
 

  

 

Медиумска писменост во ера на наплив на информации: основање на 
Македонска коалиција за медиумска и информациска писменост 
Проектот е финансиран од Европската Унија 
 

 

        

 

Медиумската писменост во Македонија: во или вон образованието 

22.02.2018 година, 10.00-14.00 часот 

Хотел „Холидеј Ин“ Скопје (сала Милениум 1) 

9.45-10.00   Регистрација   
 

Сесија 1  Медиумската писменост во македонскиот образовен систем   
 

10.00-10.05  Вовед - Александра Теменугова, проектен координатор во Високата школа за 
новинарство и за односи со јавноста и модератор  

10.05-10.15  Медиумската писменост како приоритет на Европската Унија - Никола 
Бертолини, раководител на оддел за соработка, Делегација на ЕУ   

10.15-10.25  Медиумската писменост во македонскиот образовен систем и во Стратегијата за 
образование 2018-2025 - Ризван Бела, директор на Биро за развој на образованието  

10.25-10.35  Медиумската писменост во средното образование – како е во пракса? -  Тамара 
Ќупева, професорка во СУГС „Орце Николов“ Скопје 

10.35-10.45  Имаме ли медиумски писмени наставници?  - Кирил Барбареев, професор на 
Факултетот за образовни науки при универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип 

10.45-11.15  Дискусија  
  
11.15-11.25   Кафе пауза   
  
Сесија 2 Медиумската писменост и граѓанскиот сектор и медиумите  
 

11.25-11.35  Промоција на активностите на Коалицијата за медиумска писменост  - Александра 
Теменугова, модератор   

11.35-11.45   Како граѓанскиот сектор медиумски ги описменува своите целни групи: британска 
перспектива  - Лидиа Ел Кури, Институт за различности во медиумите од Лондон, В. 
Британија  

11.45-11.55 Граѓаните во улога на новинари: „Објави ме“ – иницијава на Тера ТВ и МКЦ Битола: 
Мери Нашоку и Стево Башуровски 

11.55-12.05  Маргинализираните групи – (не)изоставен дел од медиумската агенда: како 
пациентите со ретки болести станаа видливи – иницијатива на Вилсон Македонија и 
Сакам да кажам: Маја Алексиевска Димиќ и Марина Костова 

12.05-12.15 Медиумската писменост и младите: #НеЕВест – Младинска медиумска писменост – 
иницијатива на Националниот младински совет на Македонија и Радио МОФ: Ивoна 
Крстевска и Бојан Шашевски  

12.15-12.20   Соработка во рамки на Мрежата за медиумска писменост  - Емилија Петреска-
Камењарова, Агенција за аудио и аудио визуелни медиумски услуги  

12.20-13.00  Дискусија   
13.00-13.15  Заклучоци и препораки   
13.15-14.00 Коктел 


