Завршна конференција

„Медиумската писменост во образованието - предуслов за учество на младите во
општествените и политичките процеси во Македонија“
18.12.2018 година, 10.00-14.00 часот
Хотел „Холидеј Ин“ Скопје (сала Милениум 1)

9.45-10.00

Регистрација

Сесија 1: Медиумската писменост во основното образование во Македонија
Модератор: Александра Теменугова, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста
10.00-10.05

Вовед – Жанета Трајкоска, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста

10.05-10.15

Медиумската писменост како приоритет на Европската Унија - Фрејк ЈАНМАТ (Freek
Janmaat), раководител на Секторот за економски прашања, градење институции и
прекугранична соработка во Делегацијата на Европската Унија

10.15-10.25

Перспективи за развој на медиумската писменост во образовниот систем – Арбер
Адеми (Arber Ademi), министер на Министерството за образование и наука (ТВС)

10.25-10.35

Презентација на истражувањето на Високата школа Медиумската писменост во
Македонија: обид за имплементација во основното образование - проф. Весна Шопар

10.35-10.45

Медиумската и дигиталната писменост во македонскиот образовен систем Зекирија Хасипи (Zekirija Asipi), директор на Бирото за развој на образованието (ТВС)

10.45 – 10.55 Имаме ли медиумски писмени наставници за да имаме медиумски писмени ученици? Соња Јовановска, професорка по македонски јазик
10.55 – 11.05 Дали македонското образование го пресретнува онлајн животот на учениците? –
Теодора Кожуваровска, ученичка во гимназијата „Јосип Броз Тито“ Битола
11.05 – 11.45 Дискусија

11.45 - 12.00

Кафе пауза

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

Сесија 2: Медиумската писменост низ меѓународна перспектива
Модератор: Михајло Лахтов, специјалист за медиуми и комуникација

12.00-12.10

Финскиот образовен систем во светот на новите медиуми - Лори Палса (Lauri Palsa) истражувач во Националниот институт за аудиовизуелни дејности во Финска

12.10-12.20

Медиумската писменост како императив на шкотското новинарско образование Александар Коцич (Aleksandar Kocic) – раководител на програмата за новинарство на
Напиер Универзитетот во Единбург, Шкотска

12.20-12.30

Медиумската писменост на глобалната агенда на УНЕСКО: дали граѓанскиот сектор ги
користи медиумите за артикулација на своите интереси или обратно? – Милица
Пешиќ (Milica Pesic), директорка на Институтот за различности во медиумите од Лондон,
Англија

12.30 – 13.10 Дискусија
13.10 -13.20

Заклучоци и препораки

13.20 - 14.00

Ручек

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

