
                             
 

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne 
predstavlja stališč Evropske unije.  

                         
 

          

VABILO NA PREDSTAVITVENI DOGODEK Z DELAVNICO  

O ETIČNEM KOMUNICIRANJU  

 

22. junija 2021 vas Društvo HUMANITAS in Zavod VOLUNTARIAT vabita na 

predstavitev spletnega tečaja etične komunikacije E-TICK in na delavnico na 

temo etične komunikacije. Toplo vabljeni vsi pedagoški in mladinski 

delavci/ke, prostovoljci/ke ter drugi zainteresirani. Brezplačni spletni tečaj je 

nastal v okviru projekta E-tick: platforma za etično komunikacijo mladih 

prostovoljcev. 

 
Spletni tečaj E-tick ponuja vprašanja, vire in vaje za krepitev zmogljivosti za bolj etično 

komuniciranje v teh časih mnogih lažnih, pretiranih, pristranskih… informacij. 

 

 Ali ste vedeli, da bo v trenutku, ko boste prebrali to stran, na YouTube naloženih 

za 500 ur videoposnetkov?  

 In da bo medtem, ko boste prebrali to besedo, na Twitterju objavljenih 9.000 

tvitov?  

 Kako kot ustvarjalci/ke sporočil posvetiti pozornost neenakim razmerjem moči 

med globalnim severom in jugom? 

 Kako komunicirati čim bolj pravično in odgovorno na različne načine? 

 Kako previdno in kritično predstaviti globalne izzive v svetu, ki je vse bolj nasičen 

z novicami? 

 Katerim informacijam v tej poplavi novic lahko zaupamo na družbenih omrežjih?  

 Je prebrano ali videno resnica ali morda laž in manipulacija? 

 

Vse to in še več boste spoznali/e na našem dogodku in usposabljanju. Še posebej 

vabljeni pedagoški delavci/ke in mladinski delavci/ke, ki želite podpreti mlade pri iskanju 

relevantnih preverjenih informacij, ki omogočajo objektivnost in odmik od 
ekstremističnih, senzacionalističnih in poenostavljenih mnenj.  

Dogodek bo potekal 22. 6. med 17 – 20h v Ljubljani, o točni lokaciji vas bomo 

obvestili naknadno. Zaradi zaščitnih ukrepov proti širjenju bolezni Covid-19 

bo število udeležencev/k omejeno. Prijave zbiramo do 16. junija preko 

spletnega obrazca na TEJ POVEZAVI. 

E-TICK spletni tečaj smo razvile nevladne organizacije: Zavod Voluntariat (Slovenija), Comhlamh 

(Irska), Društvo Humanitas (Slovenija), INEX-SDA (Češka), FOCSIV (Italija), iskreno pa smo hvaležni za 

podporo nacionalne agencije MOVIT in programu ERASMUS + za financiranje tega projekta in 

spletnega tečaja.  

http://www.ethicalcommunication.org/
http://www.ethicalcommunication.org/
https://forms.gle/tAR7wkkiZbwhGmxN7

