
ПРОЕКТ НА УСАИД ЗА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ 
МЛАДИТЕ РАЗМИСЛУВААТ
СРЕДБА СО ДИРЕКТОРИТЕ НА 
ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА 
15 февруари, 2023



МЛАДИТЕ РАЗМИСЛУВААТ
кратки информации



QUICK FACTS 

Времетраење на проектот: 5 години

Период на имплементација: 5ти мај 2021 – 4ти мај 2026

Главен спроведувач на проектот: IREX – International 
Research and Exchanges Board

Клучни владини партнери:  Министерство за образование и  
наука, Биро за развој на образованието, Државен испитен 
центар



QUICK FACTS 

Партнери:

Македонски институт за медиуми (МИМ) – за активностите 
со основните и средните училишта

Институт за комуникациски студии (ИКС) – за активностите 
во високото образование

Младински образовен форум (МОФ) – за активностите во 
неформалното образование и младинските клубови





QUICK FACTS 

Меѓународна непрофитна организација, основана во 
1968

Вработени преку 400 професионалци ширум светот

ИРЕКС користи докажани методи и иновативни 
технологии при развивање на проекти во повеќе од 100 
земји.



АКТИВНОСТИ



Работиме на вклучување на 
МЕДИУМСКАТА ПИСМЕНОСТ и 
КРИТИЧКОТО РАЗМИСЛУВАЊЕ 
во формалното образование

- Основно образование
- Средно образование

ИРЕКС И МИМ



QUICK FACTS 

ИРЕКС И МИМ:

Работиме со БРО на воведување на медиумската писменост во 
наставните програми

Обука на главни обучувачи и наставници-обучувачи

Создавање на прирачници за наставници

Обуки за наставниците од основните и средните училишта



Медиумската писменост 
веќе вклучена во 
наставната програма за: 
2ро, 3то и 5то одделение



Обучени 100 
наставници - обучувачи

(мај и август, 2022)



Обука на 3.000
Наставници од 
2ро и 5то одделение низ 
цела Македонија 
(август-септември 2022)



QUICK FACTS 

ШТО СЛЕДИ?



Концепт за медиумската 
писменост за
основно образование 
(до март 2023) 



Прирачници за 
наставниците од 1-5
одделение 
(до мај 2023) 



Обуки на наставниците во 
училиштата
(до крајот на 2023 година)



Работиме на интегрирање на 
медиумската писменост и 
критичкото размислување во 
високото образование и ја 
промовираме важноста 
медиумската писменост во 
образованието

ИРЕКС И ИКС



QUICK FACTS 

ИРЕКС заедно со ИКС:

Соработуваат со универзитети од различни полиња со цел заеднички 
да развијат наставни програми

Ги поддржуваат младите при изработка на своја содржина и ќе 
помогнат при нејзината промоција преку филмски фестивали и 
медиумски платформи

Креираат простор за соработка меѓу искусни новинари/уредници и 
млади медиумски професионалци



Соработка со 4 факултети за 
вклучување на медиумската 
писменост во програмата во 
високото образование
(септември 2022 – мај 2023)



Меѓународен симпозиум за 
високо образование
(февруари 2022)



Новинарство во ерата на 
дигиталните информации - мастер 
часови за млади новинари 
(март 2022 година)



Новинарска пракса за 
средношколци
(мај 2022 година)



QUICK FACTS 

ШТО СЛЕДИ?



QUICK FACTS 

• Поддршка за уште 4 факултети да ја внесат медиумската 
писменост во програмите 

• Симпозиум во Скопје (23 февруари, 2023 година) 

• Нови обуки за млади новинари

• Речник за медиумска писменост 

• Гостувања во училиштата и медиумска пракса 



Работат на делот на 
неформалното образование 

ИРЕКС И МОФ



QUICK FACTS 

ИРЕКС и МОФ:

Адаптација на методологијата „Учиме да распознаваме“ која ќе биде 
употребувана во активности во формалното неформалното  
образование

Работат со Младинските клубови низ државата

Дизајнираат и спроведуваат кампањи за ефективна медиумска 
писменост и критичко размислување

Ќе организираат игри и Speak Up натпревари како алтернативни 
начини на учење



Во 20 младински клубови низ
Македонија се учи
медиумска писменост



Национално дебатно првенство
2022 – тема медиумската
писменост



QUICK FACTS 

ШТО СЛЕДИ?



Прирачник за родители
за медиумска писменост
(март 2023 година)



Адаптација на програмата
за деца со пречки во видот
и слухот
(мај 2023 година)



Развивање на игра за
медиумска писменост за
учениците од основното
образование
(мај 2023 година)



МЕТОДОЛОГИЈА



ПРИРАЧНИК ЗА ОБУЧУВАЧИ



Пристапот „Учиме да 
распознаваме“ им помага на луѓе 
од сите возрасти да развијат 
здрави навики при интеракција со 
медиуми  и информации, онлајн и 
офлајн.

LEARN TO DISCERN (L2D)
УЧИМЕ ДА РАСПОЗНАВАМЕ



IREX’s Learn to Discern: Overview 

Ukraine

Serbia

JordanTunisia
Indonesia

N. Macedonia

Sri Lanka

Georgia
USA

Baltic States

UK

Guatemala

República 
Dominicana

Perú
Libya

Адресирање на 
„Инфодемијата“ 

поврзана со јавното 
здравје

Разбирање на слабостите 
при консумирање на 

информациите 

Градење на отпор кон 
дезинформациите 

Препознавање на 
говорот на омраза и 

манипулации 

Превенција на 
насилен 

екстремизам

Подготовка на идните 
генерации за 

дигиталната иднина

Создавање отпор 
кон поларизација на 

населението 



ПРИРАЧНИК ЗА ОБУЧУВАЧИ
• Дизајниран да биде флексибилен и модуларен.

• Едноставен јазик, јасен распоред. 

• Овој пристап нуди јасни инструкции, детални за секој чекор, вклучувајќи:
- Поттик за дискусија
- Совети за тоа како да одговорите на прашањата или коментарите на учесниците.
- Време и ресурси потребни за секоја активност и предложени распореди за седење или групни поделби.
- Врски до релевантните оригинални изворни материјали и примери.
- Точки за разговор за да се резимираат и да се поврзат лекциите заедно



ПРИРАЧНИК ЗА ОБУЧУВАЧИ







The L2D Trainer’s Guide



ПРИРАЧНИК ЗА ОБУЧУВАЧИ



ПРИРАЧНИК ЗА ОБУЧУВАЧИ



ПРИРАЧНИК ЗА ОБУЧУВАЧИ

https://verified-education.org/



QUICK FACTS 
Q & A
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