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2015./2016.
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1. UVOD
Hrvatski školski sportski savez (HŠSS) početkom 2013. godine pokrenuo je projekt Igram, pišem, lajkam
(IPL). IPL novinari izvještavali su s poluzavršnih i završnih natjecanja Državnog prvenstva te sa završnog
natjecanja Državnog prvenstva za učenike 5. i 6. razreda.
Svi IPL novinari koji su sudjelovali na završnici DP-a za OŠ,SŠ i ITR te 5. i 6. razreda bili su nagrađeni od
strane HŠSS-a.
Mentor IPL novinarima, koji su pisali izvještaje sa završnica DP-a, bio je Zlatko Karlo - novinar Sportskih
novosti uz asistenciju Milana Gudeljevića.
Svi izvještaji projekta IPL bili su objavljivani na web i Facebook stranici HŠSS-a te dio njih u tiskanom
izdanju Sportskih novosti.
Statistika prve 3 sezone IPL-a:

2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
ukupno

br.izvještaja br.novinara
66
55
73
60
56
48
195
153

br.natjecanja
116
125
77
318

pobjednik
Marko Šapina
Marija Bobinski
Nikolina Jurković

Ove sezone IPL izvještaji konkuriraju za natječaj Školski sport i olimpijski pokret pod nazivom Sportski
novinar. Natječaj zajedno organiziraju HŠSS i Hrvatska olimpijska akademija.
Ispred HŠSS-a za provedbu projekta IPL zaduženi su stručni suradnici Josip Košutić i Stjepan Crnokić.
Na Završnicama DP-a zaduženi za rad s IPL novinarima bit će Zlatko Karlo, novinara Sportskih novosti
uz asistenciju Milana Gudeljevića.

2. CILJEVI PROJEKTA IPL






popularizacija školskog sporta među učenicima
veća i kvalitetnija promocija školskih sportskih natjecanja,
uključivanje što većeg broja učenika u školske sportske aktivnosti
edukacija IPL novinara
obrazovanje putem sporta

3. CILJANE SKUPINE


učenici osnovnih i srednjih škola
 učenike će se poticati na pisanje i izvještavanje sa školskih sportskih natjecanja koje
organizira Hrvatski školski sportski savez

škole - učitelji i nastavnici
 poticati će se škole koji imaju novinarske sekcije da sudjeluju u projektu na način da pružaju
logističku podršku u provedbi projekta.
 Učitelji će pratiti rad učenika/novinara (npr. učitelji hrvatskog mogu lektorirati tekstove,
učitelji TZK obavještavati o sportskim aktivnostima Školskog sportskog društva)

mediji
 ostvariti suradnju sa zainteresiranim novinarima, novinskim kućama, radio postajama te
Internet portalima koji bi objavljivali radove učenika te izvještaje sa natjecanja

2

4. PROVEDBA PROJEKTA
Projekt se počinje provoditi od prvog polugodišta školske godine 2015./2016. te se provodi na svim
natjecateljskim razinama:

među razredna - školska sportska natjecanja – opcionalno, ukoliko se netko prijavi

gradska - školska sportska natjecanja – opcionalno, ukoliko se netko prijavi

općinska - školska sportska natjecanja – opcionalno, ukoliko se netko prijavi

županijska školska sportska natjecanja – opcionalno, ukoliko se netko prijavi,

poluzavršnih školskih sportskih natjecanja – obavezno (za sve kategorije i
konkurencije),

završnice Državnih prvenstava – sudjeluju nagrađeni s nižih razina natjecanja te
sudionici prethodnih sezona

Svjetsko školsko futsal prvenstvo - sudionici prethodnih sezona
Završnice Državnih prvenstava:

na četiri (4) Završnice DP-a (judo, atletika,plivanje i gimnastika) kao IPL novinari
sudjelovati će sudionici prethodnih sezona Projekta. Na svakoj Završnici sudjelovat
će po 2 IPL novinara.

na Završnici DP-a u Poreču sudjelovati će sedam (7) IPL novinara: pet (5) IPL
novinara nagrađenih s poluzavršnih natjecanja OŠ i SŠ te dva(2) IPL
novinara/mentora (sudionici prethodnih sezona Projekta).

na Završnici DP-a za učenike 5. i 6. razreda u Vinkovcima sudjelovati će šest (6) IPL
novinara: pet (5) IPL novinara nagrađenih s poluzavršnih natjecanja za učenike 5. i
6. razreda te jedan (1) IPL novinar / mentor (sudionik prethodnih sezona Projekta)
Na Svjetskom školskom futsal prvenstvu sudjelovati će četiri (4) IPL novinara sudionici prethodnih
sezona.
IPL novinari svoje izvještaje, i ostale zadaće (vidi dolje pod 6.), će slat u HŠSS putem već pripremljene
web forme (Internet). Svi izvještaji će se objavljivat na Facebook i web stranici HŠSS-a.

5. PRIJAVA
IPL novinari,koji će slat izvještaje s poluzavršnih natjecanja, biti će odabrani od strane županijskih
tajnika. Svoje tekstove, IPL novinari, poslati će putem već pripremljene web forme (Internet) nakon što
dobiju obavijest i upute na svoju e-mail adresu. Županijski tajnici prijavljuju IPL učenike putem portala HŠSSa https://prijava.skolski-sport.hr/Portal/Home
IPL novinari koji će slat izvještaje s nižih razina natjecanja svoje tekstove, poslati će putem već
pripremljene web forme (Internet) http://www.skolski-sport.hr/iframe-ipl.html

6. ZADAĆE IPL NOVINARA


Zadaće IPL novinara su:
 napisati kratko izvješće s natjecanja ,
 u izvješću dostaviti rezultate s natjecanja,
 fotografirati natjecanje (dolazak ekipa, svečanosti otvaranja, skupne slike ekipa, proglašenje
pobjednika, zanimljivosti),
 najkasnije 3 dana nakon natjecanja dostaviti HŠSS-u izvješće putem web forme (Internet) .
 Zadaće IPL novinara koje nisu usko povezane s natjecanjem:
 „play of the day“ s natjecanja - učenik/novinar ističe potez koji je obilježio natjecanje
(atraktivan potez, fair play događaj ili neki dugu zanimljivost)
 Snimiti video isječak kojim se prikazuje neka zanimljiva vještina učenika koji sudjeluju u
natjecanju (žongliranje, recitiranje neke pjesme vezano uz ekipu škole ili natjecanja, plesni pokret,
....)
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7. OBAVEZA PROVODITELJA POLUZAVRŠNOG NATJECANJA
ŽŠSS dužan je, za svako natjecanje koje će provoditi, odabrati te osigurati nazočnost IPL novinara koji
će pratiti natjecanje.

8. NATJEČAJ ŠKOLSKI SPORT I OLIMPIJSKI POKRET - Sportski novinar
HŠSS i Hrvatska olimpijska akademija organiziraju natječaj Školski sport i olimpijski pokret pod nazivom
Sportski novinar (Natječaj). Natječajem će se odabrati najbolji sportski članci/izvještaji/intervjui na temelju
pravila utvrđenih Sporazumom o međusobnoj suradnji u provedbi natječaja.
Svi IPL izvještaji ući će u konkurenciju za nagrade Natječaja.
Unutar svake kategorije (osnovne i srednje škole) dijeliti će se po tri nagrade školskim sportskim
društvima u sportskoj opremi i rekvizitima u navedenim novčanim protuvrijednostima za:
 prvo mjesto 6.000,00 kn,
 drugo mjesto 5.000,00 kn,
 treće mjesto 4.000,00 kn.
Svaki učenik, autor nagrađenog rada u obje kategorije posebno će se nagraditi sportskom opremom u
navedenim novčanim protuvrijednostima za:
 prvo mjesto 1.200,00 kn,
 drugo mjesto 1.000,00 kn
 treće mjesto 800,00 kn
Natječaj će trajati će od 01. studenog 2015. do 15. svibnja 2016. godine. Ocjenjivački sud, koji se sastoji
od pet članova (2 HŠŠS i 3 HOA) odabrat će pobjednike Natječaja u obje kategorije.

9. POKRETANJE PROJEKTA I NAGRADE
 Kada se projekt pokreće?
Projekt se pokreće u prvom polugodištu školske godine 2015./2016.
 Nagrade?
 Sudjelovanje na Završnicama DP-a u Poreču i Vinkovcima te Svjetskom školskom futsal
prvenstvu 2016.
 Sportski bon tvrtke Rost Šport
Sudjelovanje na Završnicama DP-a u Poreču i Vinkovcima
Najaktivnijih deset (10) izvještaja, odnosno IPL novinari autori tih izvještaja, biti će nagrađeni odlaskom
na Završnicu DP 2016. godine u Poreč i Vinkovce o trošku HŠSS-a te će tamo bit u ulozi IPL novinara završnih
natjecanja DP-a 2016. Na Završnicama DP-a u Poreču i Vinkovcima sudjelovat će po pet (5) IPL novinara te
po dva (Poreč) odnosno jedan (Vinkovci) IPL novinara/mentora iz prethodnih sezona.
Kriteriji za određivanje 10 najaktivnijih izvještaja biti će zbroj:
 najviše ¨like-ova¨na facebook stanici,
 najviše komentara na facebook stranici,
 najviše komentara na web stranici,
Sudjelovanje na Svjetskom školskom futsal prvenstvu 2016.
Na Svjetskom školskom futsal prvenstvu 2016. Sudjelovat će 4 IPL novinara sudionici prošlih sezona
IPL-a.
Sportski bon tvrtke Rost Šport
IPL novinari (10) koji će sudjelovati na Završnicama DP-a u Poreču i Vinkovcima, osim IPL
novinara/mentora, biti će nagrađeni poklon bonom sportske opreme tvrtke Rost Šport.
 pobjednik IPL-a – 1.500 kn
 sudionici Završnice DP-a u Poreču i Vinkovcima – 500,00 kn
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10. VREMENIK:
 izvještaji IPL novinara, sa poluzavršnih natjecanja za DP u Poreču, objavljuju se i „lajkaju“
do 15. travnja 2016. godine.
 objava nagrađenih IPL novinara sa poluzavršnih natjecanja za DP u Poreču - do 19. travnja
2016. godine.
 izvještaji IPL novinara, sa poluzavršnih natjecanja za Završnicu DP-a u Vinkovcima, objavljuju
se i „lajkaju“ do 25. svibnja 2016. godine.
 objava nagrađenih IPL novinara sa poluzavršnih natjecanja za Završnicu DP-a u Vinkovcima do 30. svibnja 2016. godine.
 Prezentacija pristiglih radova i dodjela nagrada Natječaja organizirati će se tijekom
Završnice DP-a u Vinkovcima

11.

ZAKLJUČAK

Pozitivni učinci projekta ¨Igram, pišem, lajkam“ su:
 promocija školskog sporta među učenicima,
 uključivanje učenika i novinarskih sekcija škola u sportska natjecanja kroz pisanje
izvještaja sa školskih sportskih natjecanja,
 povećanje aktivnosti te broj posjetitelja na web i facebook stranici HŠSS-a,
 postojanje kvalitetnih novinarskih izvještaja sa svih poluzavršnih i završnih natjecanja DPa,
 pokretanje druge dimenzije školskih sportskih natjecanja – obrazovanje kroz sport
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