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Не знам што подразбираш под зборот ’слава‘“ - рече Алиса.
Хамти Дамти вообразено се насмевна. „Па, се разбира дека
нема да знаеш - сè додека јас не ти објаснам. Сакав да кажам
дека тоа е ’добар аргумент што тебе те побива!‘“
„Но, ’слава’ не значи ’добар аргумент што побива‘“, се побуни
Алиса.
„Кога ќе употребам некој збор – рече Хамти Дамти со презрив
тон – неговото значење е токму тоа што јас ќе го одберам и
ништо повеќе.“
„Се прашувам – рече Алиса – дали си ти тој што може да
направи зборовите да означуваат толку многу различни
нешта?“
„Вистинското прашање е – рече Хамти Дамти – кој е овде
Главен и тоа е сè.“1

1

Луис Карол (1971, повторно издание), Низ огледалото. Лондон: Пингвин букс, стр. 81.
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ВОВЕД

прек у т р а дициона лни те и диг и т а лни те
информативни и медиумски платформи и
технологии. Писменоста во оваа смисла на
зборот значи да се разбира начинот на кој
овие платформи и технологии функционираат,
начинот на кој се уредуваат сопствените права
и да се почитуваат правата на другите при
нивното користење, и начинот на кој може да
се препознаваат и да се избегнуваат штетните
содржини и сервиси. Целта на медиумската
и информациската писменост е ефективно
користење на информациите и медиумските
содржини и платформи, со цел да се задоволат
личните и заедничките потреби и интереси и да
се промовира активен и одговорен ангажман во
традиционалната и онлајн јавна сфера, како и
во самите демократски процеси.
Земајќи предвид дека јавноста во
денешницата не е само пасивен набљудувач,
туку е еден активен создавач на содржини,
преку коментирање на Фејсбук и на другите
портали, твитови за поплави или концерти
во својот град, преку создавање дигитални
фотоалбуми за Инстаграм и влогови за Јутјуб,
преку ширење на информациите за претстојни
протести или преку агитирање за определена
политичка опција, од медиумски писмената
личност се очекува да делува одговорно и
критички да пристапува на содржината што тој/
таа ја создава.
Доколку го разгледаме медиумскиот
пејзаж на Западен Балкан, ќе откриеме дека
најлошите медиуми се најчесто најевтини и
најпристапни; дека публиката – како и секаде во
светот – најчесто нема ниту нерви ниту време
за долги текстови и анализи; дека постојано се
создаваат интриги без причина или значење;
дека лажните вести се продуцираат толку брзо

Чие поимање на значењето е точно? На Алиса,
на Хамти Дамти, или на читателот? Кој, во
случајов, е Главен, кој е господар на значењето?
Ќе зборуваше ли Хамти Дамти поинаку со
Алиса доколку таа беше момче? Дали хероите
од Земјата на чудата ја доживуваат Алиса како
мигрант? Дали е виновна што го изела колачето
на кое јасно пишувало „изеди ме“ без претходно
да се консултира со лекар или фармацевт?
Дали потрагата по Белиот зајак не е всушност
потрага по објаснување?
Медиумската писменост е критичко
преиспитување на медиумската содржина,
или едноставно речено, читање меѓу редови.
Механизмот за преиспитување го гради секој
поединечно, во согласност со своето знаење,
желби и предиспозиции. На некое замислено,
идеално ниво, медиумски писмен поединец
би можел да разграничи, секогаш, и во сè
што чита, слуша или гледа, меѓу главното и
споредното, да ги препознае елементите на
пропагандата или скриените рекламни пораки,
да го детектира имплицитниот и експлицитниот
говор на омраза, и по препознавањето на
експлицитниот говор на омраза, да ги открие
си те манипулат ивни с т ратег ии ш то г и
користат медиумите и политичарите, како и да
претпостави што е тенденциозно и намерно
вметнато, како и што е тенденциозно и намерно
испуштено...
Иако има многу дефиниции за медиумска
писменост, во овој прирачник ќе ја користиме
следнава: Медиумска и информациска
писменост (МИП) се однесува на когнитивните,
техничките и социјалните вештини и капацитет
на граѓаните за пристапување, критичко
оценување, користење и придонесување
со информации и медиумск и содржини
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што вистината станува речиси недостижна;
дека говорот на омраза е насекаде околу нас,
вклучувајќи го медиумскиот и политичкиот
дискурс.
Целта на медиумската писменост не е
да создаде скептицизам кон медиумите, ниту
да отфрли сè што се продава во киосците за
весници или што се емитува по телевизиите.
Единствената намера е да се создаде здрава
доза на сомнеж и љубопитност што може да ни
биде корисна во нашите обиди да откриеме
што сè се крие зад медиумската содржина. Се
разбира, тоа не е лесно – честопати вклучува и
учење и откривање податоци што само по себе
може да се претвори во долг и напорен процес.
Илузорно е да се очекува од читателите да бидат
аналитички подготвени и настроени секогаш
кога ќе земат весник во рацете. За среќа, во
Западен Балкан има и неколку медиуми, кои ги
прават тие исклучително заморни процеси за
нас. Нивните новинари пребаруваат бази на
податоци, барајќи притоа скриени информации
од јавен интерес, се занимаваат со корупција,
непотизам, говор на омраза и лажни вести.
Сè на сè, има причини за оптимизам,
но ни претстои и многу работа, особено во
полето на медиумската писменост! Целта на
овој е-прирачник е да им помогне на идните

обучувачи по МИП во подготвувањето на
нивните едукативни програми на лесен и
интересен начин. Во таа смисла, овој прирачник
с е пр епор ачу в а на пр етс т авници те на
невладините организации, наставниците што
сакаат да ја унапредат МИП во училиштата, но
и на новинарите. За секој модул, постои листа
на вежби и материјали што може да се користат,
при што поголемиот дел од активностите може
да се приспособат на различните целни групи.
Земете предвид дека можностите за креативен
пристап се неограничени.
На самиот почеток ќе дадеме краток осврт на
старосните групи со кои може да се работи на
програмите за медиумска писменост, со сите
специфични карактеристики, информации
и совети за секоја од групите. Потоа, ќе ги
презентираме овие пет модули, заедно со
предложените активности:
1.
Визуелна писменост
2.
Медиуми и разновидност
3.
Проверка на информациите
4.
Онлајн безбедност
5.
Како функционираат медиумите
За крај, дадена е листа на корисни линкови,
кои ќе ви помогнат да ја подобрите вашата програма
и да добиете свежи, креативни идеи.
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1. РАБОТА СО
РАЗЛИЧНИ
ЦЕЛНИ ГРУПИ
ПОЧЕТНО НИВО: МИП за деца
Работата на медиумска писменост со деца е
голем предизвик од огромна важност. Работата
со деца е неопходна – поради нивната голема
изложеност на медиумски содржини што не
се во можност целосно да ги разберат – и
истовремено претставува предизвик најмалку
поради две причини. Најнапред, во однос на
технологијата, инверзијата на традиционалните
улоги е вообичаена, а кога станува збор за
користење определени уреди (гаџети), децата
честопати знаат многу повеќе од своите
родители и наставници. Второ, пристапот треба
да биде приспособен на секоја возрасна група.
Децата честопати погрешно се перципираат

како една хомогена група, но не е добра идеја
да се обучуваат различни возрасни групи
во исто време бидејќи пристапот и алатките
што може да се користат, зависат од степенот
на когнитивен развој на детето. Децата
до седумгодишна возраст имаат изразена
фантазија и инт уиција, но и ограничена
апстрактна мисла. Од друга страна, меѓ у
седмата и единаесеттата година, децата го
разбираат поширокиот концепт и контекст во
кој се пласираат определени медиумски пораки.
За крај, тинејџерите имаат развиено теоретско,
хипотетичко и спротивставено размислување,
како и апстрактна логика и расудување.

Активностите за деца во рамките на обуките за
медиумска писменост може да бидат многу креативни:
од измислување алтернативни, модерни форми на
традиционални бајки (види Модул 4) до играната
Потрага по скриеното богатство, со примена и на офлајн и
онлајн алатките. Игрите во кои се комбинира реалниот и
виртуелниот свет ја отсликуваат мултидимензионалната
средина во која младите луѓе треба да живеат, работат
и да се забавуваат, а може да содржат и карти, кодови,
балони, сложувалки, видеа, апликации, QR-кодови,
цртежи, музика, лего-коцки и очила за виртуелна
реалност. Можностите се бескрајни, а овој прирачник
ќе претстави само дел од решенијата.
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ПРОДОЛЖИТЕЛНО НИВО:
МИП за млади
Генерациите што се запознаени со
мултимедиумските содржини од самото раѓање
се таканаречените дигитални поколенија.
Постои голема разлика во дистанцата меѓу
медиумите и генерациите родени пред 80тите години на минатиот век, и денешната
младина, каде што таквата дистанца практично

не постои. Со експанзијата на интернетот
и социјалните мрежи, консумирањето на
медиумските содржини и информации воопшто
добива нова димензија и нови карактеристики.
Денес живееме во сферата на мултискрининг
што значи дека симултано користиме повеќе од
еден мултимедиумски уред..

Во што се разликува работата со младите (постари
од 15 години) во однос на медиумската писменост
од работата со деца? Пред сè, со младите може да се
дискутира за комплексниот социјален и медиумски
контекст во кој една порака се создава и споделува.
Исто така, може да се земе предвид потенцијалното
влијание на определена порака врз различни возрасни
и социјални групи. Второ, младите имаат поголемо
техничко разбирање на алатките и уредите (гаџетите),
како и многу повеќе трпение, така што со нив може
да се работи преку користење повеќе активности
што се изведуваат со седење. Трето, на оваа возраст
почнува создавањето на посложени ставови, со што
ова време е совршено за отворање дискусии за митови
и стереотипи, како и за имплицитни и експлицитни
форми на говор на омраза.

Наместо да се дадат точни или неточни
одговори, потребно е да се поттикне дебата, да
се дискутираат различни идеи, да се разгледа
причинско-последичниот однос, да се земат
предвид алтернативните опции и етичкиот
пристап. Активностите за младите треба да
вклучуваат содржини со кои тие се секојдневно

во допир: реклами, вајнови (кратки видеа
подготвени преку апликацијата „Vine“ ), влогови,
мемиња и гифови... На овој начин им покажуваме
дека медиумската писменост не е апстрактна
дисциплина, т уку неопходна вештина за
толкување и создавање на содржините што ним
им се важни.
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НАПРЕДНО НИВО: МИП за
повозрасната популација
тематски единици. На пример, на часовите
по музичко може да се изучува улогата на
звукот во различните филмски жанрови, како
и графичките елементи на рекламните пораки
на часовите по ликовно. Дури и определени
концепти од природните науки може полесно
да се објаснат и да се разберат со користење
техники од медиумската писменост.
Дали е потребно подобрување на
медиумската писменост и на новинарите?
Иако од нив се очекува веќе да поседуваат
високо ниво на познавање од ова поле,
логично е дополнително да се унапреди
нивното знаење, особено кога примената на
тоа знаење подразбира определено разбирање
на дигиталните технологии. Новинарите треба
да бидат запознаени со модерните стратегии
за визуелна, аудио и текстуална манипулација,
но и со етичките контроверзии што со себе ги
носи модерното новинарство.

И покрај тоа ш то прог рами те з а
медиумска писменост најчесто се фокусирани
н а м л а д и т е, т р е б а д а с е п о т т и к н у в а
вк лучување на повозрасната популација
во таквите образовни програми во иднина.
Може да се изработат обуки приспособени за
различни возрасни групи (не заборавајте ги
пензионерите!), како и за различни стручни
групи: наставници, библиотекари, експерти
за односи со јавност, политичари, историчари,
уметници и критичари, дури и за новинари –
колку и да звучи нелогично.
Кога станува збор за наставниците, потребно
е да се зборува за медиумската писменост не
само како нов наставен предмет, туку пред
сè како нов пристап кон учењето за сите
нив. Во таа смисла, медиумската писменост
не се однесува само на часовите по мајчин
јазик, литература и граѓанско образование,
каде што конкретно е застапена во одделни

Вклучувањето на пензионерите во програмите за
медиумска писменост е исто така важно, пред сè со цел
да се избегне спречување на дигиталната ексклузија.
И покрај постојните стереотипи, повозрасните имаат
различни интереси и различни погледи на свет, и – она
што е клучно за обуката – различно ниво на дигитална
писменост. Понекогаш во програмите посветени на
пензионерите, паралелно со медиумската писменост,
потребно е да се развие и компјутерската писменост.
Активностите треба да бидат координирани на начин
што нема да бидат премногу технички сложени, бидејќи
постои реална можност дел од учесниците да имаат
ограничена физичка мобилност. Во овој момент
клучно е да им се покаже на учесниците јасната цел
на задачите, т.е. практичната корист што ќе ја стекнат
– од самата способност за поедноставна продукција
до советите за деконструирање на дезинформациите.
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2.ПОДГОТВУВАЊЕ
НА ОБУКАТА
И/ИЛИ
РАБОТИЛНИЦАТА
-Практичен прирачник
соочиме. Тоа ќе биде тема на Модул 2. Следниот
модул е посветен на прашањето на вечната
потрага по вистината: како да се определи
дали информациите се веродостојни и како
да се бориме против лажните информации?
Четвртиот модул нè предупредува да внимаваме
кога станува збор за нашите лични податоци,
земајќи предвид дека оставаме дигитален
печат во сајбер-просторот дури и кога за тоа не
сме свесни. На крајот на краиштата, важно е да
се разбере поширокиот социјален и политички
контекст во кој медиумите функционираат: кој
е сопственик на конкретниот медиум, како се
финансира определен медиумски сервис, на
какви притисоци се изложени новинарите и
како тоа влијае врз содржината. Овие теми ќе
бидат разработени во последниот, петти модул.

Да се разбереме: медиумската
писменост не се однесува САМО на писменост
за медиумите, бидејќи таа е суштински
поврзана со политичката и со финансиската
писменост, како и со културата на комуникации
и системот на вредности; со сè околу нас.
Затоа, медиумската писменост всушност е
функционална писменост на 21 век.
Важно е да се разбере како медиумите
создаваат визуелни пораки и предлагаат
интерпретации, а оваа тема ќе биде разработена
во првиот модул на овој прирачник. Исто
така, потребно е детално да се разбере како
медиумите ја претставуваат реалноста во
која ние живееме – почнувајќи од групите на
кои припаѓаме, до групите што се потполно
различни; од искуствата што ни се блиски
до искуствата со кои никогаш нема да се

Модул 1: Визуелна писменост
Овој модул се фокусира на сликите и
како тие ја конструираат нашата перцепција
на реалноста што нè опкружува. Во тој поглед,
модулот треба да вклучува анализа на сликите
што се користат од медиумите и консументите во
секојдневното медиумско консумирање, и како

тие треба критички да се разберат. Модулот
треба да вклучува и аспекти на продукција,
на различни форми на визуелно раскажување
(о с н о в и н а м о б и л н а в и д е о п р о д у к ц и ј а ,
фотографска продукција и уредување, употреба
на звук во визуелното раскажување итн.).

9

ПРИРАЧНИК ЗА ОБУЧУВАЧИ ОД ОБЛАСТА НА МЕДИУМСКАТА И ИНФОРМАЦИСКАТА ПИСМЕНОСТ

Иако честопати фотографиите, сликите и илустрациите ги восприемаме многу површно,
нивните значајни детали може да бидат многу важни. Најдобриот доказ на оваа теза е фамозната
насмевка на Мона Лиза, која е интерпретирана на стотина различни начини досега.

Со цел потполно да се разбере улогата на сликата во
медиумите, потребно е да се даде одговор на следниве
прашања: Која е пораката на оваа фотографија? Зошто
е избрана оваа фотографија? Кои бои преовладуваат?
Дали сликата е вистинска или обработена? Која е
врската на оваа слика со текстот на кој е прикачена?
видеа, илустрации, карти и иконографици.
Погледнете само како Си-ен-ен (CNN) ја
презентираше приказната на група момчиња од
Велес, Македонија, кои објавуваа многу успешни
лажни вести за време на предизборната кампања
во САД и на тој начин заработија значителна
сума линк. Вреди да се спомене и начинот на
кој австралиската Еј-би-си (ABC) го претстави
системот на „социјален кредит рејтинг“ во
Кина, врз основа на кој просечниот рејтинг
што го добивате од другите луѓе влијае врз
вашиот социјален статус. Видете го начинот на
кој приказната Да се покрие секое ќоше [Leave
no dark corner] комбинира текст, слики и видео
линк. Овие примени претставуваат нов начин
на раскажување, во кој текстот сè уште постои,
но е помалку важен од визуелната содржина.

Во денешницата постои тренд на
обработување на фотографиите што зема
голем замав, а Инстаграм е местото каде
што ја изложуваме нашата најдобра страна
и хедонистички животен стил. Со цел да
с е ко р и г ир а н е с о в р ш е н а т а с т в а р н о с т,
честопати користиме различни ефек ти и
филтри. Таквиот пристап на процесирање на
визуелната содржина во виртуелната средина
влијае врз реалниот свет: почнувајќи од
индивидуалната самодоверба на поединците,
прек у вработ увањето и впуштањето во
љубовни врски, па сè до модата, политиката и
туризмот. Фотографиите и видеата се речиси
незаменлив елемент на успешните приказни на
денешницата, и големите медиумски компании
се обидуваат да го претворат читањето во
мултимедиумско искуство, преку користење
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фотографијата/илустрацијата и детално да ја
анализираат, внимателно земајќи ги предвид
елементите и можните пораки на содржината,
кои на прв поглед можеби биле скриени. Може
да ги поставувате следниве прашања: Кои
детали не ги забележавте за време на краткото
прикажување? Каква е улогата на таквите
детали? Доколку има различни толкувања на
улогата, зошто е тоа така?
Второ, го препорачуваме извонредното
двемину тно видео Тестирајте ја вашата
свесност: Кој е крив? [Test Your Awareness:
Whodunnit?] линк во кое детективот се
обидува да открие кој го убил господинот чие
тело се наоѓа на подот. Додека вниманието на
гледачите се
насочува
на
токот
на
испрашувањето и алибито на присутните
карактери, нешто важно поминува сосем
незабележано. Кога детективот открива дека
убиецот е бабичката што сади петунии, тој се
врти кон гледачите и прашува: Колкава е
вашата моќ на забележување? [How observant
were you?] На крајот излегува дека само во
една
минута,
имало
21
промена
на
сценографија: од сликите на ѕидовите, преку
облеката, цвеќињата, дури и телото на
убиениот. Дури и доколку видеото повторно го
пуштиме, може да го „следиме“ движењето на
еден, два или три елементи, но нашето
внимание, за жал, е ограничено и повеќето
промени повторно ќе поминат незабележани.

Знаењето што учесниците ќе го стекнат
од овој модул може да се примени и во Модул
3, кој е посветен на деконструирањето на
дезинформациите, земајќи предвид дека
лажните вести честопати се конструираат врз
основа на манипулација на слика и видео. Во
некои случаи е потребно да се анализираат
деталите, со цел да се провери автентичноста
на фотографијата или да се најде од каде
потекнала. За конкретните алатки ќе зборуваме
во Модул 3, а во овој модул ќе разгледаме еден
од примерите што ни покажуваат дека високото
ниво на визуелна писменост може да нè доведе
до важни заклучоци: во ова видео линк првиот
нацрт прикажува еден фасцинантен метод
на лоцирање, кој зависи од вештината на
набљудување, забележување, пребарување и
логичко расудување.
Пред почетокот на вежбите, може да
изведете неколку воведни активности, кои ќе го
насочат вниманието на учесниците на важноста
на деталите.
Најпрво, конкретната визуелна содржина
може да ја анализирате во два круга. Во првиот
круг, на учесниците им се прикажува фотографија
или илустрација на многу кратко време, само
две или три секунди. Потоа, учесниците треба
да го опишат својот прв впечаток. Тоа може да
го направат преку користење клучни зборови
(еден до три) или цела реченица. Во вториот
круг, учесниците треба да ја разгледаат

Модул 1: План за обука
1

Вовед

30 минути

2

Вежба 1: Анализа на насловните страници

30 минути

3

Пауза

10 минути

4

Вежба 2: Избор на најдобар наслов на слика

20 минути

5

Вежба 3: Видеопродукција

60 минути

6

Пауза

5 минути

7

Заклучоци

15 минути
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Вежба 1.1:Анализа на
насловните страници
ЦЕЛ: ЗАПОЗНАВАЊЕ СО УЛОГАТА НА ВИЗУЕЛНАТА
СОДРЖИНА КАЈ ВОДЕЧКИТЕ МЕДИУМИ
ПОТРЕБЕН МАТЕРИЈАЛ: ВЕСНИК
Кои бои преовладуваат? Која е
врската меѓу текстот и сликата?
Дали има некаква имплицитна
порака во сликата? Доколку на
фотографијата има лица од ранливи
категории, како се тие прикажани?
Дали фотографиите поддржуваат
некои стереотипи? Доколку сметате
дека фотографијата е несоодветна,
која фотографија би ја употребиле
место неа?

Подгот вете неколк у насловни
страници на различни весници
и анализирајте ја употребата на
графичките елементи. Дискусијата
може да се развива околу следниве
прашања: За кои целни групи е
овој весник? Како сме го донеле
тој заклучок? Како е дизајнирано
логото? Каков е распоредот на
елементите на страницата и кои
елементи ги забележуваме први?

Вежба 1.2: Избор на најдобар
наслов на слика
ЦЕЛ: ПОДОБРО РАЗБИРАЊЕ НА ВРСКАТА МЕЃУ СЛИКАТА И
ТЕКСТОТ
ПОТРЕБЕН МАТЕРИЈАЛ: 10 ФОТОГРАФИИ, ХАРТИЈА
фотографии на залиха (Freepik)
линк може да најдете голем број
бесплатни фотографии). Поделете
ги учесниците во парови и дајте им

Изберете 10 фотографии со различна
содржина. Фотографиите може да бидат
архивски фотографии од медиумите,
но може да бидат и таканаречените
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смислете наслов на слика што
личи на главен наслов; (4) смислете
наслов на слика од филмски наслов
или наслов на песна... На крај,
учесниците може да гласаат и да ги
изберат најкреативните решенија

задача да напишат опис за секоја
фотографија, при што може да
го ограничите изборот така што
ќе поставите конкретни услови:
(1) смислете наслов на слика што
содржи само еден збор; (2) смислете
досетлив наслов на слика; (3)

Вежба 1.3:
Видеопродукција
ЦЕЛ: СТЕКНУВАЊЕ ПРВИЧНО ИСКУСТВО ВО ИЗРАБОТКА НА
ВИДЕОСОДРЖИНИ
ПОТРЕБЕН МАТЕРИЈАЛ: КОМПЈУТЕРИ, ИНТЕРНЕТ
им задача да изработат едно
кратко видео (40 до 120 секунди)
с о кори с тењ е ф отог р афии и
краток текст. Приспособете ја
темата на нивните потреби и
професионална ориентација: на
пример, наставниците може да
презентираат како се одвива еден
школски час, репортерите може
да најават или да прикажат некоја
приказна на која работат како дел од
нивното истражување, тинејџерите
може да изработат рек лама за
претстава, која подоцна може да ја
споделат на социјалните медиуми.
Во продолжение, ќе ви претставиме
неколку веб-страници каде што
може да изработувате интересни
видеоматеријали без претходно
детално познавање на процесот на
монтирање.

Оваа активност се заснова на ставот
дека преку процесот на продукција
учесниците може да се запознаат
со процесот на деконструкција:
кога некој изработува видео во
комбинација со различни елементи,
тогаш станува свесен за сите фази
на тој процес како и за начинот на кој
определена порака може да се спакува
во аудиовизуелен материјал. Денес
не е потребно да бидете монтажери и
уредници за да направите интересен
видеоматеријал. Напротив, сè повеќе
веб-страници ни овозможуваат да
создаваме интересна содржина,
дури и доколку имаме само основна
тех ничк а пи см ен о с т и ма лк у
слободно време. Доколку постојат
технички услови за тоа (компјутери
и добра интернет-врска), поделете
ги учесниците во парови и дајте
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За
дополнителни
корисни
материјали,
види „Корисни
линкови“
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Корисни линкови
Animoto линк е веб-страница адаптирана за изработување видеа
за социјалните мрежи. На самиот почеток, ќе ви бидат понудени
две можности – една индивидуална (Animoto Memories) и една
покомерцијална (Animoto Marketing). Изберете еден од форматите што
ви се понудени или започнете од нула. Достапен е и голем избор на
мелодии.
Powtoon линк ви овозможува да подготвувате видеа и презентации за
лични, образовни и деловни цели. Особено е погодна за деца, земајќи
предвид дека ја следи визуелната логика на стрип, со многу цртани
карактери и ефекти. Има и блог преку кој може да се научат некои
дополнителни трикови за монтирање и уредување, а во исто време да
се следат секојдневните новости и иновации.
Biteable линк се заснова на пет едноставни чекори: (1) Изберете стил,
(2) Додајте ја вашата содржина, (3) Изберете мелодија, (4) Раскажете
ја вашата приказна и (5) Споделете ја со сите. Оваа веб-страница ви
овозможува да создавате видеосодржини во согласност со вашите
потреби и на располагање ви стојат различни опции, како, на пример,
деловна, хуманитарна, објаснување, иконографик и уште многу други.

Rawshorts линк е идеален за сите што сакаат да изработуваат
едукативни видеоматеријали, така што е соодветен за наставници,
студенти, ученици како и новинари чија цел е да претстават една
сложена приказна на илустративен и интересен начин. Посебно
внимание треба да се посвети на образецот што создава илузија на
стоп-анимација.
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Модул 2: Медиуми и
разновидност
Овој модул е поврзан со претходниот, земајќи
предвид дека се однесува на критичкото
разбирање на начинот на кој различните
м е д и у м с к и ф о р м и (с т а т и и , н а с л о в и ,
видеоприлози итн.) и жанрови (популарни
медиуми, информативни итн.) го обликуваат

нашето поимање на другиот (малцинските
групи, ранливите категории во општеството
итн.). Во рамките на овој модул треба е да се
анализираат теми, како, на пример, говорот на
омраза и воената пропаганда.

При анализирањето на медиумската содржина што
се однесува на ранливите групи, важно е да си ги
поставиме следниве прашања: Како медиумите ја
создаваат сликата за другите? Како стереотипите
и предрасудите се шират преку медиумите? Која е
улогата на сликите во овој процес, а која на текстот?
Какви читателски коментари треба да се очекуваат под
онлајн статиите што се однесуваат на оваа тема? Кои се
соодветни, а кои се навредливи изрази за припадниците
на ранливите групи? Како би се чувствувале доколку
групата што е негативно окарактеризирана во текстот
е група на која вие припаѓате?

Медиумите во огромна мера влијаат врз
создавањето на сликата на идентитетот. Во овој
процес, понекогаш се потпираат на постојните
стереотипи, а понекогаш и самите создаваат
нови. Има и такви новинари и медиумски
сервиси што се борат со стереотипите и
вложуваат огромни напори за деконструирање
на заблудите за определени групи. Таквиот
процес честопати е мног у тежок, бидејќи
главно се заснова на спротивставени цврсто
дефинирани ставови. Покрај квалитетот на
известувањето за ранливите групи, важно е и да
се земе предвид зачестеноста на застапеноста
на овие групи во медиумите: колку често имаат
можност да ги изразат своите ставови, да ја
раскажат својата приказна, и дали таквата
можност ја добиваат само на конкретни денови,

како, на пример, Меѓународниот ден на лицата
со попреченост или Парадата на гордоста.
Сите вакви феномени може да бидат
р а з гл е д у в а н и к а ко д е л о д м е д и у м с к а т а
ана лиз а, која има две форми: основна и
длабинска. Првата, основната, се однесува
на едноставните стратегии за аналитичко
читање. Д лабинската анализа може да се
сфати и како филозофска дисциплина, а
во рамките на таа анализа бараме скриени,
идеолошки шеми, кои создаваат конкретна
л и н г в и с т и ч к а ф о р м а . В о о в а а о б л а с т,
г и бараме креатори те на значењ ето,
ск ри ени от симб олиз ам, к ан онизир ани те
зборови и слогани, позиции на моќ и т н.
Оваа тема е поврзана и со темата на
говор на омраза, што е мног у тешко да се
16
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трагични настани [World Tragedy Map] линк
в о која с е о бја с н у в а к ако м е ди у ми т е г о
хармонизираат дискурсот кога станува збор
за жртви што имаат близок културолошки код.
Оваа карта била изработена на шега, но истата
таа карта потврдува дека има трошка вистина
во секоја шега. Во истиот контекст, новинарот
Ханис Макетаб ја објаснува селек тивната
емпатија на следниов начин: „Толк у ли ни
б и л а гл а в а т а н а п о л н е т а с о п р и к а з н а т а
дека насилството на Блискиот Исток и
африканските земји е вообичаено што сме
станале неосетливи на болката и страдањето
на тој народ? Затоа социјалните медиуми се
уште поважни како алтернативен начин на
добивање вести покрај конвенционалните
медиумски сервиси – не можеме да покажеме
г р и ж а з а н е ш т о а ко н е з н а е м е з а т о а.“
Ле с н о е д а с е н ај д а т п р и м е р и н а
лошо, стереотипно извест ување: текстови
за хомосексуалци ш то шират СИД А , жени
што провоцирале со своите мини здолништа
па затоа биле силувани, бескорисни
старци, Роми крадци... Сепак, има сè повеќе
медиумски иницијативи, кои инсистираат на
разновидност, плурализам на размислување
и почит. Еден од најуспешните такви проекти
е Детски муабети [Kids Talk] на Јутјуб-каналот
Хихо кидс [Hiho kids]. Во овој серијал децата
разговараат со луѓе од ранливи категории –
жена со џуџест раст линк, повозрасна жена
што боледува од Алцхајмерова болест линк,
поранешен ограбувач на банки линк, жена
што го изгубила слухот линк... Во случајот со
девојчето што има рак линк, гледаме зошто овој
проект е разумен, мудар и важен: воопшто не е
патетичен, а фокусот не е само на болеста и не
се инсистира обработување на болната страна
на темата.

дефинира како поим. На пример, во пораката
„Само за белци“ истакната на врата на паб во
Јужна Африка нема експлицитна навреда, туку
се забележува нетолеранција кон црнците –
затоа претставува говор на омраза – во она
што не е кажано, односно напишано.1 Според
Комитетот на министри на ЕУ, 2 говорот на
омраза е поим што го користиме за опишување
поширок дискурс, кој е екстремно негативен
и претставува закана за социјалниот мир.
Говорот на омраза се однесува на сите форми
на изразување, кои шират, пот тикнуваат,
промовираат или оправдуваат расна омраза,
ксенофобија, антисемитизам или други форми
на омраза што се заснова на нетолеранција.
Особен проблем во оваа област
е ширењ ето на говорот на омраз а прек у
с оција лни те мр еж и, ш т о ч е с т о па т и н е е
соодветно санкционирано. Администраторите
почесто реагираат на визуелната содржина со
изрази на омраза отколку што реагираат на
текстуалните содржини. Исто така, бројот на
администратори што ги разбираат јазиците
ш т о с е з б о ру в а а т в о З а п а д е н Б а л к а н е
недоволен, затоа е потребен значителен напор
од голем број корисници за отстранување
пораки што шират национална или религиозна
нетолеранција, мизогинија или хомофобија
преку Фејсбук. Можностите на онлајн медиумите
не се подобри, и тие честопати отфрлаат
секаква одговорност кога станува збор за
содржината на коментарите од читателите.
Дури и доколку изнајдеме соодветен
начин за реагирање на говорот на омраза и за
поттикнување емпатија, останува еден клучен
проблем, кој може да се објасни со германскиот
збор schadenfreude (ситење/сеир). Примарното
значење на тој збор е чувство на радост,
задоволство и у живање како резултат на
гледањето или посведочувањето на маката,
неуспехот или пониж увањето на другиот.
Станува збор за едно контроверзно чувство,
кое нè тера да читаме црна хроника и да гледаме
хорор-филови. Доколку групата е доволно
зрела, може да отворите дискусија на оваа
тема. Уште еден проблем поврзан со нашето
восприемање лоши вести е селек тивното
сочувство. Разгледајте ја Картата на светски
2

Извор: https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/hate-speech
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Модул 2: План за обука
1

Вовед

30 минути

2

Вежба 1: Зошто се викам...

15 минути

3

Пауза

5 минути

4

Вежба 2: Омраза или толеранција

40 минути

5

Пауза

5 минути

6

Вежба 3: Пандорина кутија

50 минути

7

Заклучоци

15 минути

Вежба 2.1: Зошто се викам ...
ЦЕЛ: СЕНЗИБИЛИЗИРАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ЗА ДИСКУСИЈА
НА ТЕМА РАЗЛИЧНОСТ
ПОТРЕБЕН МАТЕРИЈАЛ: /
тоа име има некакво значење? Дали
има прекар; доколку има, што мисли
за својот прекар? Дали му се допаѓа
или не? Од оваа игра ќе произлезат
различни прашања за идентитетот,
емоциите, чувството на припадност
и исклученост, па затоа може да биде
добар вовед во дискусијата.

Оваа вежба може да претставува
д о б а р в о в е д в о м о д ул о т з а
различност. Секој учесник добива
задача да раскаже зошто се вика
така: Како го добил името? Дали
името го добил по некого? Доколку
тоа е така, дали се познава со него/
неа? Дали го сака своето име; дали
некогаш сакал да го промени? Дали
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Вежба 2.2: Омраза или
толеранција
ЦЕЛ: ЗАПОЗНАВАЊЕ СО МОЖНИТЕ КОНЦЕПТИ ЗА
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РАНЛИВИТЕ КАТЕГОРИИ
ПОТРЕБЕН МАТЕРИЈАЛ: КОМПЈУТЕР, ИНТЕРНЕТ-ВРСКА
Во оваа игра линк изработена
од МилЛаб (MilLab), играчот е новинар
од агенцијата Флеш њуз (Flash News),
кој работи на сторија на темата
мигранти. Процесот на уредувачка
политика и донесување одлуки
открива
дали
новинарот
е
сензитивизиран на темата различност
и дали тој/таа го почитува основниот
професионален
стандард
за
балансирано известување.

Играта му дава можност на играчот
независно да ја изгради сторијата и да ја
објави, да бара извори и да ги проверува
фактите. Во првата фаза, учесникот
донесува одлуки со штиклирање на
точниот одговор од неколку можни
одговори; во втората фаза тој/таа ја
гради сторијата и ја објавува на вебстраницата на агенцијата.

Вежба 2.3: Пандорина кутија
ЦЕЛ: ДЕКОНСТРУИРАЊЕ НА СТЕРЕОТИПИТЕ ПРЕКУ ДИСКУСИЈА
ПОТРЕБЕН МАТЕРИЈАЛ: „ПАНДОРИНА КУТИЈА“, ХАРТИЈА
ЗА СЕКОЈ УЧЕСНИК, ПЕНКАЛА И БОИЧКИ, КОМПЈУТЕРИ/
МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ
претходно искуство, но дозволено е и
онлајн пребарување на медиумските
содржини за ранливите групи. Откако
сите учесници ќе ја завршат листата,
започнува групната дискусија. За време
на дискусијата, мора да се отфрли секој
аргумент со противаргумент, кој треба да
се потпира на разумно расудување, лично
искуство или истражување.

Секој учесник извлекува име на лице
од ранлива категорија (жена, бегалец,
Ром [А лб анец /Ср бин/Б ошњ ак ...] ,
хомосексуалец, лезбејка, трансродово лице,
лице со попреченост, питач …) и неговата
задача е да состави листа на стереотипи и
предрасуди на кои се потпираат медиумите
при известувањето за таа група. Листата
може да биде составена врз основа на
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Модул 3: Проверка на
информациите
Овој модул ќе ја подигне свеста за
можностите и ризиците поврзани со медиумите,
со фокус на клучното разбирање на изворите
во медиумите (кој ги дава информациите,
под какви услови и кому); разликата меѓ у
новинарството и „граѓанското новинарство“‘;

корис тењ ето на соција лни те мрежи к ако
извори на информација. Овој модул ќе го
разгледа и проблемот на „лажни вести“ преку
правење длабински пресек на самиот корен и
последиците од проблемот.

Модерните технологии овозможија создавање многу
софистицирани манипулации, но, од друга страна,
има сè повеќе алатки што се достапни за проверка на
веродостојноста на податоците. Во Западен Балкан
има неколку успешни медиуми што проверуваат
факти: такви што ги мерат изјавите на политичарите
(Istinomer, Istinomjer, Faktoje, Faktograf), како и такви
што се борат против лажните вести (Raskrikavanje.rs,
Raskrinkavanje.ba, Raskrinkavanje.me, Fake News Tragač,
Proverka na fakti).
Зош то е важна 1 оваа борба? 2 Дел од
одговорот на прашањето може да се даде
доколк у го погледнеме истраж увањето
Ширењето вистински и лажни вести онлајн [The
spread of true and false news online]3 објавено
во Сајенс [Science] во март 2018 година. Со
цел да се добие една претстава како се шират
лажните вести, Сорoуш Восоуги [Soroush Vosoughi] и неговиот тим користеа сет податоци
од каскадни гласини на Твитер [Twitter] од
2006 година до 2017 година: околу 3 милиони
луѓе ширеа приближно 126.000 гласини.
Резултатите? „Лажните информации се ширеа
значително побрзо, подалеку, подлабоко и
пошироко од вистината во сите категории.
Еф ек т и те б е а наји с т ак на т и к ај ла ж ни те
политички вести во споредба со вестите
за тероризам, природни катастрофи, наука,
урбани легенди или финансиски информации.
3

Покрај другите фактори, веројатноста лажните
вести да бидат ретвитани беше за 70 отсто
поголема од вис т инск и те вес т и. Наши те
резултати беа драматични: анализата откри
дека во споредба со лагата, на вистината ѝ е
потребно најмалку шестпати повеќе време за
да допре до 1.500 луѓе. Кога го дефиниравме
моделот на веројатност некој пост на Твитер
да биде ретвитнат, откривме дека веројатноста
да бидат ретвитани лажните вести во споредба
со вистинските беше цели 70 отсто поголема.“
При проверка на податоците треба да
сме многу прецизни. Понекогаш вестите што
личат на лага или на комплетна апсурдност
може да бидат потполно вистински. Од друга
страна, понекогаш вестите за кои неспорно
би рекле дека се вистински, немаат никаква
врска со реалноста. Разгледајте го овој пример

Сороуш Восоуги, Деб Рој, Синан Арал [Soroush Vosoughi, Deb Roy, Sinan Aral] (2018). Ширењето вистински и лажни вести онлајн [The
spread of true and false news online]. Сајенс, том. 359, издание 6389, стр. 1146-1151 [Science, Vol. 359, Issue 6380, pp. 1146-1151].
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линк: Истражувачите на Универзитетот на
Вашинг тон изработ ија фотореа лис т ична
слика на поранешниот претседател на САД,
Б ар ак Об ама. При изр аб от к ат а че с то се
користеше вештачката интелигенција, со цел
прецизно да ги моделира движењата на Обама
кога зборува, а оваа техника им овозможи да
му стават секакви зборови во устата на Барак
Обама. Затоа 40 пати тестираните совети за
новинари што никогаш не излегуваат од мода
на Појнтер институтот [Poynter Institute] линк,
а во нив последниот совет е „Доколку мајка ви
ви каже дека ве сака, проверете“.

Покрај тоа, може самите да се запознаете
со дезинформациите преку Првите нацртвежби [First draft news] линк, што првично се
наменети за визуелна манипулација.
Доколку фокусот на вашата обука е
на овој модул, тогаш ќе може да се потпирате
на цела низа слободни алатки. Може да ја
проверите веродостојноста на сликите со
користење Гугл риверс имиџ [Google Reverse Image] линк, но не заборавајте го рускиот
пребарувач што честопати дава и подобри
резултати. Повеќе информации за сомнителни
слики може да најдете на ТинАј [TinEye] линк
и на контроверзните линкови преку ВејБек
машин [WayBack Machine] линк. За проверка на
твитовите користете ја алатката за Напредно
пребарување на Твитер [Twit ter Advanced
Search] линк, а Фејсбук граф типс [Facebook Graph Tips] линк може да се користат за
добивање повеќе информации за сметките
на Фејсбук [Facebook]. Доколк у анализата
н а м а н и п ул а ц и и т е и з и с к у в а р а б о т а с о
карти, предлагаме користење на услугата
Мап чекинг [Map Checking] линк, а доколку
манипулацијата се заснова на резултати од
научно истражување, Сај хаб [Sci Hub] линк
може да биде исклучително корисно место за
проверка.

Кои се причините зад ширењето
дезинформации? Понекогаш слу чајно се
случува грешка. Од друга страна, лажните
вести може да се шират како дел од политичката
пропаганда или скриеното рек ламирање, а
дезинформацијата може да се најде во форма
на сатира или натпревар по тролање. Доколку
сте заинтересирани за светот на бескрајни
погрешни информации и доколку сакате да
дознаете како со нив да се справите, Чеколоџи
[Checkology] линк е вистинското место за вас.
Овој курс се состои од 12 основни предавања,
со кратки илустрирани видеоигри. Чеколоџи
[Checkology] нуди интерак тивни вежби со
примери од медиумите како и објаснување
за точните или за погрешните одговори.

Модул 3: План за обука
1

Вовед

30 минути

2

Вежба 1: Лажно или не

30 минути

3

Пауза

10 минути

4

Вежба 2: Игла во стог сено

50 минути

5

Пауза

5 минути

6

Вежба 3: Движење

30 минути

7

Заклучоци

15 минути

21

ПРИРАЧНИК ЗА ОБУЧУВАЧИ ОД ОБЛАСТА НА МЕДИУМСКАТА И ИНФОРМАЦИСКАТА ПИСМЕНОСТ

Вежба 3.1: Лажно или не
ЦЕЛ: ЗАПОЗНАВАЊЕ СО РАЗЛИЧНИ ВИДОВИ ВИЗУЕЛНО
МАНИПУЛИРАЊЕ
ПОТРЕБЕН МАТЕРИЈАЛ: КОМПЈУТЕР, ПРОЕКТОР
Оваа активност се потпира на знаењето
од првиот модул: учесниците треба
да погодат дали прикажаната слика
е реална или обработена. Интересни
примери може да се најдат на вебсајтот Фејк а фото [Fake a photo]
линк, што ќе ви ги покаже
елементите од

кои се изработуваат обработените
фотографии. Порталот Снопс [Snopes],
водечки медиумски сервис за борба
против дезинформациите, содржи и
огромна архива на детектирани лажни
и погрешно насловени фотографии
линк.

Вежба 3.1: Игла во стог сено
ЦЕЛ: ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ОСНОВНИТЕ АЛАТКИ ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ
И ПРОВЕРКА НА ФАКТИ
ПОТРЕБЕН МАТЕРИЈАЛ: КОМПЈУТЕР, ТЕСТ (ПРЕКУ ГУГЛ
ФОРМС [GOOGLE FORMS] ИЛИ КАХУТ [KAHOOT])МОБИЛНИ
ТЕЛЕФОНИ
што ќе ни овозможи и лесно калкулирање
на резултатот на самиот крај. Тврдењето
може да се однесува на различни сфери
од животот, науката и културата, а во
продолжение се дадени неколку примери.

Секој учесник има задача да провери 1520 дадени тврдења со користење на Гугл
[Google] и други алатки за пребарување.
Тестот може лесно да се изработи со
користење на Гугл формс [Google Forms],

22

ПРИРАЧНИК ЗА ОБУЧУВАЧИ ОД ОБЛАСТА НА МЕДИУМСКАТА И ИНФОРМАЦИСКАТА ПИСМЕНОСТ

А

Вадуз е главниот и
најголемиот град во
Лихтенштајн.

З

Истиот актер го позајмува
гласот на Хомер Симпсон и
на Барт Симпсон.

Б

Во 1905 Нобеловата
награда за мир за првпат
беше доделена на жена.

Ж

И Мајка Тереза и Акира
Куросава се родени во
годината кога поминувала
Халеевата комета.

В

MMCCLXVII + MCDXCI =
MMMDCCLVIII

З

Никола Тесла бил Лице на
годината на списанието „Тајм“
[Time].

Г

Зборот „Одисеј“ не се
користи во книгата „Одисеј“
на Џејмс Џојс, освен во
насловот на романот.

И

Сите топ 10 земји во хокеј
на мраз (светско рангирање
за мажи, 2018 година) се од
северната хемисфера.

Д

Оваа слика е насликана
од Николас Тулп.

Ј

Ова е насловната страница
на списанието „Тајм“ [Time]
од 2009 година:

Одговорот: А – Не (е главен град, но не е најголемиот град), Б – Да,
В – Да, Г – Не (може да се провери на Gutenberg.org, Д – Не (ја насликал
Рембрант), Е – Не (може да се провери на IMDB), Ж – Да, З – Не (беше на
насловната страница, но не беше Лице на годината), И – Да, Ј – Не (Ова
е лажна насловна страница)

има жолта боја; Основната потрошувачка
кошничка во Македонија во август 2018
беше 525 евра; Тирана нема збратимен
град од Африка; Атлетичарите од Босна и
Херцеговина досега освоиле два олимписки
медали.

Покрај овие примери, може да дадете
тврдења од локалниот политички,
економски и социјален контекст. На пример:
Во моментов Србија е единствената земја од
поранешна Југославија со жена премиер; На
грбот на градовите Будва, Уљцин, Мојаковац
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Вежба 3.3: Движење [The
Movement]
ЦЕЛ: ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ОСНОВИТЕ ЗА СОЗДАВАЊЕ
МЕДИУМСКИ МАНИПУЛАЦИИ
ПОТРЕБЕН МАТЕРИЈАЛ: КОМПЈУТЕР, ПРОЕКТОР
Како се скриени неубед ливите
елементи на сторијата? Доколку вие
бевте уредник на медиумот што ја
доби книгата за проектот Движење
[The movement], што би провериле
пред да се јавите на бодибилдерот?
Доколку вие бевте ТВ-водител,
што би го прашале бодибилдерот
што „никогаш не стапнал во сала“?
Какви последици може да има овој
непрофесионален медиумски
пристап?

Дали сте подготвени за Движењето?
[The movement?] Ов а е ви де о
изработено од каналот Комеди
централ [Comedy Central] линк, што
е доказ за процесот на создавање
манипулации. Погледнете го ова
десетминутно видео и одговорете
ги следниве прашања: Зошто една
идеја, која е потполно апсурдна,
стана некритички прифатена
од медиумите? Кои стратегии на
убедување ги користи авторот?

Модул 4: Онлајн безбедност
Oвој модул го разгледува прашањето:
како ги користиме новите технологии? 1 Што
значи приватност на социјалните мрежи и
како може да се однесуваме поодговорно
кон нашата приватност и приватноста на
д ру г и те. 2 О в а а те ма е о с о б е н о в а ж на з а
целните групи на повозрасните и младите.

4
4

Направи ни услуга на сите и убиј се –
„Ова е еден од коментарите што 14-годишната
Х ана 3 Сми т од Об е дин е т о т о К р а лс т в о г и
добила на социјалната мрежа Ask.fm, пред да
се обеси во својата спална соба“, наведува
Тијана Милошевиќ во нејзиното истражување
„Онлајн заштита на децата?“, 4 во која г и

Тијана Милошевиќ [Tijana Milosevic] (2018), Онлајн заштита на децата? [Protecting Children Online?] Кембриџ: МИТ прес
[Cambridge: MIT Press].

3
4
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објаснува политиките за сајбер-малтретирање
на социјалните медиуми. „Како реакција на
самоубиството на Хана, околу 15.000 луѓе
потпишаа онлајн петиција со која се побара од
владата на Обединетото Кралство да делува
против Ask.fm. Премиерот на Обединетото
Кралство, Дејвид Камерон, ја нарече вебстраницата сурова и побара од огласувачите
да ја бојкотираат. Ask.fm даде изјава во која
го изрази своето сочувство и жалење и вети
дека ќе ги подобри своите безбедносни мерки
и политики за сајбер-малтретирање“. Сепак,
ова истражување покажува дека социјалните
мрежи што ги користиме неколку часови на ден,
сè уште се недоволно заинтересирани да се
здружат во борбата против сајбер-насилството.

Кога станува збор за децата, родителите
може да блокираат одредени апликации што
детето може да ги преземе, а Оперативниот
систем на Windows дозволува поставување
на ограничувања на корисничката сметка на
детето. Исто така, сајтовите како, на пример,
Јутјуб имаат нагодувања со кои може да се
скријат несоодветните содржини. Пожелно
е да се добијат информации за програмите
што ги филтрираат веб-страниците што не
сакате да се достапни за вашето дете, како,
на пример, ContentWatch линк, CYBERsitter
линк и NetNanny линк. Исто така, корисно е
да се постават ограничувања на компјутерите
и на телефоните со користење на опцијата
Родителски надзор.

Доколку си го претставиме интернетот како санта
мраз, стандардните пребарувачи ни дозволуваат да
го видиме само делот над површината. Дури 90 отсто
од интернетот се состои од неиндексирани вебстраници, кои може да се користат за безбедност или
за научни цели, но понекогаш содржат и криминални
активности: дистрибуција на детска порнографија,
продажба на дрога и оружје или кражба на идентитет...
Не треба да создаваме непотребна паника околу овие
прашања, но грижата за нашите податоци и безбедност
е исклучително важна во онлајн сферата.
е една од нив. Оваа веб-страница ви покажува
за колку време еден компјутер може да ја пробие
вашата лозинка. На пример, доколку лозинката
ви е „12345678“, одговорот ќе биде „моментално“.
Лозинк ата „aqaqaqaq“ ќе биде пробиена
за 5 секунди, а „mediamedia“ за 59 минути.
Погледнете ја и оваа статија: „Дали сте
подготвени? Ова се сите податоци што Фејсбук
и Гугл ги имаат за вас“ [“Are you ready? Here is
all the data Facebook and Google have on you“]
линк. Статијата дава одлично резиме за тоа што
Гугл знае за вас. Самите поднаслови наведуваат
на што треба да се обрне посебно внимание:
Гугл знае каде сте биле [Google knows where
you’ve been], Гугл знае сè што се пребарувале
– и избришале [Google knows everything you’ve

Приватноста на интернетот станува сè
повеќе привилегија на мал број луѓе. За да се
заштитите себеси и вашето дете, треба да ја
земете предвид секоја лична информација што
ја објавувате на интернет. Обрнете внимание
на заштитата на вашиот единствен матичен
број, бројот на банкарската сметка, адресите и
лозинките на онлајн услугите. На социјалните
мрежи заштитете ја вашата приватност со
нагодување на видливоста на вашата содржина и
со менување на лозинките што е можно почесто, со
тенденција да ги направите што е можно потешки
за пробивање. Постојат неколку интересни
веб-страници што ја подигнуваат свеста за
важноста на ова прашање, а Колку е безбедна
мојата лозинка [How secure is my password] линк
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ever searched – and deleted], Гугл има профил
за рекламни цели само за вас [Google has an
advertisement profile of you], Гугл знае кои сè
апликации ги користите [Google knows all the

apps you use], Податоците што Гугл ги има за
вас може да пополнат милиони Word документи
[The data Google has on you can fill millions of Word
documents]...

Модул 4: План за обука
1

Вовед

30 минути

2

Вежба 1: Бајки

30 минути

3

Пауза

10 минути

4

Вежба 2: Следење

30 минути

5

Пауза

5 минути

6

Вежба 3: Фагл [The Fugle]

40 минути

7

Заклучоци

15 минути

Вежба 4.1: Бајки
ЦЕЛ: ПОДОБРО РАЗБИРАЊЕ НА КОРИСТА И ОПАСНОСТА ОД
МОДЕРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОТРЕБЕН МАТЕРИЈАЛ: ХАРТИЈА
да го побара загубениот Пинокио со
тоа што ќе ги замоли своите пријатели
на Фејсбук и на Твитер да ја споделат
објавата дека е ЗАГУБЕН. Од друга
страна, волкот од Црвенкапа ќе може да
направи лажен профил на социјалните
мрежи и да се претстави како бабичката.
Колку модерната технологија би
имала влијание на карактерите? Дали
модерната технологија може да влијае
врз безбедноста на јунаците и врз
крајот на приказната?

Секој учесник добива ливче хартија
со име на една бајка, а задачата е
да се стави бајката во современото
опкружување, како и да им се даде
пристап на јунаците до модерната
технологија. Кои онлајн алатки може
да ги искористат јунаците за да се
заштитат од неволји? Замислете
Јованче и Марика да користат GPS за
да го пронајдат патот до својата куќа
или Алиса да го прашува Гугл за совет
за волшебната печурка. Џепето може
26
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Вежба 4.2: Следење
ЦЕЛ: ДА СЕ ПРИВЛЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА ВАЖНОСТА ЗА
ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ИНФОРМАЦИИ НА ИНТЕРНЕТ
ПОТРЕБЕН МАТЕРИЈАЛ: КОМПЈУТЕРИ, ИНТЕРНЕТ
следниве прашања: Дали знаеле дека
сите тие информации за нив се јавно
достапни? Дали собраните податоци
на некој начин ги повредуваат? Дали
би сакале да задржат дел од овие
информации само за себе?

Учесниците се поделени во парови.
Нивната задача е да откријат што е
можно повеќе еден за друг на интернет
во рок од 15 минути, со користење на
достапните извори. На крајот, кога ќе
разменуваат информации за собраните
податоци, треба да одговорат на

Вежба 4.3: Фагл [The Fugle]
ЦЕЛ: РАЗБИРАЊЕ НА ПОШИРОКИОТ КОНТЕКСТ ШТО ВЛИЈАЕ
ВРЗ ОНЛАЈН БЕЗБЕДНОСТА
ПОТРЕБЕН МАТЕРИЈАЛ: КОМПЈУТЕРИ, ИНТЕРНЕТ
Многу конкуренти и поединци би сакале
да дојдат до податоците што вашата
организација ги поседува во така клучно
време. Дали ќе успеете да го направите
вистинскиот избор? Дали ќе успеете
навреме да го завршите проектот и
да го направите тоа во рамките на
определениот буџет? Дали може да ја
заштитите вашата компанија од напад?
Врз основа на формата на старите книги
„Изберете ја вашата авантура“ [Choose
Your Own Adventure], книгата ви нуди
можност да се најдете во кожата на некој
друг и да видите дали сте доволно добри
на крајот да излезете како победник.

Фагл [The Fugle] линк е бесплатна смарт
онлајн игра, која нè учи колку е важна
безбедноста на податоците. Во оваа
игра, која учесниците може да ја играат
сами или во парови, главниот карактер
е Главен информациски директор на
светската организација што се вика Фагл
[The Fugle], која само што не ја објавила
апликацијата за мобилна наплата
со биометриска идентификација на
корисникот. Ваша задача е да раководите
со проектот во неговата завршна фаза,
да работите со вашиот тим за внатрешна
безбедност, вашите колеги од одделот
за маркетинг и односи со јавност и се
разбира со вашиот извршен директор.
27
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Модул 5: Како функционираат
медиумите
Овој модул треба да го претстави начинот на
кој секојдневно функционираат медиумите
(традиционални и онлајн). Која е улогата
на уредникот, а која на новинарот ? Како
се произведуваат информациите, кои се

најголемите предизвици за медиумите
во регионот, во однос на квалитетот на
произведена содржина, капацитети, политички
и економски притисок итн.

Со цел целосно да се разбере како функционира
системот на медиуми, треба да земеме предвид
многу детали. Во тој контекст, може да ги поставиме
следниве прашања: Колку е независен определен
медиумски сервис? До кој степен медиумите ги
почитуваат професионалните стандарди? Како
изгледа уредувачката политика? Дали медиумите
се соочуваат со политички и економски притисок?
Која е идеолошката позиција на медиумите? Какви
видови реклами се објавуваат? Како се одвива
комуницирањето со публиката? Колку е силно
потенцијалното влијание на медиумскиот сервис на
јавното мислење?
Според истражувањето Прашања за медиумски
интегритет [Media Integrity Matters] (2014),
медиумскиот пејзаж на Западен Балкан се
соочува со огромни предизвици:
•

Јавниот интерес едноставно се
заменува со посебниот интерес на
политичките и економските елити.

•

О тсуството на пазар, силната
зависност на финансиските токови
во кои е вклучена државата, нејасното
рег улирање на незаконското
концентрирање, скриената сопственост
и нетранспарентното трг ување со
акциите на медиумите, доведоа до
зголемена зависност на медиумите од
државата.
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•

Прераспоредувањето на државното
рекламирање и различните форми на
државни субвенции е област со голем
ризик од корупција. Голем дел од овие
средства се даваат на агенциите за
о д н о с и с о ј а в н о с т, р е к л а м и р а њ е,
маркетинг и продукција, кои се претежно
во сопственост на ак тивисти на
политичките партии и лица блиски до
нив.

•

Јавниот сервис останува дел
од системот на медиуми што е најмногу
изложен на таквите ризици кога станува
збор за конкретните политички
интереси и спречувањето на
независното функционирање во служба
на општеството како целина.
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•

Новинарите се соочуваат со закани,
обвинувања и напади. Ова особено
се однесува на новинарите што работат
истражувачко новинарство.

изготвени. Понекогаш таквото разбирање на
целиот систем е предизвик, но напорот вложен
во самото сфаќање и анализирање секогаш се
исплати бидејќи со тоа се подигнува нивото
на нашата медиумска писменост. Ако нешто нè
научи реченицата на Кикерон за историјата
како учителка на животот – тоа е дека нашата
цивилизација досега доживеала напредок само
тогаш кога толеранцијата ја победила омразата,
кога науката завладеала со суеверието и кога
мудроста се спротивставила на незнаењето.

При самото консумирање на медиумските
пораки, публиката честопати не е ни свесна
што сè било потребно за да се направи таа
сторија. Сепак, јасно е дека медиумските
пораки секогаш треба да бидат анализирани
во однос на општествениот, политичкиот,
културниот и медиумскиот контекст во кој се

Модул 5: План за обука
1

Вовед

30 минути

2

Вежба 1: Ваш избор

30 минути

3

Пауза

10 минути

4

Вежба 2: Адаптација

30 минути

5

Пауза

5 минути

6

Вежба 3: Проследи го проблемот

40 минути

7

Заклучоци

15 минути

Вежба 5.1: Ваш избор
ЦЕЛ: ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ПРОЦЕСОТ НА ИЗБОР НА ВЕСТИ
ПОТРЕБЕН МАТЕРИЈАЛ: ЛИСТА НА ВЕСТИ ЗА СЕКОЈ УЧЕСНИК
исклучиво врз основа на критериумите
на јавниот интерес, а втората група
треба да ги избере вестите на начин
на кој може да го „продаде“ весникот. По
заедничката дискусија и постепената
елиминација, секоја група треба да

Учесниците се делат во групи по пет.
Секоја група ја добива истата листа
на 30 наслови од весници, од нив три
треба да бидат избрани за насловната
страница на дневните весници. Првата
група има задача да ги избере вестите
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приспособат на општествениот и на
политичкиот контекст на земјите од
Западен Балкан. Во таа смисла, може
да го замените „Ел Дорадо“ со името на
вашата земја.

избере три вести. Крајниот резултат
треба да се спореди и да се дискутира.
Во продолжение се наведени примери
на предложените наслови. Насловите
се измислени, но лесно може да се

1. Откриен е
праисториски
локалитет во
близина на
главниот
град

2. Ел Дорадо
падна неколку
позиции
на листата
за водење
бизнис на
„Форбс“

.3. Француско
вино: Каде да
ги пробате
најдобрите

4. Успех на
Ел Дорадо во
процесот на
преговори за
ЕУ

5. Фредерик
Силверс
(16) од Тото
осомничен
за шверц на
наркотици

6. Доналд
Трамп ѝ
објави
трговска
војна на Кина

7. Прв модел
од Ел Дорадо
на насловната
страница на
„Плејбој“ во
САД

8. Регионалните
договори ќе
ги намалат
цените на
роамингот

9. Најмалку 22
деца загинаа
во воздушен
напад во
Јемен

10. Кинеска
компанија ќе
инвестира
милијарди
долари на
северот на Ел
Дорадо

11. Студентите
од Ел Дорадо
освоија второ
место на
Светското
првенство по
роботика

12. На југот
на Ел Дорадо
ќе се отвори
белгиска
фарма на
ветерници до
2025 година

13. Интервју
– Харуки
Мураками:
Како да ја
напишете
совршената
реченица

14. Доаѓа
златна доба
за нашата
земја, изјави
министерот за
финансии на
Ел Дорадо

15. Мадона
ги најавува
своите
планови
за турнеја:
октомври 2019
година во Ел
Дорадо?

16. Фудбал:
10 работи
што треба да
ги следите
викендов

17.Истражување: Зошто
Ел Дорадо
доцни 25
години во
заштитата
на животната
средина

18. Девојка
(11) од Тото
бара 25.000
евра за
медицинско
лекување

19. Како да
инвестирате
во криптовалути?

20. Колку чини
фудбалската
екипа на Ел
Дорадо?

21. Тајниот
план на Русија
за Трета
светска војна

22. Стотици
државјани на
Ел Дорадо се
приклучиле
на ИСИС,
известуваат
САД

23. Гугл сè
уште им
дозволува на
апликациите
на трети
страни да ги
скенираат
податоците од
вашата Gmail
сметка

24. Интервју:
Првиот
Елдорадец во
вселената

25. Зголемен е
бројот на деца
бегалци без
придружба во
Ел Дорадо

26. Двајца
Роми уапсени
во врска со
кражба на
бензинска
пумпа во Тото

27. Ново
истражување:
1 од 20 случаи
на смртност
во светот се
резултат на
злоупотребата на алкохол

28. Голема
наградна
игра: 10
патувања во
Тајланд

29.
Истражување:
Трошоците на
домаќинството повисоки
од платите во
Ел Дорадо

30. Млад
механичар
загинал
откако бил
згмечен од
возилото на
кое работел
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Вежба 5.2: Адаптација
ЦЕЛ: ЗАПОЗНАВАЊЕ СО МОЖНИТЕ НАЧИНИ НА ПИШУВАЊЕ
НА ВЕСТИТЕ ВО ЗАВИСНОСТ ОД ЦЕЛНАТА ГРУПА
ПОТРЕБЕН МАТЕРИЈАЛ: ХАРТИЈА И ПЕНКАЛА
нивните баби и дедовци? Дали вестите
би изгледале исто во списанијата за
мажи и во списанијата за жени? Како да
се направи разлика меѓу неопходните
и нерелевантните информации? Како
досадните статистички податоци да
станат конкретни и интересни?

Дајте им неколку клучни зборови и
информации на сите учесници. Од нив
учесниците треба да напишат вест, но
секој пар има задача да ја адаптира
веста на различна целна група,
преку приспособување на формата и
вокабуларот. Дали може истата вест
да ја рашириме меѓу тинејџерите и

Вежба 5.3: Проследете го
проблемот
ЦЕЛ: ПОДОБРО РАЗБИРАЊЕ НА КОНТРОВЕРЗНИТЕ ТЕМИ ЗА
ПРИТИСОК ВРЗ НОВИНАРИТЕ
ПОТРЕБЕН МАТЕРИЈАЛ: ХАРТИЈА
сè додека сите групи не го дадат својот
придонес. Потенцијални задачи:
1.
Ве контактира некој политичар
што бара од вас да не објавите
информации за случајот со корупција
што сте го откриле. Кога вие одбивате,
почнува да ви се заканува. Што треба
да направите?
2.
Производителот на козметика
ве информира дека ќе ги повлече

Поделете ги учесниците во групи.
На првата група дајте ѝ случај или
проблем со кој може да се сретне некој
новинар/уредник. Побарајте од групата
да го определи и да го напише првиот
чекор во решавањето на проблемот
или анализирањето на случајот (5
минути). Проследете го проблемот на
следната група и од нив побарајте да го
определат следниот чекор. Продолжете
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3.
По објавувањето на извонредно
интервју со трансродово лице на
вашата веб-страница, тоа бара од
вас да го избришете текстот бидејќи
добило многубројни пораки на Фејсбук
со заканувачка содржина. Што треба да
направите?

рекламите од вашата телевизија
доколку не престанете да известувате
за штетноста од тестирањето на
козметичките производи на животните.
Рекламите од овој производител
сочинуваат 20 отсто од вашиот
вкупен пазарен приход. Што треба да
направите?

Корисни линкови
Тука може да најдете линкови до корисни веб-страници и канали, кои може да ви помогнат
поефективно да ја организирате вашата обука и да ја приспособите на целната група.
Center for media literacy: Оваа веб-страница обезбедува пристапна, интегрирана наставна
стратегија, заснована на различни истражувања, која им е потребна на училиштата и на регионите
како поддршка во организирањето и структурирањето на наставните активности низ објективот
на медиумската писменост.
Checkology: Лекциите во виртуелната училница им помагаат на наставниците да ги обезбедат
потребните алатки за евалуација и толкување на своите студенти и ученици на вестите и да ги
научат на кои вести и други информации да им веруваат, да ги споделуваат и да постапуваат по нив.
Digital literacy for adults: Доколку сакате да се зафатите со обука на повозрасните, ова е
извонредно место за почеток. Оваа публикација содржи стратегии за предавање писменост за
луѓе над 55-годишна возраст.
Веб-страници за проверка на факти во регионот на Западен Балкан: Istinomer, Istinomjer, Faktoje,
Faktograf, Raskrinkavanje.ba, Raskrikavanje.rs, Raskrinkavanje.me, Fake News Tragač, Proverka na
fakti).
First draftnews: Оваа бесплатна услуга се занимава со практички новинарски тематски проекти, за
истражување ефективни методи за справување со хаотичните онлајн информации.
Истовремено, услугата дава практични и етички насоки за тоа како да се најдат, да се проверат и
да се објават содржини чиј извор се социјалните мрежи.
Freepik: Веб-страница со илјадници бесплатни фотографии и илустрации што вашите
презентации и наставни материјали ќе ги направи навистина привлечни и интересни.
Kahoot: Со оваа веб-страница лесно може да создавате, да споделувате и да играте забавни
едукативни игри или да пополнувате квизови за само неколку минути. Оваа услуга е наменета за
оние што работат со деца, но и возрасните може да уживаат во игрите и квизовите.
Media observatory: Центар за информирање од различни извори, кој содржи голем број истражување
од областа на медиумски интегритет во земјите од Западен Балкан.
Media smarts: Канадска веб-страница со многу интересни статии за медиумска писменост,
како и едноставни игри изработени за деца.
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MilLab: Оваа веб-страница има за цел да го развие критичкото размислување на младите и да даде
поддршка во информираното консумирање на медиумите, преку 6 теми: Медиуми и информации;
Пропаганда и проверка; Транспарентност; Говор на омраза; Сајбер; Лични податоци/Приватност.
Презентации: Доколку сакате да изработувате атрактивни презентации за вашите обуки,
предлагаме да ги користите Canva и Prezi. Canva ќе ви овозможи извонредни решенија за
стилизирање, а Prezi е тука да создаде динамично искуство.
Регионални иницијативи: Во земјите од Западен Балкан постојат специјални веб-страници
посветени на МИП, кои истовремено содржат голем број едукативни материјали. Дел од овие вебстраници се: Digitalnipogon, Mediumska pismenost, MedijskaPismenost.me…
Vox: Јутјуб-канал што на илустративен начин прикажува многу теми важни за медиумската
писменост: од селективна изложеност на Фејсбук, преку лажните вести, до медиумите на иднината.
We are social: Оваа публикација содржи извонреден преглед на најновите информации за
дигиталните трендови и социјалните мрежи за сите земји во светот, вклучувајќи ги и земјите од
Западен Балкан.
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„Медиуми за граѓаните - граѓаните за медиумите” e проект на седум граѓански организации за
развој на медиумите на Западен Балкан (Фондација „Медиацентар“ Сараево, Албански институт за
медиуми, Македонски институт за медиуми, Институт за медиуми на Црна Гора, Новосадска школа
за новинарство, Мировен институт од Љубљана и Мрежа за професионализација на медиумите
во ЈИЕ – СЕЕНПМ), кој е насочен кон зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за
унапредување на медиумската и информа писменост (МИП).

„Медиуми за граѓаните - граѓаните за медиумите”
Media for Citizens – Citizens for Media
www.seenpm.org
https://www.facebook.com/seenpm.org/
@SEENPM_org
www.cimusee.org
https://www.facebook.com/CIMUSEE/
@CIMU_SEE
За сите информации поврзани со проектот, може да не контактирате на admin@seenpm.org и
mim@mim.org.mk.
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