УПУЋУЈУ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈЕДНОДНЕВНОЈ РАДИОНИЦИ

Уређивање Википедије на српском језику на тему
трговине људима
25. април 2018, од 16 сати
Рачунарски центар Правног факултета
Радионица је намењена студентима и студенткињама који желе да стекну и унапреде:
-

Знање о борби против трговине људима
Критичко размишљање
Вештине писања и читања
Комуникационе вештине
Информатичку писменост

Циљ тренинга је да се студенти и студенткиње на занимљив и интерактиван начин
упознају са темом борбе против трговине људима и предностима Вики пројеката.
Учесници ће имати прилику да прођу бесплатно предавање о борби против трговине
људима, а затим и двочасовну обуку и радионицу о уређивању Википедије, након чега
ће бити у обавези да напишу чланак на Википедији на српском језику на неку од
предложених тема.
Само учесници који истог дана успешно заврше све предвиђене активности и напишу
чланак на Википедији у договореном року, добијају потврду о успешно завршеној
радионици, а аутора најбоље написаног чланка очекује и награда - блутут звучник.
Број места је ограничен, а пријаве можете слати доц. др Бојани Чучковић до 20.
априла 2018. године у 23:59 часова, на мејл cuckovic@ius.bg.ac.rs. У пријави је
потребно навести:
- Име и презиме
- Годину студија
- У неколико реченица објасните разлог и мотивацију зашто се пријављујете
Више
информација
о
радионици
можете
добити
путем
мејла
nebojsa.ratkovic@vikimedija.org
Викимедија Србије је нестраначко, непрофитно и невладино удружење основано
2005. године чији је циљ ширење слободног знања. Тренинзи о уређивању Википедије
се одвијају у оквиру образовног програма.

Црвени крст Србијe своју улогу у борби против трговине људима заснива на
едукацији појединаца и група да препознају проблем a који се обучавају да у својим
срединама даље шире знања о опасностима које ова појава носи и последицама које
изазива у друштву. Тиме Цвени крст превентивно делује на заједницу, а кроз мрежу
својих организација и обучених волонтера шири знање и подиже свест о проблему
трговине људима, чиме се ризик излагању смањује.
УНИТАС ФОНД
Унитас Фонд се бави борбом против трговине људима путем едукације и превенције и
обезбеђује нове прилике за напредовање жртвама трговине људима. Пројект који се
релазије у правцу превенције од овог глобалног проблема је „Превенција ризика од
трговине људима, деце и младих у Србији”, као и подизање свести путем
документано-играног филма “Посматрачи”, који је базиран на истинитим причама.

