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Dobrodošli na razstavi »Odkrijte Slovenijo v Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)« v okviru projekta 

Mladina piše na Ptuju in v štajerski regiji. V okviru tega projekta imajo mladi možnost, da eno leto 

vsak dan brezplačno prejemajo svetovno znani dnevni časopis FAZ, da ga pod vodstvom mentorja in 

samostojno uporabljajo pri svojem (jezikovnem) izobraževanju ter da na posebni strani, ki je vsak 

ponedeljek na voljo med športnimi stranmi tiskane izdaje FAZ, objavljajo svoje prispevke. 

Celoten projekt ima že dolgo tradicijo. Projekt, ki ga vodi Inštitut IZOP iz Aachna v Nemčiji, je del več 

desetletij trajajoče serije projektov na nemških šolah, ki sodelujejo z regionalnimi, nacionalnimi in 

globalno branimi nemškimi dnevnimi časopisi.  Pred 26 leti pa je projekt naredil velik korak naprej. 

Peter Brand, generalni direktor inštituta IZOP, pravi: »Do sredine devetdesetih let so bili projekti 

našega inštituta sprva na voljo le v Nemčiji. Dr. Gerald Hühner je leta 1996 v Gyönku na Madžarskem 

v sodelovanju s časopisom Süddeutsche Zeitung prvič zasnoval projekt »Časopis v šoli« za poučevanje 

nemščine kot tujega jezika in ga uspešno izvedel v praksi. Ta pionirski dosežek, ki povezuje evropsko, 

medkulturno razsežnost, delo z mediji v teoretičnem in praktičnem smislu (objava) ter sodelovanje z 

zunajšolskimi partnerji z vseh področij družbenega življenja, je postal precedens, ki daleč presega 

meje prvotnega obsega projekta.«  

Projektu na Madžarskem (1996–2003) so sledili projekti v Sloveniji (2003–2010) in na Hrvaškem 

(2010–2019). Projekt je bil večkrat prilagojen različnim ponudnikom in izveden v sodelovanju z 

različnimi časopisi, vključno z FAZ. Projekti z naslovom »Časopis v šoli« so na voljo po vsem svetu, od 

1. 2. 2020 pa tudi v Sloveniji. Oktobra 2021 je bil ustanovljen Zavod Discimus Lab Tržec, ki od takrat, 

od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023, pod okriljem CID Ptuj odgovorno organizira in izvaja projekt Mladina 

piše. V tem letu je v projektu sodelovalo 28 učencev z osnovnih šol Breg, Juršinci, Ljudski vrt in 

Videm pri Ptuju ter z II. gimnazije Maribor, sodelovali pa sta tudi dve študentki z univerz v Ljubljani 

in Mariboru. 

Projekt, ki je na voljo kot obšolska dejavnost ali pa je vključen v redni pouk, omogoča oblikovanje 

različnih kompetenc brez pritiska na uspešnost, kar je sicer v okviru tradicionalnega izobraževalnega 

modela težko izvedljivo. Pri tem: 

- omogoča zunajšolsko učenje in (jezikovno) izobraževanje v avtentičnih situacijah, 

- FAZ odpira vrata do institucij in ljudi, do katerih bi učenci sicer težko prišli, 

- na ta način projekt gradi mostove med različnimi deležniki, 

- pa tudi mostove med Slovenijo in Nemčijo ter nemško govorečimi bralci po vsem svetu. 

Mladi med drugim pridobivajo medijske kompetence in se učijo,  

- kako deluje resno novinarstvo, kako pripraviti, voditi in dokumentirati intervjuje, 

- kako preveriti dejstva, da ne bi uporabljali in širili lažnih informacij, 

- in kako na podlagi podatkov in dejstev, ki so jih sami raziskali, napisati vznemirljivo zgodbo, 

tako da bodo bralci ob branju imeli občutek, da so bili tudi sami del zgodbe. 

Hkrati projekt v Sloveniji spodbuja enega od ključnih ciljev Evropske unije: večjezičnost. Projekt v 

velikem deležu poteka v slovenskem jeziku, hkrati pa tudi v angleškem in nemškem jeziku, v katerem 

so prispevki na koncu tudi objavljeni v publikacijah FAZ. 



Razstava dokumentira projektno delo, ki so ga učenci iz ptujske regije opravili od leta 2020 do 

decembra 2022. Predstavljene reportaže se osredotočajo na ljudi in teme iz Slovenije (kronološko): 

- Nina Jazbec in njene izkušnje na potovanju okoli sveta, 

- Stojan Kerbler in njegovo zgodovinsko, večkrat nagrajeno fotografsko delo iz Haloz, 

- Žan Tetičkovič in njegova pot od smučarskega športnika do mednarodno uspešnega jazzovskega 

glasbenika, 

- Natalie Kauther in Adrian Pollmann – nemški veleposlaniški par v Ljubljani,  

- Kristjan Čeh in njegova svetovna kariera metalca diska, 

- Aleš Šteger in njegovo uspešno literarno delo, tudi v Nemčiji, 

- Borut Pahor – njegovo študentsko življenje in življenje predsednika države, 

- Dejan Zavec kot prvi slovenski boksarski svetovni prvak in poslanec, 

- Restavracija 7 – edina šolska restavracija na svetu z Michelinovo plaketo, 

- Lana Ritlop in njen projekt Fizioterapevti brez meja z Alma Mater Europaea, 

- Jeruzalem je v Sloveniji – tradicija, vinogradništvo in zgodovina, 

- Footgolf international na Ptuju – rekreativci in svetovni prvaki, 

- Laura Sagadin – 17-letna triatlonka kot primer športa in promocije športa v Sloveniji,  

- Dušan Fišer in Galerija mesta Ptuj. 

Zaključeni sta bili še poročili o Kurentovanju (ki bo v FAZ objavljeno 20. 2. 2023) in o Ljubljani – 

zeleni prestolnici EU. 

Za mlade, ki so sodelovali, projekt prinaša ključno dodano vrednost, saj omogoča vpogled v 

produkcijo in priložnost za urjenje pomembnih kompetenc za uspešno delovanje v slovenski, pa tudi 

globalizirani družbi: samostojnost, odgovornost, aktivno komuniciranje. 

Prvič v zgodovini projekta Fundacija FAZIT pri FAZ za leto 2022 ni nagradila posameznega dela, 

temveč delo naše »novinarske delavnice« v Tržcu, vodjo projekta in dva predstavnika skupine pa je 

povabila na slovesnost v Frankfurt. Zavod DISCIMUS LAB se zato zahvaljuje za aktivno podporo vsem 

sodelujočim šolam, še posebej učiteljem, ter CID Ptuj, ki je v tem projektnem letu prevzel 

pokroviteljstvo ter omogočil postavitev in predstavitev te razstave. Zahvaljujemo se tudi vsem 

projektnim partnerjem, ki so odprli svoja vrata naši delovni skupini in z veseljem posredovali 

informacije. Še posebej se zahvaljujemo takratnemu predsedniku republike Borutu Pahorju, ki nam je 

čestital za projekt in nam zaželel vse dobro pri nadaljnjem delu. 

Na koncu bi se radi zahvalili učencem, ki so sodelovali v projektu »Jugend schreibt«: želimo jim, da bi 

jim delo na projektu FAZ odprlo vrata v dobro in uspešno prihodnost. 

Obiskovalcem razstave želimo zanimiv in morda celo presenetljiv vpogled v naš projekt Odkrijte 

Slovenijo v Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

 

Ptuj, januar 2023  

Dr. Gerald Hühner, Zavod Discimus Lab, zasnova/vodenje projekta 


