
  
 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

Radionica 

Mediji i medijsko okruženje 
12.10.2022.  

Goražde 

 

09.00 – 09.15 Uvod u trening  

- uvodna riječ organizatora 

- upoznavanje (ko sam i zašto sam ovdje?) 

09.15 – 10.00  Moje medijsko okruženje – Kako izgleda mapa medija u BiH, koje su razlike 

među njima, kako se finansiraju, kako različiti mediji pristupaju istim temama i zašto je to 

važno za pojedince?   

10.00 – 11.00 Osnovne novinarske forme – kako ih prepoznati? Vijest, izvještaj, intervju, 

kolumna – gdje je prostor za činjenice, gdje za mišljenje i komentare? Kako na osnovu 

poznavanja novinarskih formi prepoznati kvalitetno i vjerodostojno novinarstvo?   

11.00 – 11.15  Pauza za kafu 

11.15 – 12.00 Dan u lokalnoj redakciji  – praktičan rad – simulacija redakcijskog sastanka, 

kako se biraju teme i zadaci koje pokriva lokalni medij, diskusija o temama, koje teme 

lokalni mediji treba da pokriju i zašto su neke teme važne a neke ne, na koji način se 

obrađuju teme i priprema za zadatke. Šta bi mladi odabrali da su urednici, novinari; o čemu bi 

obavijestili javnost? 

12.00 – 13.00 Diskusija sa novinarom/kom (šta čitamo, gledamo, kome vjerujemo, 

kakav sadržaj mladi žele da vide u medijima?; Poruka mladih medijima) 

13.00 – 14.00  Pauza za ručak 

14.00 – 15.00  Zašto svi pričaju o lažnim vijestima? Kako prepoznati dezinformacije, lažne 

vijesti, sporni medijski sadržaj i kome ga i kako prijaviti – Šta uraditi kada se susretnemo sa 

vijestima sumnjivog sadržaja, kako ih provjeriti, koji alati postoje za provjeru relevantnosti, 

kako provjeriti objavljenu fotografiju i video, kako provjeriti sadržaje objavljene na 

društvenim mrežama. Kome i kako prijaviti ako utvrdimo da je riječ o spornom medijskom 

sadržaju? 

15.00 – 15.30 Praktična vježba na verifikaciji medijskih sadržaja - rad u grupama na 

utvrđivanju da li je predstavljeni medijski sadržaj manipuliran ili nije; diskusija o tome šta je 

bilo lako za prepoznati, a šta nije. 

15.30 – 16.00 Evaluacija radionice  

Kraj 

 
 


