjih 

glede stanja mladih v naših državah.  
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Debatni sprehod 

Popoldan smo imeli izčrpno delavnico “Project Design and Design Thinking”, vključno 

s “Step-by-step guide for local BPJ projects”. Ustvarjali smo v skupinah, vsaka 

skupina je ustvarila “tipičnega” predstavnika mladih in po Naomie modelu (N-needs, 

A-aims, O- objectives, M-methods, I- implementation, E- evaluation) izoblikovali v 

zelo kratkem času projekt, vključno s PR prezentacijo.  

'Tipična' predstavnica mladih v slovensko-polsko-češki skupini 
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Street art project in Lithuania this summer to connect Poles and Lithuanians. 

 

6. dan 

Na naš zadnj dan smo na svežem zraku izražali svoja stališča, mnenja, o novinarski 

etiki in medijski pismenosti. Nato so nam podrobno podali informacije, kako in  kje 

iskati finančna sredstva za projekte. Imeli smo predstavitev novega programa 

Erasmus plus,  debatirali o tem kako ustvariti mladinsko izmenjavo in izmenjevali 

ideje o bodočih projektih. 
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Ugotavljali smo kako je BPJ metoda uporabna za razvoj mnogovrstnih kompetenc in 

povedali kaj smo se od vsega na izmenjavi naučili.  

 

 

 

Pri zaključku smo imeli evalvacijo,razdelitev youthpassov in značk, ki smo jih ustvarili 

en za drugega.  
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Takole se je cela ekipa z diplomami ponosno pofotkala v spomin na zanimive in 

poučne  dni na treningu na Češkem. 

 

 


