РАЗМЕНА НА
ИСКУСТВА МЕЃУ
ИРСКАТА И
МАКЕДОНСКАТА
МРЕЖА ЗА
МЕДИУМСКА
ПИСМЕНОСТ

ПРЕПОРАКИ ЗА
ИНТЕГРИРАЊЕ
НА КОНЦЕПТОТ
НА МЕДИУМСКАТА
ПИСМЕНОСТ
ВО РАЗЛИЧНИ
ОПШТЕСТВЕНИ
СФЕРИ

Reinforcing Judicial Expertise on Freedom of Expression and the Media in South-East Europe
(JUFREX)
Funded by
European Union
and Council of Europe

Implemented by
the Council of Europe
EUROPEAN UNION

СТР.

5
8
15
СТР.

1.
ВОВЕД

СТР.

2.
MРЕЖА ЗА
МЕДИУМСКА
ПИСМЕНОСТ

3.
ОБРАЗОВАНИЕ

СТР.

СТР.

СТР.

20
25
29

4.
ГРАЃАНСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ

5.
МЕДИУМИ

6.
ИНСТИТУЦИИ

4

1.

ВОВЕД

5
На

13 и 14 ноември, Македонскиот
институт за медиуми организираше студиска посета за претставници од Македонската мрежа за медиумска писменост на Ирската мрежа
за медиумска писменост во Даблин,
Република Ирска. Целта на посетата
беше размена на знаења, искуство
и практики меѓу релевантни претставници на двете мрежи. Посетата
беше дел од проектот „Зајакнување
на судската експертиза за слободата
на изразување и за медиумите во
Југоисточна Европа (JUFREX)“, што се
реализира со финансиска поддршка
од Европската Унија и Советот на Европа.
Групата ја сочинуваа претставници
од Министерството за образование,
Бирото за развој на образованието,
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Првиот програмски сервис на Македонската
радио-телевизија, МИМ, Институтот
за комуникациски студии, како и од
граѓанските организации „Метаморфозис“ и „Конеду глобал“.
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Тие се сретнаа со претставници
на Регулаторното тело за радиодифузна дејност на Ирска (БАИ),
кое беше домаќин на посетата.
Тимот на БАИ го претстави функционирањето и управувањето
на Ирската мрежа за медиумска
писменост и нивните напори да
ја зголемат свесноста за овој
концепт во различни сфери на
ирското општество, какви што
се образованието, медиумите и
граѓанскиот сектор.
Македонскиот тим учествуваше
и на есенската конференција на
Ирската мрежа за медиумска
писменост, што беше организирана во студиото на Вирџин
медија ТВ, која е членка на Мрежата. На средбата учествуваа
повеќето од 114-те организации
што членуваат во Мрежата, при
што презентираа некои од своите последни наоди од истражувања и анализи и учествуваа
на панел-дискусиите посветени
на организациските аспекти во
функционирањето на Мрежата, медиумската писменост и

социјалните промени, а споделија и искуства за различни
иницијативи и проекти што ги
спроведуваат.
Студиската посета вклучуваше и
билатерални состаноци со претставници од Ирската мрежа за
медиумска писменост, какви што
се Ирскиот филмски институт,
Иницијативата за транспарентен
референдум, медиумот на заедницата Радио Near и Центарот
за критичка медиумска писменост. Дискусиите резултираа со
размена на идеи за различни
иницијативи, со цел интензивирање на соработката помеѓу
претставниците на ирската и на
македонската мрежа за медиумска писменост.
По студиската посета во Ирска,
MИМ организираше состанок на
кој присуствуваа учесниците на
студиската посета и ги споделија
своите размислувања околу
евентуалните активности што би
требало да се спроведат во различните области од кои доаѓаат.
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Документот во продолжение е
резултат на информациите, искуствата и знаењата што беа
стекнати во текот на посетата во
Ирска, како и на предлозите на
учесниците на студиската посета
на состанокот одржан во МИМ.
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
во 2017 година го иницираше
создавањето на Мрежата за медиумска писменост, чија цел е
да ги олесни комуникацијата и
консултацијата меѓу различните
субјекти во земјава, кои работат
на подигнувањето на нивото на
медиумската писменост на сите
граѓани. Таа треба да придонесе
за почеста соработка меѓу релевантните чинители и за подобри и поодржливи резултати од
проектите. Мрежата во јануари
2018 година броеше 46 членки
- државни институции, медиуми,
граѓански организации, образовни институции и други засегнати
страни што работат во областа
на медиумската писменост.

2.

MРЕЖА ЗА
МЕДИУМСКА
ПИСМЕНОСТ

А

генцијата, која според Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги е обврзана
да ја промовира медиумската
писменост, досега самостојно и во
соработка со другите членки на
Мрежата има спроведено повеќе
активности (Програма за поттикнување на медиумската писменост
во земјава, истражување на нивото на медиумската писменост на
возрасната популација, адаптација
на видеo материјали продуцирани од ЕАВИ за популаризација на
медиумската писменост што беа
емитувани на националните телевизиски канали, дистрибуција на
ДВД со материјали за медиумска
писменост до основните училишта
итн.). Агенцијата како следна активност најавува подготовка на
документ за политики за натамошно унапредување на медиумската
писменост, во која, меѓу другото, ќе
бидат опфатени активностите на
Мрежата за медиумска писменост.
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ВРЗ ОСНОВА
НА ИСКУСТВАТА
СТЕКНАТИ ВО
ИРСКА ЗА ВРЕМЕ
НА СТУДИСКАТА
ПОСЕТА, А ВО НАСОКА
НА НАТАМОШНО
ПРОМОВИРАЊЕ И
УНАПРЕДУВАЊЕ
НА МРЕЖАТА,
УЧЕСНИЦИТЕ НА
СТУДИСКАТА
ПОСЕТА
ПРЕДЛАГААТ:

1.

Понатамошно зајакнув
ање на Мрежата за медиумска писменост и
зголемување на членств
ото, преку привлекување
нови членки, чија инволв
ираност во подигнување
на нивото на медиумската
писменост кај населе
нието во други држави се
покажува како исклучи
телно важна, какви што се
библиотеките, филмските
организации и компании,
медиумите (вклучително
и медиуми базирани на
интернет), универзитетите, основните и средните
училишта, државните институции, како и експерти
индивидуалци.

2.

Поддршка на регулаторното тело при подготовка
на документ за политики
за натамошно унапредув
ање на медиумската
писменост.
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3.

Поддршка и учество на
членките на Мрежата во
подготовката на предлог-годишен план на работа на Мрежата што ќе
содржи активности како:
состаноци на членките на
Мрежата (при што ќе се
одреди редовна фреквенција), предлог-план на
разновидни активности
(саем за МП, истражувања, средби и конференции, активности низ
државата поврзани со
медиумската писменост
итн.).

4.

Поттикнување на натамошниот
развој на мрежата за медиумска
писменост преку структурирање
на нејзината организација во
тематски групи, во чија работа
членките ќе се вклучуваат во
зависност од интересите и
проектите, како на пример:
Формално образование
(би се занимавала со
поттикнување/поддршка
за надлежните институции за сè поголемо и посуштинско вклучување на
медиумската писменост
како пристап во образовниот процес во училиштата);
Неформално образование (би се концентрирала
на различните активности/начини за развој
на критичката свест кај
граѓаните од сите возрасни групи, вклучувајќи
и кампањи и друг вид
пропаганден материјал за
МИП);
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Група за промовирање и
ширење на Мрежата за
медиумска писменост (би
привлекувала нови членови, би подготвила посебен визуелен идентитет
на Мрежата и би организирала кампања за про моција на нејзиниот визуелен идентитет, што членките би ја спроведувале
на сопствена иницијатива,
со цел да се популаризира Мрежата и нејзиното
функционирање);
Истражувања (би се занимавала со обезбедување
податоци преку нови или
преку мета истражувања,
во кои би се вкрстувале
податоци од анализи и од
студии направени по други поводи, а кои нудат и
сознанија важни за меди умската писменост);

Филмска писменост (ќе
работи на подигање на
свеста во филмската ин дустрија за важноста на
филмската и медиумската
писменост, ќе се работи
на проекти за обезбедување достапност до
филмовите во кината за
лицата со оштетен слух и
вид итн.).

Оваа листа на тематски
групи е предлог што треба
да послужи како
основа за дискусија.
Конечниот број групи,
како и областите
на кои ќе работат,
треба да ги утврдат
членките на Мрежата
преку заедничка
консултација.
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3.

ОБРАЗОВАНИЕ

15
Р

еформите во образовниот
процес во основните и во
средните училишта во изминатите десет години повеќе беа
фокусирани на воведување на
ИКТ, пред сè како дидактичко
средство, со цел полесно изведување интерактивна настава.
Во минатото беа спроведени
повеќе различни проекти преку
надлежните министерства, со
што беше овозможена компјутеризација и интернет-врска во
сите училишта низ државата, но
ова не се покажа како докрај
искористена можност, бидејќи
воспоставената инфраструктура
не беше ефикасно и најсоодветно употребувана.
Со ревизијата на наставните
планови и програми во основното и во средното образование во
изминатите години беа спроведени обуки за наставниците за
дигитална писменост и употреба
на ИКТ во наставниот процес,
беа воведени задолжителни
предмети што ги интегрираат

ИКТ во основното образование, а
во средното образование имаше
промени на наставните содржини по одделни предмети. Сепак,
повеќе граѓански и образовни
институции со години интензивно се залагаат за воведувањето
на МИП во образовниот процес,
а Бирото за развој на образованието и ресорните министерства
во 2018 година изразија подготвеност за поголема соработка со
релевантните актери што работат во областа.
Во Ирска, концептот на медиумската писменост е подолго
време интегриран во наставната
програма. Така на пример, концептите што се однесуваат на
основно разбирање, вештини за
критичко мислење и за создавање на содржини се застапени
во различни предмети од наставата. Истражувачите во областа,
го истакнуваат како успешно достигнување фактот дека медиумската писменост е застапена на
сите нивоа на образованието.

ПРЕДЛОЗИТЕ НА
УЧЕСНИЦИТЕ НА
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ПРЕДЛОЗИТЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ НА
МАКЕДОНСКИОТ ТИМ, КОИ БЕА ДЕЛ
ОД СТУДИСКАТА ПОСЕТА ВО ИРСКА,
СЕ ОДНЕСУВАА НА СЛЕДНИТЕ
АСПЕКТИ ОД ОБРАЗОВАНИЕТО:
ФОРМАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ

1.

Министерството за образование и наука и Бирото за развој
на образованието, во рамките на реформите на образовните
програми треба да се залагаат за вклучување на медиумска та писменост како пристап во образовниот процес, односно
во рамките на сите предмети, а не како посебен предмет.

2.

Потребно е да се најде системски пристап за вклучување на
училиштата (основните и средните) во различни иницијативи
поврзани со медиумската писменост, што ги спроведуваат
различни засегнати страни (граѓанските организации, Мрежата за медиумска писменост итн.). Тоа може да се направи
преку професорските активи, кои имаат обврска да подготват
програма за работа во чии рамки може да се предвидат активности поврзани со медиумската писменост.
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3.

Училиштата треба да ја употребуваат постојната ИКТ-инфраструктура во образовниот и во наставниот процес во училиштата, онаму каде што е најсоодветно.

4.

Потребно е да се вклучат универзитетите во различни иницијативи и проекти поврзани со медиумската писменост. Во
таа насока треба да се создава професионален кадар, кој ќе
се занимава со медиумска писменост и ќе го пренесува знаењето на студентите.

5.

Во различни предмети во рамките на високото образование,
на соодветни факултети (особено новинарство, комуникациски науки, информатички студии, филм, продукција итн.)
потребно е да се вклучат тематски единици што се однесуваат на медиумската и на информациската писменост, што би
претставувале основа за натамошно надоградување на наставната програма.

6.

Од страна на академската заедница треба да се иницираат и
да се спроведуваат истражувања во областа на медиумската
писменост, кои ќе ги идентификуваат недостатоците и ќе понудат решенија за натамошен развој и примена на овој концепт во различни сфери на општеството.

7.

Медиумската писменост треба да се воведе во образовниот
процес уште од најрана возраст, вклучувајќи ги и предучилишните установи, преку различни иницијативи и проекти
што би ги започнале јавните институции и граѓанскиот сектор.

18
НЕФОРМАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ

1.

Граѓанскиот сектор преку спроведување различни проекти
и активности треба да ги поддржи институциите и сите други
засегнати страни, со ресурси (знаење, обуки, вештини, материјали итн.) во нивните напори да се воведе медиумската
писменост во образовниот и во наставниот процес.

2.

Потребно е да се спроведуваат континуирани обуки со наставници и со професори од сите нивоа на образование
(вклучително и кадарот што работи во предучилишните установи) за подобрување на нивните вештини и надоградување
на нивните знаења за концептот на медиумската писменост.

3.

Да се одржи континуитетот на организирање настани во
соработка со основните и средните училиштата во текот на
годината (какви што се обуки, работа со секциите во училишните клубови, посети на медиумите, посети на новинари на
училиштата итн.), но и да се иницираат други настани и активности што ќе бидат спроведувани низ целата држава, а не
само во главниот град.

4.

Да се осмислуваат и да се спроведуваат проекти за МИП, чија
целна група ќе бидат постарите граѓани за да им се олесни
животот во средина што постојано се менува под влијание на
брзиот развој на информациската технологија, и за нив станува сложена, па дури и застрашувачка.
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4.

ГРАЃАНСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ
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Г

раѓанскиот сектор е главниот двигател
на активностите поврзани со медиумската писменост во земјава, какви што се неформалната едукација, промоција и истражувања. Иако е тешко да се одржува истата
динамика и континуитет на спроведување
на активностите по завршување на проектите, неколку образовни и граѓански организации успеваат подолгорочно да работат
на развој на МИП во своите сфери на дејствување, главно со донаторска поддршка.
Според искуството од Ирска, истражувањата во оваа област главно се спроведуваат
во рамките на универзитетите, меѓутоа
резултатите од нив се тешко достапни до
пошироката јавност. Во нашата земја, пак,
освен едно истражување за нивото на медиумската писменост кое во 2016 година го
има спроведено Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, истражувањата во изминативе години се спроведуваат
генерално од граѓанските организации, кои
на различни начини успешно ги промовираат и ги популаризираат наодите од нив.
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ОД УЧЕСНИЦИТЕ НА
СТУДИСКАТА ПОСЕТА
ПРОИЗЛЕГОА СЛЕДНИТЕ
СУГЕСТИИ ВО ОДНОС НА
УЛОГАТА НА ГРАЃАНСКИОТ
СЕКТОР ВО РАЗВОЈОТ
НА МЕДИУМСКАТА
ПИСМЕНОСТ:

1.

Развивање проекти што ќе се однесуваат на унапредување
и примена на медиумската и информациската писменост
во различни сегменти на општеството: образованието, медиумите, политиките, академската заедница. Притоа, граѓанските организации треба да создаваат функционални
партнерства и да ја промовираат важноста на концептот на
медиумската писменост пред сите оние што би можеле на
некој начин да ги поддржат овие иницијативи, вклучително
и финансиски.

2.

Граѓанските организации треба да организираат обуки
и работилници за медиумска писменост за различни засегнати страни: деца и ученици, наставници и професори,
претставници на граѓански организации, претставници од
институциите, новинари и медиумски работници, обуки за
повозрасните генерации (на пример пензионери) итн.
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3.

Граѓанскиот сектор, комплементарно со обврските што ги
има медиумскиот регулатор, треба да спроведува истражувања што ќе се однесуваат на различни аспекти од медиумската и информациската писменост. Наодите од овие
истражувања треба да бидат достапни за јавноста и пренесени на јасен и едноставен начин, со цел таа полесно да ги
разбере основните аспекти важни за медиумската писменост.

4.

Граѓанските организации треба да спроведуваат разновидни активности што ќе ја покриваат целата територија на
државата, како и кампањи за популаризација и подигање
на јавната свест за концептот на медиумската и информациската писменост.

5.

Граѓанскиот сектор треба да иницира средби, консултации,
состаноци, конференции, дебати, тркалезни маси итн., со
сите засегнати страни и да поттикнува средби особено со
претставници на релевантните институции, со цел да се информираат околу важноста за концептот на медиумската и
информациската писменост, да се пренесат знаењата и искуствата од другите држави и да се поттикнат институциите
да ги имплементираат овие концепти во практиката.
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5.

МЕДИУМИ
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едиумите се еден од актерите
кои се клучни за подигање на
нивото на медиумската писменост
во општеството. Особено со ширењето на феноменот на т.н. „лажни вести“, дезинформации, пропаганда и манипулации, медиумите и
медиумските работници треба да
се особено свесни за општествената одговорност што ја имаат кон
публиката и моќта да влијаат врз
формирање на јавното мислење.
Од друга страна, професионалните новинари е неопходно да ги
знаат концептите на медиумската
писменост за да можат и самите
да ги препознаат и да ги деконструираат евентуалните манипулации, дезинформации и пропаганда што може да потекнуваат од
различни извори и центри на моќ.
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УЧЕСНИЦИТЕ НА
СОСТАНОКОТ ГИ
ПРЕДЛОЖИЈА
СЛЕДНИТЕ
СУГЕСТИИ ВО
ОДНОС НА УЛОГАТА
НА МЕДИУМИТЕ
И НОВИНАРИТЕ
ЗА РАЗВОЈОТ НА
МЕДИУМСКАТА
ПИСМЕНОСТ:
1.

Пронаоѓање соодветни
начини да им се пристапи на медиумите и
да им се објасни зошто
медиумската писменост е важна за нивната
работа, за градењето
доверба и кредибилитет
пред публиката, како и
за привлекување на публиките.

2.

Организирање обуки за
медиумска писменост
за новинари, медиумски работници и други
професионалци од медиумската индустрија за
да можат тие понатаму
да ги имплементираат
стекнатите знаења во
процесите на продуцирање медиумски содржини.

3.

Да се зајакнува улогата
на Јавниот радиодифузен сервис во насока
на промовирање на
медиумската писменост,
преку продуцирање и
емитување програми на
оваа тема, во соработка
со граѓанскиот сектор,
академската заедница
и образовните институции.

27
4.

Да се поттикнуваат медиумите да соработуваат со регулаторот, со
саморегулаторното тело
и со граѓанските организации и да ги промовираат кампањите од
јавен интерес во насока
на подигање на свеста
за концептот и познавањето на медиумската
писменост.

5.

Новинарите да се ангажираат во насока на
промовирање на концептот на медиумска
писменост, како на пример преку предавања,
туторијали, учества на
различни настани каде
што се зборува за медиумската писменост (на
ученици во училиштата,
на граѓански организации и сите други заинтересирани).

6.

Медиумите да воспостават комуникација со
своите публики (меѓу
другото и преку организирање „отворен ден за
граѓаните“) за да можат
сите заинтересирани
(граѓани, ученици) да ги
посетат медиумските
организации и да се запознаат со процесите на
производство на вести и
начинот на функционирање на медиумите.
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6.

ИНСТИТУЦИИ
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нституциите се дел од факторите на околината што го овозможуваат развојот на медиумската
писменост во едно општество. Во
различни држави каде што медиумската писменост со децении се
развива и унапредува, практиката
е различна, односно медиумската
писменост може да биде под надлежност на различни министерства
или агенции. Во повеќе држави постојат и стратегии или документи за
политики за развој на медиумската
и информациската писменост, што
може да се однесува на нејзина
примена и развој во различни сегменти во општеството (Ирска, Финска) или, пак, може да се однесува
на развој на некои сегменти од индустријата (на пример, Белгија и Велика Британија имаат стратегии за
развој на медиумската писменост и
на јавниот сервис).
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Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е
законски обврзана да ја промовира медиумската писменост,
а како резултат на тоа во 2015
година подготви „Програма за
поттикнување на медиумската
писменост“. Со оглед на фактот
што Програмата се однесуваше на периодот до 2018 година,
Агенцијата во 2019 година ќе
изработи документ за политики
за медиумска писменост. Тргнувајќи од досегашното сопствено
искуство, како и од практиките
од други држави, овој документ
нема да има ограничена важност
и нема да се концентрира на
конкретни активности, туку ќе ги
мапира областите, субјектите и
компетенциите што се суштински за развојот на медиумската
писменост. Овој документ ќе

биде основата врз која таа ќе
ги осмислува и ќе ги конципира своите активности што ќе ги
реализира самостојно или во
соработка - било со членки на
Мрежата било со други субјекти
од земјата и од странство.
Сепак, вклучувањето на институциите е суштинско во однос на
обезбедување институционална
поддршка на унапредувањето на
медиумската писменост во практиката и тоа во различни области, без оглед дали станува збор
за образованието, медиумската
сфера итн.
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УЧЕСНИЦИТЕ НА СОСТАНОКОТ
ОРГАНИЗИРАН ОД МИМ, ГИ
ДАДОА СЛЕДНИТЕ ПРЕДЛОЗИ
ВО ОДНОС НА ВКЛУЧЕНОСТА
НА ИНСТИТУЦИИТЕ КАКО
ПРЕДУСЛОВ ЗА НАТАМОШНИОТ
РАЗВОЈ НА МЕДИУМСКАТА
И ИНФОРМАЦИСКАТА
ПИСМЕНОСТ:
1.

Да се поддржи Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во нејзините напори за исполнување на законските обврски и нејзината мисија да ја промовира и да ја унапредува медиумската писменост меѓу различни засегнати страни
и меѓу пошироката популација.

2.

По примерот на други држави (Црна Гора, Ирска, Финска) и библиотеките треба да се вклучат во активностите поврзани со
медиумската писменост (како, на пример, со организирање
курсеви за дигитална и информациска писменост за постари
лица и сл.). Учество на библиотеките е особено важно за спроведување активности поврзани со МИП- на локално ниво поради разгранетоста на мрежата од библиотеки и контактот со
заедницата.
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3.

Заедницата на единици на локалната самоуправа треба да помогне општините да се вклучат во иницијативите и проектите
поврзани со медиумската писменост, со цел активностите што
сега се повеќе концентрирани во главниот град да се „децентрализираат“ и да се подигне свеста и кај органите на локалната самоуправа за важноста и за поддршката на овој концепт.

4.

Агенцијата за филм е многу важен актер, кој може да поттикне
различни активности поврзани со медиумската писменост и
во нив да ангажира различни возрасни групи, како на пример:
проекции за ученици како дел од редовната настава или проекции и предавања/дискусии за постари лица.

5.

Релевантните министерства (Министерството за образование
и наука, Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за култура), институциите, агенциите и дирекциите треба да бидат активно вклучени и ангажирани во иницијативите поврзани со медиумската писменост,
со цел да ги идентификуваат областите каде што таа треба да
се унапредува и да се применува, и соодветно/навремено да
реагираат.

6.

Да се поттикне соработката меѓу сите засегнати страни (преку
консултации, конференции, дебати, тркалезни маси, студиски
посети итн.), во што неизоставно ќе бидат вклучени и релевантните институции, со цел тие да бидат запознаени со важноста на концептот за медиумската писменост и со актуелните
текови и достигнувања во областа за да можат да ги поттикнат
потребните реформи во институционални рамки.

Овој документ е
подготвен со средства
од заедничка програма
помеѓу Европската Унија
и Советот на Европа.
На ниту еден начин не
може да се протолкува
дека мислењата
изразени во овој
документ ги отсликуваат
официјалните ставови на
Европската Унија или на
Советот на Европа.
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