
 

UPUTE ZA VODITELJE I UČENIKE;  

PROJEKT „IGRAM, PIŠEM, LAJKAM“ 2022. 

 

Poštovani voditelji, mentori i učenici,  

 

predstavljamo Vam projekt „Igram, pišem, lajkam“ Hrvatskog školskog sportskog saveza koji se 

2022. godine vraća u modificiranom obliku te poziva sve zainteresirane srednjoškolce da se 

prijave za sudjelovanje u programu.  

U nastavku pronađite sve važne informacije o projektu za voditelje i prijavljene učenike.  

 

Što je „Igram, pišem, lajkam“?  

 

Hrvatski školski sportski savez pokreće projekt Igram, pišem, lajkam 2013. godine s ciljem 

popularizacije školskog sporta među učenicima te veće i kvalitetnije promocije školskih sportskih 

natjecanja.  

Projekt je zamišljen na način da odabrani učenici novinari u obliku članaka, intervjua i objava na 

društvenim mrežama izvještavaju sa školskih sportskih natjecanja (državnih prvenstava ŠŠD-a tj. 

Završnica ŠŠD-a) i projekata u organizaciji Saveza.  

Od 2013. godine u sklopu projekta objavljeno je gotovo 400 izvještaja s poluzavršnih i završnih 

natjecanja, a u projektu je do 2018. godine sudjelovalo više od 320 učenika novinara. U 2022. 

godini cilj je obnoviti projekt u modificiranom obliku te ga proširiti u sve zainteresirane srednje 

škole u Republici Hrvatskoj i pronaći nove novinarske talente koji bi sudjelovali u natječaju. 

Ove godine projekt se sastoji od tri glavna dijela: postupka prijave, novinarske edukacije za 

finaliste natječaja te sudjelovanja na državnim prvenstvima.  

 

Vremenik aktivnosti projekta 

 

20. siječnja – 20. veljače 2022. PRIJAVE UČENIKA - ovdje 

27. veljače 2022. OBJAVA REZULTATA I POZIVI NA EDUKACIJU 

3. ožujka – 6. ožujka 2022. NOVINARSKI KAMP tj. edukacija (Poreč) 

SUDJELOVANJE NA DRŽAVNIM NATJECANJIMA – prema Vremeniku 

3. lipnja 2022. OBJAVA NAJBOLJIH UČENIKA NOVINARA 

 

https://skolski-sport.hr/projekti/igram-pisemlajkam/predaja-izvjestaja
https://www.skolski-sport.hr/sites/default/files/01_2022/vremenik%202021.-2022_8.pdf


 
Sve detalje o ovim aktivnostima pronađite u nastavku: 

 

Kako se prijaviti? 

Uvjeti za prijavu:  

1. prijavljeni moraju biti učenici bilo kojeg razreda hrvatske srednje škole te 

2. prijavljeni moraju imati HŠSS iskaznicu 

Prijave su otvorene 20. siječnja 2022. godine te traju mjesec dana, do 20. veljače 2022. godine u 

23:59 sati. 

Zainteresirani se učenici prijavljuju na OVOJ POVEZNICI unosom svojih osobnih podataka, 

mentorom i novinarskim radom koji mora biti napisan ove školske godine te koji može biti: 

 

- izvještaj sa školskog, županijskog ili poluzavršnog sportskog natjecanja 

- izvještaj s individualnog školskog sportskog događanja 

- članak ili reportaža o odabranom ili istaknutom sportu u školi 

- članak ili reportaža o sportskom timu u školi 

- članak ili intervju s istaknutim školskim sportašem ili profesorom 

- istraživački članak o tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi u školi, gradu, zajednici 

- članak ili reportaža na posebnu temu (sport, rekreacija, važnost tjelesne aktivnosti, zdrav 

život) 

- sportska fotoreportaža 

 

Selekcijski proces 

Nakon slanja radova stručni žiri pregledava radove te dodjeljuje bodove na temelju ispunjavanja 

uvjeta poput; novinarske forme, strukture i kompletnosti rada, pismenosti (gramatike i 

pravopisa), općeg dojma i relevantnosti. 

Sve upute IPL učenicima možete pročitati ovdje. 

 

Kriteriji za određivanje najboljih radova bit će: 

- Bodovanje stručnog žirija (boduje se: ispunjavanje novinarske forme, stil pisanja, opći dojam) 

1. ispunjavanje novinarske forme (5W, kompletnost rada, potpunost informacija) 

2. stil pisanja (gramatika i pravopis, stil pismenog izražavanja, struktura teksta) 

2. opći dojam (kreativnost i relevantnost, ima li smisla, ima li sve informacije, prati li priču…) 

https://skolski-sport.hr/iskaznice
https://skolski-sport.hr/projekti/igram-pisemlajkam/predaja-izvjestaja
https://skolski-sport.hr/projekti/igram-pisemlajkam/upute-ucenicima-ipl


 

Sudjelovanje u novinarskom kampu 

Prijave su otvorene od 20. siječnja 2022. godine te traju do 20. veljače 2022. Nakon kraja prijava, 

stručni žiri pregledat će radove, ocijeniti ih prema navedenim kriterijima te odabrati po jednog 

predstavnika svake hrvatske županije i Grada Zagreba.  

Oni će biti pozvani na sudjelovanje u trodnevnom novinarskom kampu u Poreču koji će 

predavanjima, radionicama i drugim aktivnostima pripremiti finaliste na sudjelovanje u državnim 

natjecanjima školskih sportskih društava do kraja školske godine 2021./2022. 

*** Napomena: u slučaju izostanka prijave sudionika iz neke županije, HŠSS zadržava pravo 

pozivanja manje sudionika u novinarski kamp *** 

Nakon odabira finalista, poziva ih se na sudjelovanje na seminaru tj. novinarskom kampu te se 

ocjenjuje i njihov angažman i nastup na radionicama i predavanjima, kao i svi radovi koji budu 

stvoreni tijekom radionica.  

Nakon kraja kampa, finalisti će biti obaviješteni na kojim će državnim prvenstvima nastupati te će 

tamo svoja novostečena znanja moći primijeniti u praksi.  

 

NOVINARSKI KAMP: Poreč, 3.-6. ožujka 2022. (tijekom DP u hrvanju i sportskom plesu) 

 

Sudjelovanje na državnim prvenstvima 2021./2022. 

Nakon edukacije i dobivanja službenog certifikata koji potvrđuje status učenika novinara, finalisti 

projekta nastavljaju sa sudjelovanjem u projektu putovanjem na određena državna natjecanja 

(određeno naknadno). 

Na državnim prvenstvima, čiji raspored možete pogledati ovdje, mentorirat će ih tim Hrvatskog 

školskog sportskog saveza te ih upućivati u sve zadatke, koji će također biti nadgledani i ocijenjeni. 

Osim ocjena mentora, bodovat će se i uspješnost izvještaja napisani tijekom natjecanja, fotografije, 

aktivnost i angažman na društvenim mrežama saveza i sl. 

Na kraju školske godine, nakon svih državnih prvenstava, jedan od finalista će na temelju svega 

navedenog biti nagrađen i osvojiti titulu najboljeg učenika novinara Hrvatskog školskog 

sportskog saveza 2022. godine, a svi će finalisti dobiti prikladne poklone i certifikate o 

sudjelovanju.  

 

Što nakon sudjelovanja? 

Učenici novinari koji prođu novinarski kamp bit će trajno uključeni u sustav školskog sporta 

te će biti na raspolaganju županijskim i gradskim savezima za novinarske usluge – od sljedeće 

školske godine bit će sportski učenici novinari u svojoj županiji te će moći posjećivati i izvještavati 

sa županijskih natjecanja i školskih sportskih događanja.  

 

 

https://www.skolski-sport.hr/sites/default/files/01_2022/vremenik%202021.-2022_8.pdf


 
Pozivamo sve zainteresirane školske novinare, urednike školskih listova, pisce, te buduće 

novinare, sportske novinare ili komentatore, komunikologe i spisatelje da nam se prijave sa 

svojim radovima do 20. veljače 2022. godine u 23:59 sati na OVOJ POVEZNICI.  

Sve detalje o novinarskom kampu i ostalim natjecanjima finalisti će dobiti naknadno. 

 

Što ako imam još pitanja? 

Za sva dodatna pitanja i upute, pozivamo vas da nam se javite na ipl@skolski-sport.hr gdje ćemo 

vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.        

 

IPL%20'22%20-%20novinarski%20kamp%20RASPISANO.docx
mailto:ipl@skolski-sport.hr

