
 
 

  

 

Проектот „Медиумска писменост во ера на наплив на информации: 
основање коалиција за медиумска и информациска писменост“ го 
финансира Европската Унија 

 

Конференција: „Медиумската писменост како предуслов за 

активно граѓанство“ 

27.09.2016 година, 10.00-14.30 часот 

Хотел „Холидеј Ин“ Скопје (сала Милениум 1) 

 

10.00-10.30   Регистрација на учесници 

10.30-10.45 Воведни обраќања:  

Александра Теменугова, предавач на Висока школа за новинарство и за односи со 

јавноста 

Јаромир Левичек, раководител на oдделот Економија и финансии, јакнење на 

институционалните капацитети и прекугранична соработка, Делегација на Европската 

Унија 

10.50 – 12.15 Прва сесија: Медиумската писменост во земјата  

Модератор: Тамара Ќупева, професорка во средното училиште „Орце Николов“ и ко-

автор на истражувачкиот извештај  

 

10.50-11.05 Презентација на клучните наоди од истражувањето „Медиумската 

писменост во Македонија низ призмата на средното образование, на граѓанскиот 

сектор и на медиумите„ -  проф. Весна Шопар, ко-автор и уредник на истражувањето  

11.05-11. 15 „Промоција на медиумската писменост како обврска на националниот 

медиумски регулатор“ - Емилија Петреска Камењарова, Агенција за аудиовизуелни 

медиумски услуги  

11.15-11.25  „Медиумите и медиумската писменост: примери од праксата“ - Марјан 

Велевски, уредник во дневниот весник „Нова Македонија“ 

11.25-11.35  „Формалното VS. неформалното медиумско образование“ - Ивана 

Крстиќ, средношколка во гимназијата „Орце Николов“ Скопје  

11.35-12.15   Дискусија  



 
 

  

 

Проектот „Медиумска писменост во ера на наплив на информации: 
основање коалиција за медиумска и информациска писменост“ го 
финансира Европската Унија 

 

12.15-12.30   Кафе пауза 

 

12.30 – 14.00 Втора сесија: Медиумската писменост како предуслов за 

активно граѓанство и одговорни медиуми  

Модератор: Александра Теменугова, Висока школа за новинарство и за односи со 

јавноста  

 

12.30-12.40  „Медиумската и информациската писменост – (не)позната алатка за 

доверба на медумите од Балканот“ - Татјана Љубиќ, Оддел за комуникации и 

информации при УНЕСКО, Париз (обраќање преку Скајп) 

12.35-12.45  „Професионалното новинарство како императив за критичка јавност“ - 

Билјана Спасеска Георгиевска, уредник во телевизијата „ТВ 21“  

12.45-12.55  „Проактивен граѓански сектор за активно граѓанство“ - Ивана Јелача, 

Институт за различности во медиумите од Лондон, Велика Британија 

12.55-13.05   „Филмската писменост како алтернатива“ -  Киријана Николоска, 

„Македокс“ 

13.05-13.15 „Новите медиуми, моќната алатка на младинскиот активизам“ - Ангел 

Димитриевски, младински активист  

13.15-13.45    Дискусија  

13.45-14.00    Заклучоци  и препораки  

14.00-14.30    Коктел 

 


