
Projekt »�Medijska vzgoja za pravičnost in 
strpnost�« (2016-2018) sofi nancira Evropska komi-
sija. Cilj je spodbujati kritično in medkulturno ra-
zumevanje ter ozaveščeno uporabo medijev med 
mladimi državljani in državljankami v večkul-
turnih javnih šolah. Z akcijskimi raziskavami bo 
MEET učiteljem, učiteljicam in drugim, ki delujejo 
na področju izobraževanja, ponudil metode, ki 
bodo v večji meri kot obstoječe prakse medijske 
vzgoje vključevale medkulturno delo v razredu.

•  Povečanje zavedanja o pomenu medkultur-
nosti med mladimi, skozi kritično medijsko 
analizo in produkcijo

•  Zagotoviti boljše prakse medijskega opismenje-
vanja za preprečevanje diskriminacije in spod-
bujanje medkulturnega dialoga, državljanskih 
kompetenc in kritičnega razumevanja medijev

•  Podpreti angažiranje mladih o družbenih 
vprašanjih

•  Izboljšati šolsko okolje s spodbujanjem parti-
cipacije mladih in z dekonstrukcijo stereotipov 
o različnih družbenih skupinah

•  Svetovati oblikovalcem in oblikovalkam politik, 
kako izvajati medijsko vzgojo za spodbujanje 
enakosti, strpnosti in človekovih pravic

Toleranca in pravičnost sta ključni vrednoti 
demokratičnih družb. Sovražni govor, diskri-
minacija in rasistični diskurz opazno narašča-
jo, v družbi nasploh in tudi v spletnem okolju. 
Kot vsi, se tudi mladi na globalni ravni soočajo 
z medijskimi reprezentacijami, ki se odmikajo 
od načela spoštovanja do raznolikosti.

V tem kontekstu,

How to #MEETolerance ?

•  Ne zamudite najnovejših novic o  projektu
•  Pridobite informacije o drugih dejavnostih s 

področja medijskega izobraževanja, enakosti 
in strpnosti

•  Prejemajte priporočila o knjižnih naslovih in 
drugih virih, povezanih z vsebinami projekta

Kaj je MEET? 1 projekt, 5 držav,
10 partnerjev

• University of Florence, koordinator (Italija)

• medien+bildung.com (Nemčija)

• Mirovni inštitut (Slovenija)

• University of Vienna (Avstrija)

• Média Animation Asbl (Belgija)

Pridruženi partnerji
Municipality of Prato (Italija)

klicksafe and jugendschutz.net (Nemčija)
Zavod RS za šolstvo (Slovenija)

Wiener Kinder�- und Jugendanwaltschaft, KJA (Austria)
Action Médias Jeunes (Belgija)

How to #MEETolerance ?

   
@MEETolerance

www.meetolerance.eu
contact@meetolerance.eu

Odkrite izvirne aktivnosti s področja 
vzoje za medije za družbeno vključenost

Kaj so cilji?

NAROČI SE NA NAŠE NOVICE

www.meetolerance.eu
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Dejavnosti Rezultati

PREGLED
Analiza lokalnih, nacionalnih in evropskih politik o dr-
žavljanstvu, medijih in medkulturnem izobraževanju.

ZAGOVORNIŠTVO
Oblikovanje priporočil za bolj vključujoče prakse 
medijskega izobraževanja v šolah, za  ravnatelje, 
oblikovalce politik in druge zainteresirane skupine.

MREŽENJE
Povezovanje lokalnih, nacionalnih in mednarodnih 
iniciativ, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, medijsko 
pismenostjo in medkulturni odnosi.

RAZISKOVANJE 

3 države (Nemčija, Italija in Slovenija), v katerih 12 
učiteljev in 6 kulturnih mediatorjev sodeluje pri pre-
oblikovanju obstoječih praks medijske vzgoje. Prib-
ližno 150 dijakov in dijakinj bo preizkusilo in ovre-
dnotilo 6 novih učnih scenarijev, da bi spodbudili 
socialno vključenost v medkulturnih kontekstih.

6 UČNIH SCENARIJEV (IT, DE, SI)
•  Medijske izobraževalne dejavnosti za mlade v 

medkulturnem kontekstu za spodbujanje soci-
alne vključenosti

•  Na voljo kot odprti izobraževalni viri ob za-
ključku projekta (2018)

1 PRIROČNIK ZA UČITELJE IN 
IZOBRAŽEVALCE (EN, FR)

• Uvod v izzive, povezane z diskriminacijo
•  Teme in problemi v sodobni digitalni družbi
•  Smernice za poučevanje medijske vzgoje v 

medkulturnih kontekstih za podporo demokra-
tičnemu državljanstvu in socialni vključenosti

•  Dokumentarni fi lm, ki podpira in odseva 
vzgojno-izobraževalne prakse, ki temeljijo na 
akcijskih raziskavah

4 ZNANSTVENI ČLANKI IN 1 KNJIGA
•  Dkumentiranje rezultatov raziskave, metod in 

učinkovitosti dejavnosti MEET

DOGODKI NA NACIONALNI 
IN MEDNARODNI RAVNI

•  Pogovori z različnimi skupinami o vprašanjih 
medijske vzgoje in socialne vključenosti

• Predstavitev rezultatov MEET

Raziskovalci 
in raziskovalke

Učitelji in učiteljice,
drugi, 

ki delujejo v izobraževanju, 
mladi

Oblikovalci in 
oblikovalke politik

Civilna družba

PRIPOROČILA ZA POLITIKE
•  Izmenjava izkušenj in nasvetov o tem, kako 

preprečiti diskriminacijo in delovati v podpo-
ro človekovih pravic, pravičnosti in strpnosti 
v izobraževalnem sistemu

Ciljne skupine


