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СПОСОБНОСТА ЗА „ЧИТАЊЕ“ 
НА МЕДИУМСКИТЕ ПОРАКИ 
И НИВНОТО ЗНАЧЕЊЕ СТАНУВА 
НЕОПХОДНОСТ ВО 21-ОТ ВЕК  

Критичко 
размислување 
како
најзначајна 
димензија на 
медиумската 
писменост

Концептот подразбира 
вештини, знаење и разбирање 

кои на луѓето ќе им овозможат 
ефективно и безбедно користење на 

медиумите, но и независен избор - кои 
медиумски содржини ќе се следат и како 

да се интерпретираат информациите 
кои се примаат преку каналите за масовно 

комуницирање Пишува:  
Сашко ДИМОВСКИ 
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Публикацијата 
„Новинарството како јавно 
добро“ е дел од проектот 

„Синдикатите за фер 
закрепнување“ финансиран 
од Европската Унија, а во 

партнерство со Европската 
федерација на новинари.

Ставовите и коментарите 
во публикацијата се 

одговорност на ССНМ и не 
ги изразуваат ставовите и 
мислењата на Европската 

Унија и на Европската 
федерација на новинари. 
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Медиумската писменост е ва-
жен предуслов за секој демо-
кратски процес. Се потпира на 

мотивацијата и способноста на граѓа-
ните за критички да ги употребуваат 
медиумите. Комплексна е, постојат 
бројни „школски“ дефиниции што сè 
опфаќа, меѓутоа најчесто се дефинира 
како споспобност да се пристапи, ана-
лизира, евалуира и произведе порака 
во различни комуникациски форми. 
Подразбира вештини, знаење и разби-
рање кои на луѓето ќе им овозможат 
ефективно и безбедно користење на 
медиумите, но и промовира критичко 
размислување за независен избор - 
кои медиумски содржини ќе се следат 
и како да се интерпретираат информа-
циите кои се примаат преку каналите 
за масовно комуницирање. 

Влијанието на медиумската содр-
жина е мултифакторијално, вклучу-
вајќи ги и елементите во процесот на 
медиумско комуницирање. Па, меѓу 
другото, имаме комуникатор, односно 
оној кој ја произведува медиумската 
содржина, функција или цел за која 
настанува медиумската содржина, 
видови на медиуми и поединечни ка-
рактеристики на различните видови на 
медиуми и таргетирана публика.       

Затоа, медиумската писменост не 
треба да се ограничи само на учење на 
алатки и технологии, туку треба да се 
насочи кон стекнување на вештини за 
критичко и креативно размислување 
кои се потребни за расудување, ана-
лиза на комплицирани состојби и пре-
познавање на разлики меѓу мислења 
и факти. Концептот вклучува бројни 
компетенции, знаења и вештини како 
- традиционална писменост (читање, 
пишување, разбирање), аудиовизуел-
на писменост (филмска, телевизиска), 
информациска, информатичка, диги-
тална писменост, способност за ана-
лизирање, вреднување и ставање во 
контекст. 

Медиумската писменост е непре-
кинлив процес. Со оглед дека новата 
технологија донесе и нови можности 
во медиумската индустрија, тоа бара и 
дополнително описменување на кон-
зументите на медиумските содржини. 

„ПОСРЕДНИЦИ“ И „ТРГОВЦИ СО 
ИНФОРМАЦИИ“ - КАКО ПРОТИВ 
НИВ?

Медиумската писменост, како си-
ноним за една повеќеслојна критичка 
способност на поединецот, е пресудна 

во денешното хаотично информаци-
ско опкружување, смета Снежана Тр-
певска, доктор по социолошки науки 
на Филозофскиот факултет при Уни-
верзитетот „Свети Кирил и Методиј“ 
во Скопје и дел од тимот на Институ-
тот за истражување на општествениот 
развој - РЕСИС.

„Тоа не е воопшто лесно да се по-
стигне, дури и за луѓето кои добро ги 
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познаваат медиумите и структурата 
на новинарското пишување, кои мо-
жат добро да читаат на други јазици 
и кои имаат доволно широка општа 
наобразба да можат да бараат и про-
веруваат различни релевантни изво-
ри за да направат сопствена и објек-
тивна проценка на тоа што е вистина. 
Притоа, што е особено важно, треба 
да се критички настроени или свесни 
и за сопствените предубедувања и 
предрасуди“, објаснува Трпевска.

Таа нагласува дека медиумска-
та писменост е широка тема, за што 
упатува и на Европската комисија 
(ЕК) која, како што вели, цела деце-
нија развива регулатива за медиум-
ска писменост на ниво на Европска-
та унија (ЕУ) и поддржува различни 
иницијативи за борба против дезин-
формации. Таму, посочува Трпевска, 
медиумската писменост се дефинира 
како „способност која им овозможу-
ва на граѓаните од сите возрасти да 
„крстосуваат“ низ модерното инфор-

мациско оп-
кружување 
и да носат 
информирани 
одлуки.

„Кога се 
вели модерното, 
овде се мисли, пред 
сè, на дигиталното оп-
кружување, во смисла дека 
изворите на информации денес се 
толку многу мултиплицирани, што 
е исклучително тешко да изградите 
добри навики на информирање, да 
развиете способности за пребару-
вање, избирање и споредување на 
релевантни извори на информирање 
и да развиете знаења и вештини за 
користење и за критичка проценка 
на содржините од изворите што кон-
тинуирано ги (ре)избирате“, вели Тр-
певска.

Истражувачите на психологијата 
на начините на кои се информираме, 
според Трпевска, одамна утврдиле 

дека луѓето селективно се изложува-
ат на содржини, селективно ги при-
маат или перцепираат тие содржини 
и селективно меморираат одделни 
аспекти од нив, во согласност со нив-
ните претходни уверувања и ставови.

„Ова, впрочем, не е нешто ново. 
Истите психолошки механизми 
функционираа и во аналогното оп-
кружување, со таа разлика што 
луѓето тогаш можеа полесно да ја 
совладаат понудата од информа-
ции, бидејќи изворите беа навистина 
многу поограничени. Но, денес тре-
ба да сте навистина многу отпорни 
и дисциплинирани, за да поставите 
граници и да се спротивставите на 
примамливоста од содржините што 
постојано ги нудат „посредниците“ 
или „трговците со информации“ пре-
ку различни платформи, во различни 
облици и преку различни средства за 
комуницирање“, објаснува Трпевска.

Таа смета дека образованието 
што вградува медиумска писменост, 
како збир од различни вештини и 
компетенции, може да успее и да им 
помогне на идните генерации да ста-
нат посвесни, повешти и поодговор-

ни за сопствениот развој. 
„Но, не верувам во об-

разовна стратегија која 
медиумската писме-

ност ја вградува во 
наставниот кури-
кулум парцијално, 
неинтегрирано 
или изолирано 
од сите други на-
ставни содржини 
и која не ги препо-

знава и дефинира 
сите важни компе-

тенции или аспекти 
на медиумската писме-

ност“, потенцира Трпевска.

ОТСУСТВО НА „ЗДРАВА ДОЗА НА 
СОМНИЧАВОСТ“ Е ПРОБЛЕМ 

Според Трпевска, во природата 
на луѓето е да бидат сомничави кон 
многу нешта во опкружувањето и 
во тоа, како што вели, нема ништо 
лошо, оти тоа е дел од нашиот при-
роден механизам на адаптација во 
околината.

„Но, проблемот е кога немате 
„здрава доза на сомничавост“, во 
смисла дека се приклонувате кон 
очигледни невистини и дезинформа-
ции што противречат на основната 

Меѓу другото,
 имаме комуникатор, 

односно оној кој ја 
произведува медиумската 

содржина, функција или цел за 
која настанува медиумската 
содржина, видови на медиуми 

и поединечни карактеристики 
на различните видови на 
медиуми и таргетирана 

публика    
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ИСТРАЖУВАЊЕ НА РЕСИС ОТКРИ ЗАГРИЖУВАЧКИ ТРЕНД

Прв извор за информирање кај најмладите се 
постови и коментари на социјални мрежи
Присуството на интернет најчесто е преку 

мобилните телефони, особени кај мла-
дата популација, најдоминантен медиум е 
телевизијата, но кај повозрасната категорија 
на граѓани, радио слушаат околу петтина 
од населението во земјава, книги читаат по-
малку од 9 отсто, а дневни весници само 5,5 
отсто од испитаниците. Ова го покажуваат 
резултатите од истражувањето на РЕСИС 
во 2019 година кое беше нарачано од меди-
умскиот регулатор и Канцеларијата на ОБСЕ 
и тие, според Трпевска, не отстапуваат ниту 
денес. 

Од македонското истражување може да 
се заклучи дека кај сите видови на дигитални 
и функционални вештини има пад, паралел-
но со зголемување на возраста на испита-
ниците. Повозрасните испитаници сами за 
себе дале многу пониски оценки од оние во 
другите возрасни групи, особено за работа 
со компјутер, пребарување и комуникација 
преку интернет и слично.   

Телевизијата сè уште е најчест медиум 
од кој се информира најголем дел од публи-
ката во Македонија - 58,9 отсто од испитани-
ците одговориле дека за домашните настани 
секојдневно се информираат од вестите на 
домашните ТВ станици.   

Она што паѓа в очи во истражувањето 
на РЕСИС е дека втор извор на информи-
рање за публиката, по телевизијата, се пост-
ови и коментари на пријатели   на   социјал-
ните   мрежи   (36,9 отсто), а веднаш потоа 
е „усното прекажување“ или разговорите со 
роднини, со пријатели и со колеги. 

Кај најмладата возрасна група е обра-
тно - прв избор на информирање се пост-
овите на пријатели на социјалните мрежи, а 
телевизијата е втор. 

„Ако знаеме дека дезинформациите, 
намерно конструираните и лажни информа-
ции и мисинформациите, најбрзо се шират 
на социјалните мрежи, јасно е колку голема 
важност добиваат овие показатели, особено 

ако знаеме дека ваквиот тренд продолжи и 
во наредните години“, нагласува Трпевска.  

На прашањето „колку среќавате и пре-
познавате различни видови на негативни или 
потенцијално штетни содржини на социјал-
ните мрежи“, 61 отсто од испитаниците од-
говориле дека се соочувале со конструирани 
и лажни информации што се шират намерно 
заради политички и други цели, потоа навре-
ди, омаловажувања и закани врз политичка 
основа (58,8 отсто), навреди, омаловажу-
вања и закани врз етничка или верска осно-
ва (58,1 отсто) и навреди, омаловажувања и 
закани врз основа на сексуална ориентација 
или родов идентитет (50,4 отсто). 

„Значи, генерално, можеме да кажеме 
дека голем дел од публиката е свесна дека 
некој шири намерно конструирани или лаж-
ни информации, но тоа не значи сè уште и 
дека знае конкретно да препознае која ин-
формација е веродостојна, а која не“, истак-
на Трпевска. 

логика или на научните постулати, па 
тогаш нема ни да се обидете да по-
барате релевантен извор - било тоа 
да е научен (во примерите за штет-
носта на 5Г технологиите), изјава на 
авторитетен и докажан научник или 
лекар (во примерите за штетнос-
та на вакцините или потеклото на 
вирусот ковид-19 или, пак, два-три 
професионални домашни или стран-
ски медиуми на кои им верувате (во 
примерите за лажните вести и де-
зинформации за војната во Украина)“, 
вели Трпевска.

Од друга страна, додава таа, он-
лајн платформите кои ги шират та-
квите дезинформации добро го знаат 
тоа и ја искористуваат „склоноста“ на 
корисниците, па така за да ги привле-
чат и што подолго да ги задржат ги 
прилагодуваат алгоритмите на начин 
да го засилуваат ширењето на теории 
на заговор, дезинформации и слични 
содржини.

И ИЗВОРИТЕ НА 
ДЕЗИНФОРМАЦИИ И 
ПЛАТФОРМИТЕ ПРЕКУ 
КОИ СЕ ШИРАТ СЕ ОПАСНОСТ
 ЗА ДЕМОКРАТИЈАТА

Трпевска укажува дека и оние 
кои се извор на дезинформации и 
платформите кои намерно ги шират 
се опасност за демократијата и за 
демократските процеси. На тој на-

чин, смета таа, се внесува забуна кај 
населението, се поларизира и има 
негативно влијание врз општеството 
и   демократијата и на многу други 
начини. 

„Ние знаеме дека политичките 
актери секогаш во минатото користе-
ле лаги и манипулации. И денес тоа 
се тие истите сили за кои пишуваше 
Хана Арент, една од најбрилјантните 

Медиумската 
писменост е 
комплексна, 
постојат бројни 
„школски“ 
дефиниции 
што сè опфаќа, 
меѓутоа најчесто 
се дефинира како 
споспобност 
да се пристапи, 
анализира, евалуира 
и произведе порака 
во различни 
комуникациски 
форми

Илустрација: journalistsresource.org
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Медиумската писменост е збир на 
гледишта кои активно се применуват во ко-
ристење на медиумите за да се протолку-
ва значењето на пораките што се примаат. 
Прашањето на медиумска писменост за пр-
впат беше иницирано од УНЕСКО во 70-те 
години од минатиот век.

Во 1982 година беше потпишана Де-
кларација за медиумско образование и 
тогаш е утврден основниот концепт на 
медиумската писменост кој е втемелен на 
идејата која подразбира комуникациски 
права што произлегуваат од основните чо-
векови права. 

Идејата во почетокот беше во насока 
за заштита на децата од негативните влија-
нија на интернет, меѓутоа со текот на годи-
ните еволуира во критичка автономија кон 
медиумската култура. Поимот медиумска 
писменост е дефиниран на Конференција 
за медиумска писменост во 1992 година. 

Извори на информирање за домашните настани

Телевизијата е сè уште најчест медиум од кој се информира 
публиката во целина, но за најмладата возрасна група (16-29) 
главен извор се постовите и коментарите на социјалните мрежи. 
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ОД ВЕСТИТЕ НА МЕЃУНАРОДНИ ТВ КАНАЛИ

ОД ДНЕВНИ ВЕСНИЦИ

ОД ВЕСТИ НА РАДИО 
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ОД РАЗГОВОРИ СО РОДНИНИ, ПРИЈАТЕЛИ И КОЛЕГИ

ОД ВЕСТИТЕ КОН КОИ МЕ ОДНЕЛЕ ЛИНКОВИТЕ НА 
СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ    

ОД ПОСТОВИТЕ И КОМЕНТАРИТЕ НА СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

ОД ВЕСТИТЕ НА ДОМАШНИТЕ ТВ СТАНИЦИ

16-29 30-39 40-49 50-59 60+

27.7%

4.8%

58.9%

34.3%

36.9%

16.1%

10.4%

Секој ден или речиси 
секој ден

УНЕСКО е првата 
организација 
која ја иницира 
медиумската писменост

мислителки и критичарки на тотали-
таризмот од минатиот   век, во нејзи-
ниот извонреден есеј „Лажењето во 
политиката“, напишан во 1971 годи-
на. Оттаму, не е ништо ново денес да 

кажете дека политичарите или оние 
кои сакаат да владеат се главниот из-
вор на дезинформациите, но би било 
ново да ги идентификувате и објас-
ните обрасците и механизмите преку 
кои тие ги шират таквите наративи 
и влијанието што го имаат врз ми-
слењето и однесувањето на луѓето“, 
заклучи Трпевска.

МЕДИМСКА ПИСМЕНОСТ ЗА 
ЗДРАВО ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО 

Медиумската писменост е по-
требна секаде, почнувајќи од пре-
дучилишна воздраст, па низ сите 
сегменти од нашето формално обра-
зование, за да може да се адаптираме 
на современиот начин на креирање и 
разбирање на информациите, е ста-
вот на Жанета Трајкоска, директорка 
на Институтот за комуникациски сту-
дии (ИКС).

„Таков пристап е единствено мо-
жен со национална стратегија за во-
ведување на медиумска писменост 
и критичко размислување. Она што 
е важно е да имаме и неформално 
образование кое ќе нè следи низ сите 
етапи на животот“, вели Трајкоска.

Со медиумската писменост, спо-
ред неа, треба да се позанимава и 
државата.

„Нема друг начин, освен сери-
озен пристап на државата кон ова 
прашање. Медиумската писменост 

е нова и нужно потребна вештина за 
која секој граѓанин мора да е свесен 
и да има интерес постојано да се на-
доградува. Само така ќе имаме здра-
во граѓанско општество и критички 
осврт кон нашето секојдневие“, смета 
Трајкоска.

Меѓу вештините кои треба да ги 
поседува еден граѓанин на 21-от век, 
во услови на медиумска и дигитална 
сфера, таа издвои неколку, а го посо-
чи и граѓанскиот активизам и потре-
бата од користење на сите совреме-
ни и софистицирани начини што ги 
има на располагање.

„Разбирање и анализа на медиум-
ските содржини, нивна критичка оп-
сервација, создавање на медиумски 
содржини, дигитално активирање и 
застапување. Мора да сфатиме сите 
дека и граѓанскиот активизам се ме-
нува и сите ние како граѓани мора да 

Со медиумската 
писменост, според 

неа, треба да 
се позанимава и 

државата. Само 
така ќе имаме 

здраво граѓанско 
општество и 

критички осврт 
кон нашето 

секојдневие“, смета 
Жанета Трајкоска, 

директорка на 
Институтот за 

комуникациски 
студии (ИКС)
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научиме да ги користиме сите совре-
мени и софистицирани начини да ба-
раме повеќе и подобро од јавната ад-
министрација и сите нивоа на власт“, 
вели Трајкоска за која најранливи во 
ова време на „бомбардирање“ со ин-
формации се најмладите и повозрас-
ните граѓани, но и социјално загрозе-
ните лица.  

Но, на крајот, додава таа, секој 
е ранлив, бидејќи начинот на кој се 
пласираат дезинформациите и про-
пагандата, секојдневно се развива и 
добива нов облик.

Во Македонија е отпочнат про-
цес за воведување на медиумската 
писменост во основното образова-
ние. Но, според неа се потребни на-
пори во континуитет, бидејќи стану-
ва збор за процес кој е во тек и кој е 
долгорочен.

„Со години наназад има нефор-
мални активности кои ја промовираат 
медиумската писменост. На неколку 
факултети веќе постојат активности 
кои ќе придонесат за создавање на 
предмети и програми насочени кон 
медиумската и информациската 
писменост. Започнат е процесот за 
воведување на медиумска писменост 
и во основното образование“, истакна 
Трајкоска. 

МЕДИУМСКАТА ПИСМЕНОСТ 
Е ЧАДОР НА ПОВЕЌЕ 
ПИСМЕНОСТИ 

Медиумската писменост е теш-
ко мерлива категорија, вели Бојан 
Шашевски, новинар во радио МОФ. 
Меѓутоа, во потрагата по некаква ста-
тистика, тој го посочува Индексот на 
медиумска писменост на Иницијати-
вата за европски политики од Софија, 

според кој Македонија во 2022 годи-
на е на 42-то место.

„Позади нас е само Грузија. Ин-
дексот е направен според индика-
торите за медиумски слободи на 
„Фридом хаус“ и „Репортери без гра-
ници“, потоа од ПИСА тестирањата, 
индикаторот за е-партиципација на 
Обединетите нации и довербата на 
граѓаните според Еуростат. Значи, 
во комбинација на овие работи, ние 
сме претпоследни во Европа. Мис-
лам дека треба да се работи на по-
дигнување на нивото на медиумска-
та писменост, но и на генералната 
писменост во Македонија“, вели Ша-
шевски.

Тој смета дека сите имаат потре-

ба од вештините на медиумската 
писменост и сe што таа носи со себе, 
особено во време на „милион видови 
медиуми“.  

„Медиумската писменост, исто-
времено, е чадор на повеќе писме-
ности - дигиталната, јазичната, фил-
мската, итн. Значи, треба поширок 
пристап, за да може критички да се 
опсервираат секакви пораки што до-
аѓаат и од телевизорот во дневна, 
и од „Нетфликс“ или Фејсбук, и од 
локалниот политичар популист на 
прес-конференција. Можеби дел од 
повозрасните граѓани имаат проблем 
со дигиталната писменост, ама ва-
жно е како секој од нас пораките ќе 
ги „процесира“ преку својот мозок, 
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вели новинарот Бојан 
Шашевски од Радио 
МОФ, е секојдневно 

„бомбардиран“ од секакви 
информации и затоа е 
важно секој да научи и 

препознае што „јаде“ кога 
чита и гледа
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а потоа и употреби“, коментира Ша-
шевски.

Обичниот консумент, продолжу-
ва тој, е секојдневно „бомбардиран“ 

од секакви информации и затоа е ва-
жно секој да научи и препознае што 
„јаде“ кога чита и гледа.

„Од една страна, ја имаме таа 

  Истражувачите на психологијата на начините на кои се 
информираме, одамна утврдиле дека луѓето селективно 
се изложуваат на содржини, селективно ги примаат или 
перцепираат тие содржини и селективно меморираат 

одделни аспекти од нив, во согласност со нивните претходни 
уверувања и ставови, вели Снежана Трпевска, доктор по 

социолошки науки на Филозофскиот факултет при УКИМ 
и дел од тимот на Институтот за истражување на 

општествениот развој - РЕСИС

хиперинформираност преку десе-
тиците видови медиуми, социјални 
мрежи и комуникациски платформи. 
Информациите го надминуваат капа-
цитетот на мозокот да ги обработи. 
Затоа голем дел од нив се следат 
површно, или се чита насловот, а мно-
гу од медиумите се „адаптираат“ со 
кратки „фаст-фуд“ содржини или ки-
лометарски наслови за да „кажат се“. 
Фокусот, истовремено, е на борбата 
за кликови, за жал, а не за квалитет. 
Од друга страна се дезинформации-
те кои се поврзани со ковид-19, по-
литички случувања, претседателски 
трки или војни. И, работата е секој 
да научи и препознае што „јаде“ кога 
чита и гледа. Исто како кога одите во 

продавница, да препознаете дека јо-
гуртот е расипан или со поминат рок. 
Или кога одите да купите „Адидас“, 
да знаете дека некој не ти подмет-
нува „АдиБас“. Или кога гледате ТВ, 
да знаете на што да верувате и да го 
преиспитувате својот став“, истакну-
ва Шашевски.

Во светски рамки, нагласува тој, 
веќе има консензус за фокусот да не 
биде на креаторите на дезинформа-
ции и манипулативни содржини, туку 
врз граѓаните и нивните способности 
како да ги препознаат. 

„Тешко оди превенцијата, тоа е 
борба со ветерници. Не може да го 
забраниме интернетот, иако сфа-
тивме дека истовремено тој е најдо-
брата и најлошата работа што му се 
случи на човештвото. Интернетот не’ 
демократизираше, ама наивно е да 
сметаме дека ќе ги следи принципи-
те на Француската револуција. Затоа 
треба отпорност, луѓето да учат што 
примаат, како тоа го анализираат и 
евалуираат, како етички да го приме-
нуваат, за самите да не станат креа-
тори на дезинформации“, заклучува 
Шашевски.



8

БИ
Л
ТЕ
Н

Македонија 
при дното, 
Финска на 
лидерската 
позиција 

Земјава е рангирана на 35-то место и се наоѓа во 
друштво на Босна и Херцеговина (34.), Албанија (33.), 

Црна Гора (32.) и Турција (31.).

Финска како лидер, Норвеш-
ка на второто место, Дан-
ска на третото, Естонија на 

четвртото, Шведска на петтото 
и Ирска на шестото со, речиси, 
идентични резултати, го предво-
дат рангирањето на Индексот на 
медиумска писменост за 2022 го-
дина. Како и во претходните годи-
ни, Финска останува број 1 меѓу 41 
европска држава опфатени во Ин-
дексот. Овие земји имаат најголем 
потенцијал да го издржат негатив-
ното влијание на лажните вести и 
дезинформации поради квалите-
тот на образованието, слободните 
медиуми и високата доверба меѓу 
луѓето.

Земјите при дното на ранги-
рањето се Северна Македонија (35 
место), Босна и Херцеговина (34.), 
Албанија (33.), Црна Гора (32.) и 
Турција (31.). Тие земји имаат низок 
потенцијал за справување со ефек-
тите од лажните вести и дезин-
формации, главно поради недово-
лното работење во слободата на 
медиумите и образованието.

Индексот на медиумска писме-
ност е изработен во рамки на Ини-
цијативата за европски политики 
(EuPI) на Институтот отворено 
општество - Софија. Индексот го 
проценува потенцијалот на отпор-
ност на лажни вести во 41 европ-
ска земја, користејќи индикатори 

за слобода на медиумите, обра-
зование и доверба во луѓето. Би-
дејќи индикаторите имаат различна 
важност, им се доделува различна 
тежина во моделот. Показателите 
за слободата на медиумите имаат 
најголема тежина („Фридом хаус“ 
и “„Репортери без граници“), заед-
но со показателите за образование 
(ПИСА), со највисок удел меѓу нив 

и читачката писменост. Индикато-
рот за е-учество (ОН) и довербата 
во луѓето (Евростат) имаат помала 
тежина во однос на другите показа-
тели. Првиот индекс беше објавен 
во 2017 година со изданија во 2018 
година, во 2019 година и во 2021 
година со 35 земји. Во 2022 година 
беа додадени уште неколку земји, 
со што бројот достигна 41 земја.

Државите кои 
котираат ниско, 

како што е случај со 
Македонија, имаат 
низок потенцијал 

за справување 
со ефектите од 

лажните вести и 
дезинформации, 

главно поради 
недоволното 
работење во 
слободата на 
медиумите и 

образованието
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iaИНДЕКС НА 
МЕДИУМСКА 
ПИСМЕНОСТ 

ЗА 2022 ГОДИНА 
КОЈ ОПФАЌА 

41 ЗЕМЈА

ВИСОКО НИВО НА РАНЛИВОСТ НА 
ЛАЖНИ ВЕСТИ И ДЕЗИНФОРМАЦИИ 
И НИСКО НИВО НА ЗАГРИЖЕНОСТ 
КАЈ ГРАЃАНИТЕ ОД НИВНО ШИРЕЊЕ

Анализата на индексните клас-
тери покажува одредени географ-
ски обрасци, бидејќи окрузите со 
најдобри резултати се лоцирани во 
кластери во северозападна Европа, 
а земјите со најлоши резултати се 
лоцирани во Југоисточна Европа и 
Јужен Кавказ. Индексот покажува 
дека постои концентрација на земји 
во Југоисточна и Источна Европа, 
кои се потенцијално поранливи на 
лажни вести, бидејќи заостануваат 

во неколку аспекти следени од Ин-
дексот на медиумска писменост – 
квалитет на образование, слобода 
на медиумите, ниска меѓучовечка 
доверба или комбинација на про-
блеми во тие области.

„Загрижувачки е што општества-
та кои се најранливи на влијанието 
на лажните вести, во исто време се 
најмалку загрижени за ширењето и 
влијанието на дезинформациите“, 
рече Марин Лесенски, автор на из-
вештајот. 

Тој додаде дека при споредба на 
резултатите од Индексот со други 
слични студии, е евидентно дека во 
земјите од Источна Европа постои 

високо ниво на ранливост на 
лажни вести, но во исто време 
и ниско ниво на загриженост кај 
граѓаните од нивното ширење. 

„Ова ги зголемува ризиците 
поврзани со дезинформациите 
во таквите земји, особено во кон-
текст на војната во Украина, би-
дејќи дел од јавноста не ја сфаќа 
или едноставно ја игнорира своја-
та ранливост“, додаде Лесенски.

Ова издание на индексот до-
аѓа во време кога пандемијата на 
ковид-19 со себе донесе „инфо-
демија“, а сега „инфо-војните“ се 
активни заедно со вистинска војна 
во Украина и дезинформациите и 
заканите што произлегуваат од 
неа.

Што се однесува до приста-
пите во справување со дезин-
формациите, извештаите на Ин-
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дексот за медиумска писменост 
се залагаат за „образование пред 
регулатива“. Како што покажуваат 
неодамнешните искуства, образо-
ванието е неопходен, но долг пат. 
Регулативата, вклучително и со-
цијалните медиуми и забраните, 
се покажаа неопходни, додека се 
заштитуваат правата и слобода-

та на говорот до степен до кој е 
можно. Во спротивно, „парадоксот 
на толеранција“ се појавува кога 
правилата на либералната демо-
кратија се користат за нејзино пот-
копување.

Индексот на медиумска писме-
ност за првпат беше објавен во 
2017 година и опфати 35 земји, 

„При споредба на резултатите од Индексот со 
други слични студии, е евидентно дека во земјите 

од Источна Европа постои високо ниво на ранливост 
на лажни вести, но во исто време и ниско ниво на 
загриженост кај граѓаните од нивното ширење“, 

вели Марин Лесенски, автор на извештајот

Индексот го проценува потенцијалот 
на отпорност на лажни вести во 41 европска земја, 
користејќи индикатори за слобода на медиумите, 

образование и доверба во луѓето 
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Ова издание на индексот доаѓа 
во време кога пандемијата 
на ковид-19 со себе донесе 

„инфодемија“, а сега „инфо-
војните“ се активни заедно со 
вистинска војна во Украина и 

дезинформациите и заканите 
што произлегуваат од неа

додека изданието од 2022 додаде 
уште неколку земји, со што вкупни-
от број достигна 41 земја во Европа 
вклучени во проценката. Дополни-
телно, Индексот оваа година за прв-
пат оценува уште шест земји кои се 
надвор од Европа и кои се вклучени 
во посебно проширено рангирање. 

Од оценетите неевропски земји, 
најдобри имаат Канада и Австра-
лија, кои спаѓаат во првиот кластер 
и имаат слични карактеристики со 
земјите како Шведска и Холандија. 
Соединетите Американски Држа-
ви, Јапонија и Јужна Кореја спаѓаат 
во вториот кластер на земји со до-

бри перформанси и се во друштво 
на европски земји како Франција 
и Шпанија. Израел спаѓа во трет 
кластер во друштво на земји како 
Унгарија, Италија и Словачка.

Извор:
https://osis.bg/?p=4243&lang=en

https://osis.bg/?p=4243&lang=en
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Медиумската писменост во 
21-от век е вештина од 
суштинско значење. На-

шите деца 24/7 живеат во свет 
на моќни медиуми. Забележано е 
драстично зголемување на времето 
што децата и младите го минуваат 
со медиумите во последната деце-
нија. Неодамнешно истражување 
покажува дека децата на возраст 
од 8 до 18 години, во просек тро-
шат по седум часа и 38 минути на 
забавни содржини во медиумите, 
надвор од училиштните активности 
и обврски. 

Ако добро се користат, меди-
умите можат да ги забавуваат и 
информираат нашите деца на по-
зитивни начини. Меѓутоа, со оглед 
дека повеќето деца не се научени за 
смислено користење на медиумите, 
голем број на медиумски пораки 
придонесуваат за проблеми со јав-
ното здравје, меѓу кои спаѓаат пре-

МЕНУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА КОЈ ЛУЃЕТО РАЗМИСЛУВААТ ЗА МЕДИУМИТЕ И ЗА ПИСМЕНОСТА

Што е 
медиумска 
писменост ?

Развојот и напредокот 
на интернетот и на 

социјалните медиуми, 
дополнително 
го проширија 

нашиот пристап до 
информации, но и 
дезинформации
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МЕНУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА КОЈ ЛУЃЕТО РАЗМИСЛУВААТ ЗА МЕДИУМИТЕ И ЗА ПИСМЕНОСТА

Огромно 
мнозинство од 
84% од луѓето 
во САД сакаат 
вклучување на 
медиумската 
писменост во 
образовниот 

процес 

Неодамнешно 
истражување 
покажува дека 

децата на 
возраст од 8 до 

18 години, во 
просек трошат 
по седум часа и 
38 минути на 

забавни содржини 
во медиумите, 

надвор од 
училиштните 
активности и 

обврски

  

  

  

кумерна тежина, вознемирување, 
малтретирање и агресија, низок 
стелен на самодоверба, депресија, 
негативна слика за телото, ризично 
сексуално однесување и злоупотре-
ба на супстанции, итн. Развојот и 
напредокот на интернетот и на со-
цијалните медиуми, дополнително 
го проширија нашиот пристап до 
информации, но и дезинформации.

Образованието за медиумска 
писменост, кое ги насочува учени-
ците да применуваат критичко раз-
мислување за медиумските пораки, 
но и да ги користат медиумите за 
да креираат свои пораки, е клучна 
вештина на 21-от век. Медиумска-
та писменост е од клучно значење 
за здравјето и благосостојбата на 
децата, како и за нивното идно 

учество во граѓанскиот и економ-
скиот живот во едно демократско 
општество.

Наша дефиниција 
за медиумска писменост

Медиумската писменост е спо-
собност за:

- Декодирање на медиумски по-
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раки, вклучувајќи ги и системите во 
кои постојат;

- Проценување на влијанието на 
тие пораки врз мислите, чувствата и 
однесувањата; и

- Смислено и совесно созда-
вање на медиуми.

Зошто ни е потребно образование 
за медиумска писменост?

Образованието за медиумска 
писменост ни обезбедува алатки и 
вештини што се потребни за да би-
деме сигурни и компетентни меди-
умски потрошувачи. Медиумската 
писменост:

- Го проширува концептот на 
писменост, бидејќи денешните 
пораки доаѓаат во многу форми и 
писменоста повеќе не може да се 
однесува само на способноста за 
читање и пишување.

- Нуди решение за прашањата 
што се поврзани со јавното здравје, 
како што се прашањата за сликата 
на телото и употребата на супстан-

ции, кои се влошени од токсичните 
медиумски пораки.

- Ги овластува сите луѓе да се 
вклучат во глобалната медиумска 
средина.

Огромно мнозинство од 84% од 
луѓето сакаат вклучување на меди-
умската писменост во образовниот 
процес. Неодамна во САД е отпо-
чната соработка со Media Education 
Lab за обезбедување на бесплатен 
ресурс за училиштата кои се заин-
тересирани за мерење на распрос-
транетоста на медиумската писме-
ност во нивната средина. 

Истражувачко партнерство 
за унапредување 
на медиумската писменост

Media Literacy Now е горд на со-
работката со Media Education Lab 
на нова истражувачка иницијатива 
која обезбедува бесплатен пристап 

до Индексот за имплементација 
на медиумска писменост (MLI). Тоа 
е потврден истражувачки инстру-
мент што ја мери распространетос-
та на образованието за медиумска 
писменост во училиштата и во за-
едниците.

„Со воспоставување на подато-
ци кои служат како основа за раз-
вој на солидна академска програма, 
училишните лидери можат да го 
мерат нивниот напредок со текот 
на времето“, рече Ерин МекНил, ос-
новачка и претседателка на Media 
Literacy Now. 

„Индексот MLI им овозможува 
на училишните лидери на системат-
ски начин да ја измерат вклученос-
та на образованието за медиумска 
писменост во наставната програма 
на основно и на средно ниво“, дода-
ва таа.

Индексот MLI беше развиен од 
Рене Хобс, професор од Универ-
зитетот во Род Ајленд, и неговите 
колеги и веќе е адаптиран и импле-
ментиран во училиштата за да се 

идентификува разбирањето на уче-
ниците и нивниот интерес за обра-
зованието за медиумска писменост. 
Грејси Гилиган, матурантка од Ма-
сачусетс, за еден случај соработу-
ваше со Media Literacy Now и Media 
Education Lab за да го прилагоди ис-
тражувањето и да го спроведе врз 
повеќе од 500 ученици од 4-12 од-
деление. Наставниот кадар и адми-
нистраторите од јавните училишта 
во Мајнард, Масачусетс, ги поддр-
жаа напорите и сега се уште поцвр-
сто посветени на образованието за 
медиумска писменост како резул-
тат на согледувањата од истражу-
вањето.

„Лидерите во училиштата и на 
заедницата, конечно, можат да до-
бијат јасна слика за тоа колку сту-
денти во нивната средина добиваат 
можност за учење на медиумска 
писменост“, рече професорката 
Рене Хобс и додаде дека тие пода-

тоци им даваат добра слика за сил-
ните страни на одредени наставни 
области, но и на оние за кои е по-
требно постојано подобрување.

Кога училиштата кои го корис-
тат истражувањето ќе изразат под-
готвеност за споделување на нив-
ните податоци со истражувачите, 
тие добиваат пристап до дигитална 
анкета која ја олеснува задачата за 
собирање на податоци од учени-
ците, но и од училиштните лидери, 

Медиумската писменост е од клучно значење за 
здравјето и благосостојбата на децата, како и за 

нивното идно учество во граѓанскиот и економскиот 
живот во едно демократско општество
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библиотекари, воспитувачи, роди-
тели, членови на заедницата и из-
брани јавни функционери. 

За одреден дополнителен на-
домест, истражувачите ќе можат 
да направат анализа на податоците 
за идентификација на силните об-
ласти, меѓутоа и на областите во 
кои е неопходно подобрување за 
да се обезбеди сеопфатен пристап 
при интегрирање на медиумската 
писменост во наставната програма. 

Училиштните лидери и заедницата 
можат да добијат и професионална 
поддршка од Media Literacy Now за 
информирање на локалната заед-
ница за иницијативата за спрове-
дување на медиумска писменост и 
да користат податоци за проценка 
на напредокот во спроведување на 
наставните програми.

Извор :
https://medialiteracynow.org/

what-is-media-literacy/

Повеќето деца не се 
научени за смислено 

користење на медиумите. 
Голем број на медиумски 
пораки придонесуваат 
за проблеми со јавното 

здравје, меѓу кои 
спаѓаат прекумерна 

тежина, вознемирување, 
малтретирање и 

агресија, низок стелен на 
самодоверба, депресија, 

негативна слика за 
телото, ризично сексуално 
однесување и злоупотреба 

на супстанции, итн. 

https://medialiteracynow.org/what-is-media-literacy/


16

БИ
Л
ТЕ
Н

Медиумската писменост, 
односно способноста за 
пристап, анализирање, оце-

нување и креирање на медиуми во 
различни форми, станува сè посло-
жена во последните години. Со тол-
ку голем обем на достапни инфор-
мации, благодарение на паметните 
телефони и пребарувачите, денеш-
ните студенти треба да станат пое-
фикасни во селекцијата на она што 
го гледаат и слушаат. Со други збо-
рови, сега е поважно од кога било 
да се учи медиумска писменост. 

Медиумското образование е по-
требно во многу наставни програми 
низ светот. Училиштата работат на-
порно за да им помогнат на настав-
ниците во подготовка на учениците 
за промените во индустријата и да 
имаат континуиран пристап до вис-
тинските алатки за работата. Како 
што се развива дигиталниот свет 
со секојдневното темпо, така на 
наставниците ќе им требаат ресур-
си за да бидат во тек со тековните 
трендови.

„Канва“ (Canva) е една алатка 
која има таков прилагодлив капа-
цитет. Во продолжение ќе ви по-
кажеме како да ја користите за да 
останете во тек. 

ПРЕПОЗНАВАЊЕ 
НА ЛАЖНИ ВЕСТИ

Студија на Технолошкиот ин-
ститут во Масачусец (МИТ) покажа 
дека лажните вести се шират побр-
зо, подалеку и подлабоко од вис-
тинските вести на Твитер. Затоа е 
потребно, покрај читање на насло-
вот, учениците да го проверуваат 
и датумот и авторската релевант-
ност, да го мерат тонот и јазикот 

Како да 
бидете 
сигурни дека 
не „купувате“ 
ЛАЖНА 
ПРИКАЗНА 
која станала 
вирална?

Покрај читање на 
насловот, учениците да го 
проверуваат и датумот, 

како и авторската 
релевантност, да го 

мерат тонот и јазикот 
со кои е презентирана 

една сторија и да 
идентификуваат 

предрасуди

1 
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ДЕСЕТ 
КРЕАТИВНИ 
НАЧИНИ ЗА 

ИЗУЧУВАЊЕ НА 
МЕДИУМСКА 
ПИСМЕНОСТ

и да идентификуваат предрасуди. 
Можеби ќе им биде потребно по-
веќе време, но на крајот и ќе им 
заштеди време, бидејќи подоцна ќе 
нема потреба од повторни провер-
ки на изворите или за корекција на 
ставовите.

Секогаш треба брзо да поба-
раат барем уште еден извор кој го 
објавува истото. Повеќето вести, 
особено ако се важни, добиваат 
внимание од повеќе од еден меди-
ум, па затоа ова треба да биде при-
лично јасен показател.

Барем теоретски, Твитер е од-
личен ресурс, бидејќи можете да се 
следат повеќе канали за вести и да 
се види колку извори ги објавуваат 

истите информации, да се спореду-
ваат различно формулирани насло-
ви за истата приказна, што овозмо-
жува лесно движење напред-назад 
меѓу целата статија и изворот. 
Меѓутоа, бидете сигурни дека не 
„купувате“ лажна приказна која ста-
нала вирална.

Кога станува збор за училишна 
работа, има ли подобар начин за 
учениците да ги разберат лажните 
вести отколку самите да ги креи-
раат? Побарајте од учениците да 
дизајнираат весник кој содржи или 
вистински или лажни вести, или не-
која комбинација од двете, за дру-
гите ученици да видат дали можат 
да го идентификуваат секој тип.

КОРИСТЕЊЕ НА 
ПОВЕЌЕ ИЗВОРИ

Кога се обидувате да идентифи-
кувате лажни вести, првото нешто 
што студентот треба да го направи 

е да провери други извори за ис-
тата приказна. Но, ова е 

нешто повеќе од вис-
тината низ бројки, 

бидејќи различ-
ни извори из-
вестуваат за 
различни де-
тали во раз-
лични нивоа 
на длабочи-
на, учениците 
ќе добијат по-

целосна и поп-
рецизна перс-

пектива за некое 
прашање кога чита-

ат, слушаат или гледа-
ат пошироко.

Учениците нека направат по-
стер или карта на која се наведени 
различни видови на извори, вклучу-
вајќи кои се доверливи, а кои не се. 
Можете да црпите инспирација од 
нечија веќе креирана карта или да 
се дизајнира сопствена од почеток. 

МЕРЕЊЕ НА 
ТОНОТ И ЈАЗИКОТ

Постои разлика помеѓу веро-
достојниот и неверодостојниот 
јазик, без разлика дали е во пиша-
на или говорна форма. Научете ги 
учениците да развијат „уво“ за тоа. 
Луѓето особено сакаат да веруваат 
во она што го читаат или слушаат, 
кога тоа звучи убаво или академско.

Ова значи дека студентите тре-
ба да ги направиме добри пишува-
чи и говорници и да ги научиме што 
е можно побрзо дека јасната кому-
никација, а не фенси или апстрак-
тен јазик, треба да биде нивната 
цел број еден. 

ИСПРАШУВАЊЕ 
НА БРОЕВИ И БРОЈКИ

„Мерењето“ на зборовите често 
бара и „мерење“ на броевите. Да 
речеме дека сте „налетале“ на ста-
тија во која се тврди дека „учени-
ците имаат подобри резултати на 

Слободните 
медиуми се од суштинско 

значење за едно демократско 
општество. Медиумското 

образование гарантира дека 
идните генерации ќе можат 

да размислуваат сами за 
себе, наместо да бидат 

обликувани од она што го 
гледаат и слушаат

2 

3

4
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училиште кога спијат најмалку осум 
часа“ и сте ја споделиле на Фејсбук. 
Но, кога подетално ќе ја погледне-
те наведената студија, ќе откриете 
дека тој заклучок бил изведен од 
само едно училиште и во една пара-
лелка со шест ученици. Од клучно 
значење е да се научи да се „суди“ 
математиката зад пораката.

Користете инфографици за да 
илустрирате како бројките можат 
да го измамат умот во „купување“ 
на целата порака, дури и ако тие 
бројки се искривени. Учениците да 
научат на прават инфографици и да 
фаќаат погрешни факти и бројки. 
Потоа иницирајте дискусија за тоа 
како лажните бројки влијаат на на-
шата перцепција и нè наведуваат 
да веруваме во некои пораки пред 
други.

РАЗБИРАЊЕ НА СЛИКИТЕ 
И МОЗОКОТ

Визуелните медиуми имаат 
особено големо влијание врз пот-
рошувачите. Тоа е затоа што огро-
мен дел од мозокот е посветен на 
визуелната обработка, се нарекува 
визуелен кортекс и влијае на наше-
то внимание, мотивација, па дури и 
на нашите емоции. Учениците тре-
ба да разберат колку моќни можат 
да бидат сликите во медиумите.

Денешните слики треба да се 
читаат на најмалку две нивоа, вели 
Џ. Френсис Дејвис, едукатор за во-
зрасни и специјалист за медиумско 
образование - прво, непосредното 
емоционално ниво на кое реагира-
ме на начин што „ги допира нашите 
внатрешни емоции или приказни“ и 
второ - како производи што треба 

да влијаат врз нас на тој начин. От-
како ќе се развие вештина за препо-
знавање на второто, може полесно 
да се контролира дали тие влијаат 
на вас или не.

И тоа е важно да се направи. 
Во својата книга Rise of the Image 
Culture, Елизабет Томан истакнува 
дека сликите на совршени луѓе кои 

водат совршен живот „станаа за-
мена за потрагата по значење што 
другите генерации го бараа на по-
проширен и позначаен начин“. За-
тоа треба да се научат учениците 
повторно да размислуваат за себе.

Учениците нека создадат „моќ-
ни“, но погрешни пораки на посте-
ри со неусогласени слики и текст. 
Потоа видете колку студенти ќе 
веруваат во текстот или ќе купат 
визуелен производ и дискутирајте 
за слични примери што можеби ги 
виделе на интернет, на ТВ, во печа-
тени или на реклами низ градот.

Студентите треба 
да бидат подготвени 

за видовите на 
медиуми кои сè уште 
не постојат. Затоа е 

важно да им се помогне 
да станат што покомфорни со видовите на 

медиуми кои моментно постојат, бидејќи на 
нив ќе се градат идните технологии

5
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РАЗВИВАЊЕ НА 
МУЛТИМЕДИЈАЛНИ 

ВЕШТИНИ

Важен дел од медиумското 
знаење во 21-от век е да знаете 
како да користите различни видо-
ви на алатки, и одделно и заедно. 
Сега имаме текст, аудио, видео, 
проширена реалност и 3D печа-
тење. Имаме социјални медиуми 
и интерактивни медиуми. Имаме 
книги, весници, филмови и ТВ. Има-
ме блогови и „блогови“. Денешните 

студенти треба да бидат добро упа-
тени во сето тоа за да можат да се 
движат напред низ светот.

Со оглед на брзото темпо на 
менување на технологијата во 21-
от век, студентите треба да бидат 
особено подготвени за видовите на 
медиуми кои сè уште не постојат. 
Ова значи да им се помогне да ста-
нат што е можно покомфорни со 
видовите медиуми што моментно 
постојат, бидејќи на нив ќе се гра-
дат идните технологии.

Со Canva, студентите мо-
жат ефективно да креираат свои 

веб-страници со единствена 
URL-адреса. Нека вежбаат да сос-
тавуваат презентации и да ги спо-
делуваат на каналите на социјални-
те медиуми.

ПРЕПОЗНАВАЊЕ 
НА ПРИСТРАСНОСТ

Научете ги учениците да препо-
знаваат кои канали можат да истак-
нат кои видови на факти, да нагла-
сат одредени видови на контексти 
и да користат различни тонови. Во 
исто време, научете ги да ги препо-
знаваат и сопствените предрасуди, 
што може да влијае и на нивните 
перцепции за медиумите. Тоа оди 
на двата начина.

Предрасудите можат да бидат 

политички, но и лични. Во една 
епизода од „Свеж воздух“ на На-
ционалното јавно радио, новинарот, 
експертот за лажни вести и уред-
ник на медиумите на „Базфид“, Крег 
Силверман, открива дека видот на 
вести што најдобро функционира-
ле на Фејсбук за време на изборна-
та трка меѓу Клинтон и Трамп биле 
лажните вести кои ги потврдуваат 
предрасудите што гледачите веќе 
ги имале. Со други зборови, ако 
некој објави лажна вест во која ја 
оцрнува Хилари, во неа најмногу ќе 
веруваат и ќе ја споделуваат гледа-
чите кои веќе имаат негативни пер-
цепции за неа.

Побарајте од учениците да оце-
нат неколку извори кои се пример 
за овие типови на пристрасност, а 
потоа нека напишат извештај за тоа 
како да препознаат пристрасност 
во медиумите. Можните извори 
може да вклучуваат написи, објави 

Вести што најдобро 
функционирале на 

Фејсбук за време на 
изборната трка меѓу 

Клинтон и Трамп 
биле лажните вести 
кои ги потврдуваат 
предрасудите што 

гледачите веќе 
ги имале
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на блогови, извадоци од книги, говори, 
подкасти, радио или ТВ програми, посте-
ри, реклами, академски трудови, видеа на 
YouTube или кратки филмови.

САМИ ДА ГИ 
ОБЛИКУВАМЕ МЕДИУМИТЕ

Слободните, отворени медиуми се од 
суштинско значење за едно демократско 
општество. Медиумското образование га-
рантира дека идните генерации ќе можат 
да размислуваат сами за себе, наместо да 
бидат обликувани од она што го гледаат 
и слушаат.

Ако медиумите се вистински репре-
зенти за луѓето на кои им служат, тогаш 
треба да ги истакнат контроверзите, кон-
фликтите и прашањата што ги поставува-
ат граѓаните. На овој начин, луѓето можат 
и треба да помогнат во обликување на 
медиумите.

Како задача, учениците нека создадат 
сосема нов сет на закони за употребата на 

медиумите во општеството. Потоа поде-
лете ги сите во групи и нека ги презенти-
раат своите идеи пред остатокот од одде-
лението.

МОРЕ ОД 
ИНФОРМАЦИИ

Според некои пресметки, ако денеска 
почнете да читате на интернет и про-
должите 24 часа на ден, седум дена во 
неделата, ќе ви требаат 57.000 години за 
да стигнете до крајот. Тоа се многу инфор-
мации. За жал, или можеби за среќа, по-
веќето од нас немаат толку многу време 
да издвојат за такво нешто. 

Со толку многу бази на податоци што 
треба да се пресметаат, се поставува пра-
шањето како да продолжиме како ефи-
касни консументи на медиумите? - Каде 
почнуваме и престануваме да бараме и 
што правиме со информациите што ги 
добиваме? - Дали постои начин да се со-
берат, организираат и да се користат тие 
податоци или се прашуваме дали про-
пуштивме некоја подобра информација 
што не успеавме да ја најдеме?

Тоа е предизвик, но е важен. Науче-
те ги учениците како ефективно да ги 

филтрираат, избираат, организираат, 
зачувуваат и користат информаци-
ите собрани од медиумски извори. 

Претворете го тоа во истражувачки про-
ект во кој тие сами ќе откриваат решенија 
и ќе ги споделуваат своите наоди.

За ова би биле корисни голем број на 
шаблони, вклучувајќи презентации, из-
вештаи, фото-колажи и графикони. 

СТАНЕТЕ ОДГОВОРНИ 
КРЕАТОРИ

Никогаш не било полесно да се соз-
даде и рашири порака до толку широка 
публика. Научете ги учениците да бидат 
одговорни креатори на медиумите. Не 
сите од нив ќе одат во медиумите, но тие 
ќе дизајнираат и дистрибуираат информа-
ции, многу од нив секојдневно, до крајот 
на нивниот живот.

На кого влијаат кога објавуваат ажури-
рања на Фејсбук или фотографии на Ин-
стаграм? - Дали тоа што го објавуваат е 
точен одраз на тоа кои се тие и каков е на-
вистина нивниот живот? - Која е разликата 
меѓу квалитетниот визуелен материјал и 
визуелното ѓубре?

Научете ги учениците како да бидат 
остроумни креатори на медиуми и објас-
нете зошто е тоа важно. На светот не му 
треба уште едно селфи, освен ако тоа не 
значи нешто.
Извор: https://www.canva.com/learn/10-
creative-methods-to-teach-media-literacy/

Како училишна 
активност, 

учениците да добијат 
задача да дизајнираат 

весник кој содржи 
или вистински или 
лажни вести, или 

комбинација од двете, 
за другите ученици да 
видат дали можат да 

го идентификуваат 
секој тип
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Претворете го тоа во истражувачки про-
ект во кој тие сами ќе откриваат решенија 
и ќе ги споделуваат своите наоди.

За ова би биле корисни голем број на 
шаблони, вклучувајќи презентации, из-
вештаи, фото-колажи и графикони. 

СТАНЕТЕ ОДГОВОРНИ 
КРЕАТОРИ

Никогаш не било полесно да се соз-
даде и рашири порака до толку широка 
публика. Научете ги учениците да бидат 
одговорни креатори на медиумите. Не 
сите од нив ќе одат во медиумите, но тие 
ќе дизајнираат и дистрибуираат информа-
ции, многу од нив секојдневно, до крајот 
на нивниот живот.

На кого влијаат кога објавуваат ажури-
рања на Фејсбук или фотографии на Ин-
стаграм? - Дали тоа што го објавуваат е 
точен одраз на тоа кои се тие и каков е на-
вистина нивниот живот? - Која е разликата 
меѓу квалитетниот визуелен материјал и 
визуелното ѓубре?

Научете ги учениците како да бидат 
остроумни креатори на медиуми и објас-
нете зошто е тоа важно. На светот не му 
треба уште едно селфи, освен ако тоа не 
значи нешто.
Извор: https://www.canva.com/learn/10-
creative-methods-to-teach-media-literacy/

Според некои пресметки, ако денеска почнете да читате на 
интернет и продолжите 24 часа на ден, седум дена во неделата, ќе 

ви требаат 57.000 години за да стигнете до крајот

https://www.canva.com/learn/10-creative-methods-to-teach-media-literacy/
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РЕЛЕВАНТНИ ПРАКТИЧАРИ КРЕИРАА ПРОГРАМА ЗА НОВ НАСТАВЕН ПРЕДМЕТ  КОЈ ЌЕ БИДЕ ИЗБОРЕН ЗА НАЈМЛАДИТЕ ВО ЦРНА ГОРА

Основците во Црна Гора од наред-
ната учебна година (2023/2024) ќе 
изучуваат медиумска писменост 

како изборен предмет, соопшти тамошни-
от Институт за медиуми.

Од таму оценија дека тоа претставува 
значаен чекор напред во насока на поголем 
опфат на младите во училиштата, нивно 
оспособување за подобро разбирање на 
улогата на медиумите во секојдневниот 
живот и зголемување на нивната способ-
ност за подобра комуникација преку меди-
умите.

Од Институтот појаснуваат дека На-
ционалниот совет за образование ја одо-
брил програмата за предметот „Медиум-
ска писменост“ за основните училишта 
и оти учениците ќе можат да го бираат 
во седмо, осмо или деветто одделение, а 
предметот ќе можат го предаваат сите на-
ставници кои ќе минат соодветна обука.

Тие најавија дека програмата е подгот-
вена од релевантни практичари во настава-
та по медиумска писменост, на иницијатива 
и во координација на Институтот за меди-
уми на Црна Гора, кој формираше работна 

група за изработка на програма за при-
дружниот учебник и ја достави за разгледу-
вање и усвојување до Националниот совет. 

Стручната рецензија, како што рекоа, 
му била доверена на поширок тим на екс-
перти, педагози, психолози и методолози.

Институтот за медиуми ја поздрави 
одлуката на Националниот совет и пре-
пораката на Заводот за образование да се 
понуди медиумска писменост како избо-
рен предмет во основните училишта, „што 
е значаен чекор напред во споредба со се-
гашната ситуација во која медиумското об-
разование е привилегирано знаење на гим-
назијалците кои го изучуваат тој предмет 
од 2009 година“.

„Образовните стратегии во Црна Гора 

Медиумска писменост 
во основните училишта од 
наредната учебна година

Црногорскиот Институт 
за медиуми најави дека 

во наредните месеци 
ќе биде промовирана 

програмата и во основните 
училишта, паралелно со 

обуката на наставниците, 
а во завршна фаза 

е подготовката 
на учебниците за 

наставниците
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РЕЛЕВАНТНИ ПРАКТИЧАРИ КРЕИРАА ПРОГРАМА ЗА НОВ НАСТАВЕН ПРЕДМЕТ  КОЈ ЌЕ БИДЕ ИЗБОРЕН ЗА НАЈМЛАДИТЕ ВО ЦРНА ГОРА

Медиумска писменост 
во основните училишта од 
наредната учебна година

Фото: Freepik

кои се потпираат на европските и на глобал-
ните политики за медиумско описменување 
придонесуваат за развивање на клучните 
компетенции за 21 век. Изучувањето на 
содржините кои се предвидени во оваа пре-
дметна програма недвосмислено ќе придо-
несат за развивање на критичко размислу-
вање, за креативност, за успешно решавање 
на проблеми, за информациска писменост, 
за комуникациска писменост, за одговорен 
однос кон здравјето и животната средина, а 
особено за развивање на социо-емоционал-
ните вештини како тимска работа, толеран-
ција, креативност, трпение и други“, изјавија 
авторите на програмата, Светлана Јоветиќ 
Копривица и Мирослав Миниќ.

Во соопштението на Институтот се до-
дава дека одлуката за воведување на меди-
умска писменост во основните училишта е 
резултат на повеќегодишна работа и залож-
би на група ентузијасти од образовните ин-
ституции и од граѓанскиот сектор.

Тие наведуваат дека во наредните ме-
сеци ќе претстои и промоција на програ-
мата во основните училишта, паралелно со 
тоа и обуката на наставниците, а во заврш-
на фаза е подготовката и на учебниците за 
наставниците.

„Од големо значење е што расте и ин-
тересот на наставниците за предметот ме-
диумска писменост, што се гледа и преку сè 
поголемиот број на наставници кои ги минаа 
акредитираните обуки и досега најголем 
број на акредитирани програми за стручно 
усовршување од оваа област од Заводот за 
образование“, велат од Институтот.

За таквите обуки на наставниците да 
биде долгорочно одржливи, порачуваат 
дека е важно да се воспостави соработка на 
долг рок меѓу Заводот за образование, учи-
лиштата, Универзитетот и медиумите, како 
и вклучување на обука за медиумска писме-
ност и медиумска педагогија во наставната 
програма на сите идни наставници - ефект-
но користење на медиумите во наставата.

„Предизвиците на дигиталното и 
вмрежено општество, покрај значајните 
можности, носат и посебни проблеми за 
општествата во вид на кампањи на лаги, 
дезинформации, говор на омраза и други 
токсични и штетни содржини кои изоби-
луваат на медиумски платформи и кои 
многу често ги загрозуваат демократски 
општества. Како одговор на тие предизви-
ци, од големо значење е медиумското об-
разование“, велат тие.

Извор:
https://www.vijesti.me/vijesti/

drustvo/628445/medijska-pismenost-od-
naredne-skolske-godine-u-osnovim-skolama

Од Институтот 
појаснуваат дека 

Националниот совет 
за образование ја 

одобрил програмата за 
предметот „Медиумска 

писменост“ за 
основните училишта 

и оти учениците ќе 
можат да го бираат 

во седмо, осмо или 
деветто одделение, а 
предметот ќе можат 

го предаваат сите 
наставници кои ќе 

минат соодветна обука

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/628445/medijska-pismenost-od-naredne-skolske-godine-u-osnovim-skolama
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Слаба 
медиумска 
писменост 
за голема 
ранливост на 
повозрасните

ВО ХРВАТСКА ОВАА ГОДИНА СЕ ОБЈАВИ 
„ВОДИЧ ЗА СРЕБРЕНИ СУРФЕРИ“ 
ЧИЈА ЦЕЛ Е МЕДИУМСКО 
ОПИСМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 
ОД ТРЕТО ЖИВОТНО ДОБА

Прирачникот ги обра-
ботува новите техно-
лошки достигнувања 

во медиумите, измами, 
лажни и манипулативни 

реклами на интернет, 
дезинформации и лажни 
вести, монтажа на фо-

тографии, аудио и видео 
снимки
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Белгиската непрофитна орга-
низација The Media&Learning 
Association посочува дека 

луѓето над 65 годишна возраст се 
интересни за истражувачите на 
медиумската писменост, но и гру-
па на која треба да се фокусираат 
кога станува збор за медиумско 
описменување. Во најголем дел, 
тоа се луѓе кои немале можност 
да учат за медиумска писменост 
во текот на своето образование. 
Во нивните животи, се случи ин-
тернетска револуција, медиумите 
го променија карактерот, а тие не 
беа целосно подготвени за одго-
ворно прифаќање на промените 
што настанаа. 

И додека таа група на граѓани 
во Хрватска се смета за „изгу-

бена“ во однос на медиумска-
та писменост, некои други 
европски земји, како Фин-
ска, во своите официјални 
политики за медиумска 
писменост истакнуваат 
дека „секој има право на 
широка и значајна меди-
умска писменост“. Се-
пак, работите се мену-
ваат дури и во Хрватска. 
Но, ајде најпрво да ги 
утврдиме основните 
термини.

ШТО Е МЕДИУМСКА 
ПИСМЕНОСТ?

Постојните доку-
менти и истражувања 
ја дефинираат меди-
умската писменост 
како способност за 
користење, разби-
рање и создавање на 
медиумска содржина 
во различни контек-
сти. Она на што пре-

Фото: Freepik
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дупредуваат некои истражувања е 
дека постарите луѓе имаат забеле-
жителен недостаток на писменост 
кога станува збор за дигиталните 
медиуми.

На пример, некои не знаат како 
да ги користат дигиталните алатки 
на државата, како што се е-граѓани 
и сродните системи. Многумина не 
знаат да препознаат лажни вести 
на кои ќе налетаат на интернет или 
не го разбираат интернетското ог-
ласување; не разликуваат платени 
реклами и вистински новинарски 
прилози. Особено е забележлив не-
достиг на знаење за начинот на кој 
како различни (глобални) компании 
ги собираат и обработуваат пода-
тоците на корисниците на интер-
нетски сервиси, додека во текот на 
пандемијата се покажа дека многу-
мина не знаат како да ја проценат 
веродостојноста на информации-
те за здравствените ризици кои ги 
објавуваа бројни портали.

Она што е забележливо е дека 
повозрасните луѓе користат само 
неколку можности што им ги нуди 
интернетот. Во хрватски услови, 
тоа во голема мера е сведено на 
следење на социјалните мрежи, 
коментирање на медиумски објави 
(честопати без отворање и читање 
на прилогот) и комуникација со се-
мејството преку разни апликации 
за пишување и видео разговор. 
Проверката на факти и пребару-
вањето на релевантни и јавно дос-
тапни бази на податоци, засега се 
само желба.

ЛАЖНИ ВЕСТИ И ДЕЗИНФОРМАЦИИ

Но, освен што медиумската 
неписменост води до банализи-
рање на јавниот простор, таа прет-
ставува и реална опасност, особено 
кога станува збор за лажни вести и 
манипулирачки содржини. Во март 
во 2018 година, Европската коми-
сија објави истражување што опфа-
ти 28 земји, според кое дури 83 от-
сто од испитаниците сметаат дека 
лажните вести и дезинформации се 
закана за демократијата. Со оглед 
дека се работеше за предпанде-
миско истражување, загриженост 
беше особено изразена за влијание 
врз изборите и политиките кон миг-
рантите.

Покрај тоа, студијата покажа 
дека испитаниците најмногу им 
веруваат на традиционалните ме-
диуми, како што се радиото (70 
проценти), телевизиите (66 процен-
ти) и весниците (63 проценти). Нај-
мала доверба беше искажана кон 
социјалните мрежи и онлајн видео 
сервисите - 26, односно 27 процен-
ти.

АЛАРМАНТНА СИТУАЦИЈА 
ВО ХРВАТСКА

Медиумскиот простор во Хр-
ватска е значително поопасен од 
она на што го сугерира европскиот 
просек. Бидејќи Хрватска покажува 
значително отстапување од наве-
дените просеци кога станува збор 
за најневеродостојните извори на 
информирање. Дури 43 отсто од 
испитаниците има доверба во ви-

део подкастите и видео сервисите 
(на пр. Јутјуб), додека дури 40 отсто 
од испитаниците одговориле дека 
целосно или воглавно им веруваат 
на социјалните мрежи.  

Во Финска, 31 отсто од испита-
ниците им веруваат на видео под-
кастите и видео сервисите, додека 
33 отсто од Финците веруваат на 
социјалните мрежи.

Испитаниците во Шведска се 
уште покритични, 25 отсто од нив 
им веруваат на видео подкастите 
и видео сервиситеи. Идентичен е 
уделот на оние кои целосно или 
воглавно веруваат во она што ќе го 
прочитаат на социјалните мрежи.

ПРОБЛЕМОТ Е ПРЕПОЗНАТ

Кога зборуваме за медиумска-
та (не)писменост на повозрасните 
лица, најчесто се цитира т.н. Прин-
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стонска студија која ги анализирала 
лажните вести што се ширеле за 
време на кампањата за претседа-
телските избори во САД во 2016 
година. Научниците од Принстон 

утврдија дека такви вести, дури се-
дум пати почесто, ќе споделат луѓе-
то кои имаат повеќе од 65 години и 
кои се идентификуваат како конзер-
вативци. Сепак, научниците тврдат 
дека овој феномен не треба да се 
толкува по идеолошки клуч, туку со 
фактот дека за време на претседа-

телската кампања во 2016 година 
биле произведени значително пого-
лем број на лажни вести за Хилари 
Клинтон отколку за Доналд Трамп.

Гледано од посветлата страна, 
радува информацијата дека 90 про-
центи од корисниците на социјал-
ните мрежи, всушност не учест-
вуваат во ширењето на токсични 
објави кои планирано се пласираат 
од порталите.

Научниците објаснија дека нив-
ните откритија сугерираат на повр-
заност на степенот на дигитална 
писменост со возраста и дека треба 
да се направи повеќе за да се научат 
повозрасните луѓе како правилно 
да ги користат социјалните мрежи 
и воопшто интернетот. 

СТАРЕЕЊЕ И ЛАЖНИ ВЕСТИ

Феноменот на неправење раз-
лика меѓу вистинските од лажните 
вести, истакнуваат научниците од 
Универзитетот во Флорида, остава 
сериозни последици по физичкото 
и емоционалното здравје, како и 
врз финансиската стабилност, пред 
сè кога станува збор за повозрасни 
луѓе кои располагаат со недвижен 
имот или финансиски капитал, па 
нивните одлуки имаат долгорочни 
последици. Но, научниците од по-
сочениот универзитет тврдат дека 
состојбата на медиумска писменост 
кај повозрасните лица не е толку 
алармантна како што тврдат нивни-
те колеги од Принстон.

Затоа направиле истражување 
за да утврдат дали приемливоста 
за лажни вести е условена од во-

зраста на личноста која се изложува 
на такви содржина. Студијата беше 
спроведена од мај до октомври во 
2020 година. Од една страна, испи-
таници беа студенти, а од друга, 
лица на возраст меѓу 61 до 87 годи-
ни. Испитаниците требаа да оценат 
вистинитост на 12 написи, меѓу кои 

имаше и објави за ковид-19. Од нив, 
шест написи нудеа т.н. лажни вести.

Резултатите покажаа дека и 
младите и возрасните се подеднак-
во успешни во откривање на лаж-
ните вести. Загрижувачки, двете 
групи потешко откриваа лажни ве-
сти меѓу оние за ковид-19 во спо-
редба со лажните вести во другите 
категории.

Во анализата на резултатите на 
испитаниците од третата животна 
доба, исто така, се покажа дека над 
70-годишна возраст, сепак, опаѓа 
можноста за откривање на лажни 
вести, што е оправдано со тоа дека 
губењето на когнитивните функции 
на таа возраст не може подолго 
да се компензира со акумулирано 
знаење и животно искуство. 

„Тоа е високоризична попула-
ција, чии погрешни одлуки можат 
да имаат тешки последици, не само 
по нив, туку и по целото општест-
во“, вели Натали Ебнер, професорка 
по психологија и коавторка на сту-
дијата.

ШТО СЕ СЛУЧУВА ВО ХРВАТСКА?

Значителни напори за меди-
умско описменување на младите 
во Хрватска презема Агенцијата за 
електронски медиуми (АЕМ), а оваа 
година направи значаен исчекор и 
во описменување на повозрасните 
сограѓани. Токму на нив е посветен 
прирачникот „Водичот за сребрени 
сурфери“ на четириесетина страни-
ци, кој е објавен на интернет стра-
ницата medijskapismenost.hr.

Прирачникот ги обработува но-
вите технолошки достигнувања во 
медиумите, измами, лажни и ма-
нипулативни реклами на интернет, 
дезинформации и лажни вести, 
монтажа на фотографии, аудио и 
видео снимки. Носи и совети, упат-
ства и насоки за користење на нови-
те медиуми, мал речник на новите 
поими за медиуми и десетина прак-
тични вежби и задачи наменети пр-
венствено за повозрасните лица. 

„Неколку студии во САД и во Ев-
ропа во последните три години по-
кажаа како повозрасните луѓе ши-
рат дезинформации и лажни вести, 
дури четири до седум пати повеќе 
од помладите. Една од основните 
причини впрочем е недоволното 

Она на што предупредуваат некои истражувања е дека 
постарите луѓе имаат забележителен недостаток на 

писменост кога станува збор за дигиталните медиуми. На 
пример, некои не знаат како да ги користат дигиталните 

алатки на државата, како што се е-граѓани и сродните 
системи
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познавање на технологијата и на-
чинот на кој функционираат новите 
медиуми. Поради тоа, но и од други 
причини, таков прирачник се пока-
жа како исклучително неопходен“, 
изјави за Хина, Томислав Левак, ме-
диумски аналитичар и предавач на 
Академијата за уметност и култура 
во Осиек и автор на прирачникот 
напишан во соработка со новинар-
ката Нефретета Зекиќ Еберхард. 

„Станува збор за прва медиумска 
публикација од таков вид во Хрват-
ска, но и пошироко, чија цел е ме-
диумска едукација и описменување 
на повозрасните лица. Најголем дел 
од активностите на Агенцијата за 
електронски медиуми во областа 
на медиумската писменост се насо-
чени кон децата и младите. Со ова, 

практично, ги заокружуваме сите ге-
нерации“, рече директорот на АЕМ, 
Јосип Поповац на презентацијата на 
е-прирачникот.

Во јавноста е перцепирана и ак-
тивноста на европратеникот Тонино 
Пицула од Прогресивниот сојуз на 
социјалисти и демократи во Европ-
скиот парламент, кој тврди: „Пречес-
то се занемарени лицата од трето 
доба во Хрватска, како во системот 
на грижа, така и во медиумите“.

Токму поранешниот министер 
за надворешни работи на Хрватска 
лани го претстави проектот „Ше-
тање низ лажни вести“, во чии рам-
ки со соработниците ги посетуваа 
пензионерските домови за да одр-
жат предавања на тема медиумска 
писменост и препознавање на лаж-
ни вести.

СЕПАК, ДА НЕ СЕ ГЕНЕРАЛИЗИРА 
ЗА ТЕХНОЛОГИЈАТА!

„EуроДиг“ (European dialogue 
on Internet Governence) е основан 
во 2008 година и претставува от-
ворена платформа која ја сочину-
ваат претставници на европските 
влади и други организации, како и 
интернет експерти, а која органи-

зира годишни конференции. Целта 
е да се отвораат расправи и да се 
даваат насоки во врска со новите 
детектирни проблеми што ги носи 
вмрежувањето на интернетот и 
општеството. Токму во 2018 година, 
кога беше спроведено гореспоме-
натото истражување на Европска-
та комисија, „ЕуроДиг“ ја посвети 
конференцијата на т.н. „сребрени 
сурфери“. Од неа беа испратени 
клучни пораки кои би требало да 

нè спречат за можни негативни ге-
нерализации, кога станува збор за 
корисниците на интернет од трето 
животно доба.

- Не се сите повозрасни луѓе 
аверзивни кон технологијата, некои 
од нив го создадоа она што сега го 
нарекуваме интернет

- Сигурноста и достапноста се 
најистражуваните области. Кога 
станува збор за „сребрените сурфе-
ри“, не треба да се земат во пред-
вид само годините, туку и полот, 
географските и социоекономските 
фактори. Учењето на медиумската 
писменост во третото доба треба 
да започне со освестување, а потоа 
треба да следат дигитални алатки 
базирани на индивидуален пристап.

- Генерациите не се изолирани, а 

помладите треба да ги мотивираат 
повозрасните за користење на тех-
нологија и за подобрување на нив-
ните вештини. Отпорот што го по-
кажуваат повозрасните кон ваквото 
учење ги прави поранливи.

Извор: https://www.mojevrijeme.
hr/magazin/2022/06/slaba-medijska-
pismenost-realna-je-opasnost-za-
starije-gradane-no-generalizacije-
treba-izbjeci/

Феноменот на неп-
равење разлика 

меѓу вистинските 
од лажните вести, 
според научниците 
од Универзитетот 
во Флорида, остава 

сериозни последици по 
физичкото и емоцио-
налното здравје, како 

и врз финансиската 
стабилност, пред сè 
кога станува збор за 
повозрасни луѓе кои 

располагаат со недви-
жен имот или финан-
сиски капитал, па нив-

ните одлуки имаат 
долгорочни последици
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