Насоки за текстови за веб страницата
Веб страницата е организирана во одделни потстраници за деца, тинејџери, родители /старатели и училиште
и во секоја од овие потстраници се нудат содржини, во форма на едукативни, информативни, советодавни
или текстови со лични искуства. Текстовите може да се наменети за која било од четирите потстраници.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВЕБ СТРАНИЦАТА - ЧЕТИРИТЕ ПОСТРАНИЦИ:

Деца од 0 до 12 години
Тинејџери од 13 до 18
Родители/старатели
Наставници/стручни служби

ТЕМИ И ПОТТЕМИ:

КАКО ДА ГО НАПИШЕТЕ ТЕКСТОТ

1. ВРСНИЧКО НАСИЛСТВО, ЗЛОУПОТРЕБА, БЕЗБЕДНОСТ И
ЗАКОН
• Злоупотреба и безбедност
• Врсничко насилство (булинг)
• Решавање конфликти
• Попреченост и злоупотреба
• Помош
• Безбедност на интернет и на мобилен телефон
• Врсничка медијација
• Твоите права
2. ПРИЈАТЕЛИ, ВРСКИ И СЕКСУАЛНОСТ
• Другари/ пријатели
• Односи и врски
• Сексуалноста
3. ЕМОЦИИ И ЧУВСТВА
4. УЧИЛИШТЕ
• Животни прашања, вештини и планирање (овде
може да влезат текстови од областа на кариерно
советување)
• Училишни прашања (учење и техники за учење,
ученичко учество, права на учениците итн.)
5. ТИ И ТВОЕТО ТЕЛО
• Хормони, промени
• Во здраво тело, здрав дух - спорт и физичка
активност
• Телото и сликата за себе
• Попреченост

ФОРМАТИРАЊЕ
•
•
•
•
•

Во ворд документ
Максимум зборови за текст: 700 – 800
зборови
Фонт (кој и величина): Ariel, Helvetica, 11
Без форматирање – буквите да не се италик,
затемнети, единечен проред (single), текстот
да не се става во табели
Ако има слики сликите да се пратат посебно,
не во текстот

СТРУКТУРА НА ТЕКСТОВИТЕ
За едукативните и советодавните содржини
• Почеток: дефинирање на темата/проблемот
– што е тоа што се обработува во текстот
• Дополнителни информации – како може да
се препознае
• Совети како да се
надмине/превенира/пријави
• Запомни
За искуствените текстови:
• Слободни – лично видување и споделување
на некој тема или настан во рамките на
темите и поттемите

