Журналисти в училище
УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

„Журналисти в училище“ е среща между известни български журналисти и ученици от горен
курс на обучение. Среща, на която учениците питат, а журналистите отговарят. Инициативата
дава възможност на учениците да научат повече за журналистическата професия у нас и да
разберат как да оценяват по критичен начин същността, похватите и влиянието на медийните
послания и продукции.
„Журналисти в училище“ е инициатива на Фонд „Валя Крушкина“, създаден при Фондация
„Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) на 1 септември 2012 г. в памет на журналиста
Валя Крушкина. През 2017 г. предстои четвъртото издание на „Журналисти в училище“, с което
отново даваме възможност на училищата сами да заявят желание за участие в инициативата.
Изборът на училища става чрез провеждане на конкурс.
Цели на инициативата:
-

да повиши медийната грамотност на ученици от горен курс на обучение

-

да стимулира сформирането на гражданска позиция сред подрастващите

-

да представи журналистиката като защитаваща правата и интересите на гражданите

-

да провокира интереса на учениците към журналистическата професия

Кой може да кандидатства?
В конкурса могат да участват училища от горен курс на обучение от цялата страна. Необходимо
е кандидатите да осигурят място за провеждане на срещата на територията на учлището, като
мястото зависи от предвидения брой участващи ученици. Срещите могат да се провеждат в
периода: от 20 март 2017 г. г до 20 юни 2017 г.
Как се кандидатства?
Участието в конкурса става чрез изпращане на попълнен формуляр за кандидатстване.
Формулярът се изпраща само в електронен (Word) формат като прикачен файл на електронен
адрес: konkurs@wcif-bg.org в срок до 13 март 2017 г. Кандидатури изпратени извън този срок
или на друг електронен адрес, няма да бъдат разглеждани. Във формуляра се попълва цялата

необходима информация, като се използват полетата под съответните точки и се спазват
изискванията, посочени при самите въпроси.
При получаването на формуляра, ФРГИ изпраща автоматичен отговор, че електронното писмо е
получено. ФРГИ не носи отговорност за файлове, които не се четат, не могат да бъдат отворени
или пък не са получени в пощенската кутия на конкурса по някакви технически причини.
Препоръчваме във формуляра за кандидатстване да посочите името на журналиста, с когото
учениците биха искали да се срещнат.
Може да поканите носителите на наградата „Валя Крушкина – журналистика за хората“ от
всички издания на конкурса, както и представители на журито на наградите и журналистите от
Обществения съвет на Фонда. Това са:
Антоан Божинов
Асен Генов
Благой Цицелков
Васил Иванов
Вероника Димитрова
Вирджиния Владимирова
Владимир Йончев
Генка Шикерова
Димитър Димитров
Димитър Стоянов
Диян Божидаров
Добрина Чешмеджиева
Елеонора Тахова
Зорница Стоилова
Ивайло Минков
Иван Бедров
Иво Божков

Калин Първанов
Калоян Константинов
Константин Мравов
Константин Павлов
Люба Йорданова
Мария Аладжова
Мария Ванкова
Мария Илчева
Мария Милкова
Мария Савкова
Мария Цънцарова
Мария Чернева
Мариян Иванов
Миролюба Бенатова
Надежда Узунова
Надежда Чипева
Недялко Данов

Николай Стайков
Николаос Цитиридис
Николина Дмитрова
Панайот Ангарев
Петьо Цеков
Полина Паунова
Пролет Велкова
Росен Цветков
Росен Босев
Румен Стоичков
Светла Енчева
Силвия Великова
Стояна Георгиева
Татяна Ваксберг
Хрисимир Данев
Юли Кривошиев
Юлия Христова

Можете да поканите журналист, който не е свързан с наградите „Валя Крушкина –
журналистика за хората“, като е необходимо да обосновете избора си във формуляра за
кандидатстване.
По какви критерии ще бъдат оценявани кандидатите?
1. Мотивация за участие в инициативата
2. Проявен интерес от страна на учениците
3. Предварително планиране (дата, място, времетраене, тема на срещата)
Важно: „Журналисти в училище“ се провежда в периода 20 март 2017 г. – 20 юни 2017 г. Моля,
планирайте инициативата в този период.
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Как да разбера дали съм одобрен?
В рамките на една седмици, след приключване на крайния срок за кандидатстване,
екип на ФРГИ ще се свърже с одобрените кандидати.
Важно: ФРГИ не предоставя мотиви за отказ от одобрение. Кандидатите участват в програмата
доброволно и не могат да имат искания за компенсации по отношение на това участие. Чрез
участието си в конкурса кандидатите дават изричното си съгласие с правилата и условията на
конкурса. ФРГИ не отговаря на анонимни запитвания, коментари, бележки и др., както и не
публикува имената на оценяващата комисия, с оглед избягване на конфликти и натиск.

График на инициативата:
Обявяване на конкурса: 13 февруари 2017 г.
Краен срок за кандидатстване: 13 март 2017 г.
Свързване с одобрените кандидати: 14 март 2017 г. – 17 март 2017 г.
Провеждане на инициативата по места: 20 март 2017 г. – 20 юни 2017 г.
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