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Šolski radio, mladinski projekt radijskega izobraževanja 
 
Projekt smo oblikovali v smeri strnjenega izobraževanja do faze prve samostojne oddaje, katere objava je 

predvidena v januarju 2018. Po prvi fazi se mentorska ekipa iz izobraževalnega pristopa preusmeri v coaching 

pristop (trenerji šolskih radijskih ekip), tako da vsaka šolska ekipa pripravlja predvidoma po eno oddajo vsak 

mesec v obdobju od februarja do aprila 2018. 

 

Datum in kraj izvedbe: 14.11.-31.12.2017, prostori MARŠ, Maribor 

Modul usposabljanja Potek in namen Opisna ocena kompetenc Število ur 

Avdicija 

14.-16.11.2017 

Preskušanje govornih in 

drugih spretnosti; Razvrščanje 

po radijskih profilih 

Sposobnosti predstavitve 

lastnega izražanja in 

samostojnega mišljenja 

5 

Uvodni modul - Delo v 

medijih in z mediji; 

Oblikovanje medijskih vsebin 

27.11-01.12.2017 

Predstavitev medijskega 

poročanja in dela v medijih; 

Izbiranje virov in oblikovanje 

vsebin, specifično v radijskem 

mediju 

Poznavanje novinarskih žanrov 

in prepoznavanje ključnih tem; 

Oblikovanje kritičnih stališč in 

osnovna znanja radijskega 

poročanja 

4 

Radijsko delo po profilih - 

Glasbena in tehnična oprema; 

Javno nastopanje in radijski 

govor 

04.-08.12.2017 

Osnove praktičnega radijskega 

dela: glasbene zvrsti in viri; 

snemanje in montaža  

radijskih vsebin; Kako 

nastopati v javnosti: 

Razgibavanje in uporaba 

govornega aparata 

Tehnična usposobljenost za 

opremljanje in snemanje 

radijskih prispevkov; 

Sposobnosti jasnega izražanja, 

javnega nastopanja in 

radijskega govora 

6 

Delo z ekipami 

11.-15.12.2017 

Sestanki 1x do 2x po 2h 

tedensko s trenerji šolskih 

radijskih ekip za vsebine in 

delo v ekipi. 

Komunikacijske sposobnosti; 

Izražanje mnenj in 

argumentiranje stališč; Delo z 

ljudmi in delo v skupini 

4 

Predstavitev rezultatov in 

evalvacija 

18.-22.12.2017 

Priprava prispevkov za javno 

predvajanje, predstavitev 

rezultatov in evalvacija dela 

Predstavitev rezultatov v 

skupini; evalvacija procesa 

usposabljanja; javno 

predvajanje prispevkov v etru 

6 

  Skupno število ur 25 

 

Projekt sofinancira Mestna občina Maribor. 

 

Predstavitev projekta in izobraževalnega pristopa 

 

Udeleženci se najprej predstavijo skozi MARŠ profilakso: vprašalnike, "sprejemni izpiti" na radiu MARŠ, s 

katerimi razporedimo vajence v delovno področje (špiker, novinar, glasbeni opremljevalec, tehnik), ki jih 

najbolj zanima. Nekateri se izkažejo kot glasbeni opremljevalci, nekaj jih zanima tehnika, največ je 

kandidatov za špikerja oz. napovedovalca in vsi se praktično preizkusijo v radijskem novinarstvu (intervju, 

pisanje novic, izbira tem in člankov, kritična obravnava specifičnih vsebin). 
 

Udeleženci se po uvodni predstavitvi spoznajo z novinarskimi žanri in posebnostmi radijskega poročanja, 

spoznajo specifiko radijskega govora ter imajo možnost praktično preizkusiti se v vseh radijskih profilih. V 

skupinah izvajajo intervjuje na določeno temo in z igranjem vlog intervjuvanca in novinarja med sabo tudi 

izmenjujejo mnenja in izkušnje ter sporočajo kritična stališča o specifičnih vsebinah. Vsak udeleženec 
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pripravi vsaj en prispevek, v okviru praktičnega dela v studiu pa svoje izjave in misli pod mentorstvom 

posnamejo, glasbeno opremijo ter zmontirajo. S predstavitvijo izbranih novic udeleženci pridobijo 

kompetence v smeri javnega nastopanja, jasnega izražanja ter dela v skupini. 

 

Udeleženci za nalogo poiščejo in posnamejo tudi misel velikih mislecev, povezano s specifično vsebino, 

posnamejo pa tudi nekaj svojih osveščevalnih jinglov in avtoportretov. Po prvih sramežljivostih pred 

mikrofonom namreč za snemanje v studiu udeleženci napišejo svoje zgodbe, ki so jih nato posnamejo, 

opremijo z glasbeno opremo ter tehnično izpopolnijo ter tako pridobijo kompetence v produkciji in montaži 

radijskih vsebin. 

 

Glasbeni opremljevalci se spoznajo z MARŠ bazo (več kot 60 tisoč glasbenih komadov) ter s programom, s 

katerim se oblikuje glasbena oprema, programsko usmeritvijo MARŠ in specifičnostmi pri ustvarjanju 

glasbene opreme, opredeljenimi skozi zakonodajo in smernice glasbenega uredništva. V tem sklopu 

udeleženci pridobijo nova znanja na področju poznavanja glasbenih virov ter glasbenih zvrsti in radijske 

produkcije, učijo pa so se tudi potrpežljivosti in vztrajnosti pri delu (za dvourno glasbeno opremo so npr. 

potrebne vsaj tri ure dela). 

 

Udeleženci moderiranje programa in špikiranje spoznavajo predvsem praktično. Po uvodnem predavanju o 

radijskem govoru in javnem nastopanju preskušajo dihalne vaje in vaje za govor. Z dihalnimi vajami, ki so 

povezane tudi s telesnimi vajami, udeleženci lahko pristopijo h klasičnim bralnim vajam ter preskusijo 

tehnike tudi pri snemanju radijskega govora. 

 

Skozi usposabljanje se udeleženci sami profilirajo glede dela, naloge opravljajo v varnem okolju, z veseljem 

in s spoštovanjem do sebe in drugega. Specifika skupinskega izobraževanja je pokazala, da udeleženci 

določena znanja laže sprejemajo skozi prakso. Zato pri usposabljanju teorijo vključujemo le za uvod in se 

predvsem ukvarjamo s prakso, saj le tako lahko vsi udeleženci sodelujejo v usposabljanju in spoznajo delo na 

radiu MARŠ. V samo petih tednih usposabljanja udeleženci spoznajo osnove radijskega ustvarjanja, če 

izkažejo zanimanje pa se tudi kasneje vključijo v nadaljnje praktično usposabljanje v letu 2018 in 

sodelovanje v programu MARŠ. 

 

V.d. odgovorne urednice        V.d. direktorice 

Špela Pušnar         Aleksandra Goropevšek 


