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Вовед
Прпектпт „Унапредуваое на медиумската писменпст вп пбразпваниетп вп Република
Македпнија“ имаше за цел да им ппмпгне на децата, адплесцентите и младите луде, да
ги унапредат свпите ппзнаваоа за улпгата и функцијата на медиумите вп демпкратските
ппштества. Намерата беше да се унапредат знаеоата и вештините кај младата
пппулација и наставнипт кадар за критички пристап, упптреба и анализа на медиумските
спдржини штп дпадаат пд различни видпви медиуми - печат, електрпнски медиуми,
интернетпт и рекламите. Всушнпст, прпектпт треба да ппттикне ппангажиранп учествп
на граданите на Република Македпнија вп демпкратските прпцеси. Активнпстите беа
имплементирани пд страна на Еврппскипт центар за нпвинарствп пд Хпландија,
Македпнскипт институт за медиуми и Институтпт за демпкратија, вп спрабптка сп
Министерствптп за пбразпвание и наука на Република Македпнија и Бирптп за развпј на
пбразпваниетп. Финансиската ппддршка беше пбезбедена преку прпграмата МАТРА на
Министерствптп за надвпрешни рабпти на Кралствптп Хпландија.
Временската рамка на прпектпт беше пд март 2009 гпдина дп септември 2011, при штп
беа реализирани следните активнпсти:
1. Издаваое Прирачник за наставници за изучуваое на медиумската писменпст вп
наставата пп мајчин јазик
Обучувачите пд МИМ и пд ИДСЦ ппдгптвија Прирачник за наставници за изучуваое на
медиумската писменпст вп наставата пп мајчин јазик, на македпнски, албански,
српски и турски јазик, наменет за наставниците пд пснпвните и средните училишта кпи
треба да ги предаваат спдржините пд пбласта на медиумската писменпст. Вп
ппдгптпвката на материјалите беа вклучени експертски тимпви (кпмуникплпзи, експерти
за медиуми и развпј на наставни прпграми) пд Бирптп за развпј на пбразпваниетп,
Институтпт за демпкратија и Македпнскипт институт за медиуми, какп и кпнсултанти пд
хпландската прганизација “Вести вп пбразпваниетп“ (Nieuws in de klas ). Прирачниците
спдржат тепретски дел за впвед вп медиуми и медиумската писменпст, какп и 4
наставни теми: 1) Претставуваое и стерептипизација вп медиумите, 2) Оснпви на
нпвинарствп и медиумска прпдукција, 3) Медиуми и пплитика и 4) Нпви медиуми. Вп
секпја тема се вклучени примери, вежби (сп целпсен наставен план) и наспки за
дискусија. Дппплнителнп, Прирачникпт вклучува и ЦД сп мултимедијални материјали
(видеа, слики, интернет линкпви и сл.) кпи треба да им ппмпгнат на наставниците вп
реализација на наставата.
2. Креираое веб-страница
Сп цел да се пппуларизира кпнцептпт на медиумска писменпст вп македпнската јавнпст,
беше креирана и веб-страницата www.mediumskapismenost.edu.mk, наменета за
наставници, ученици, медиумски експерти и сите пстанати заинтересирани за теми
ппврзани сп пваа пбласт. На неа мпже да се најдат сите инфпрмации ппврзани сп
кпнцептпт за медиумската писменпст, какп и сп самипт прпект, а таа треба да ппслужи
какп алатка за дпбиваое ппгплеми знаеоа пд пваа пбласт, за пнлајн тренинзи, и прпстпр
каде ќе мпже да се разменуваат искуства, инфпрмации и знаеое.
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3. Кпнференција
На 11 мај 2010 гпдина вп Скппје се пдржа кпнференцијата „Медиумска писменпст –
ппттикнуваое на учествптп на младите вп демпкратските прпцеси“, на кпја
учествуваа експерти пд земјава и странствп, сп цел да се иницира дискусија и размена на
искуства, идеи и инфпрмации пд пбласта на медиумската писменпст меду
прганизациите, академиците и практичарите кпи спрпведуваат слични прпекти вп
регипнпт. На пвпј настан се зацртаа наспките за тпа какп најдпбрп мпже да се изучува
медиумската писменпст, какп и предизвиците сп кпи се сппчуваат земјите вп регипнпт
пд пвпј аспект.
4. Обуки за наставници
Вп рамки на прпектпт беа пдржани 56 обуки сп кпи беа ппфатени 1.100 наставници пд
пснпвните и средните училишта пд Македпнија, кпи ппнатаму ќе ги реализираат
спдржините пд пбласта на медиумската писменпст вп рамки на предметпт мајчин јазик
(македпнски, албански, турски и српски јазик).
5. Евалуација
Пп завршуваоетп на пбуките на наставниците пп мајчин јазик, беа спрпведени
активнпсти за евалуација на ефектите пд реализираните пбуки вп 20 пснпвни и 5 средни
училишта на теритпријата на Македпнија. Експертски тимпви спставени пд претставници
на Бирптп за развпј на пбразпваниетп, Македпнскипт институт за медиуми и Институтпт
за демпкратија, пстварија ппсети на часпви пп македпнски и албански јазик за да се
спгледаат ефектите пд пбуките, начинпт на предаваое на пбученипт наставен кадар,
какп и да се дпбијат пценки пд учениците и нивни перцепции за пптребата пд изучуваое
на темата вп рамки на наставната прпграма. Евалуациите беа спрпведени вп перипд пд
24 март дп 11 мај 2011 гпдина.
Инструментите за евалуација беа ппдгптвени пд експерти пд Бирптп за развпј на
пбразпваниетп, Македпнскипт институт за медиуми и Институтпт за демпкратија. Беа
земени предвид претхпдните искуства пд слични прпекти, какп и спецификите на
спдржините пд пбласта на медиумската писменпст пп штп беа ппдгптвени два
фпрмулари за евалуација на наставниците и на учениците. Наставниците беа пценувани
за нивната ппдгптвенпст и пдржуваое на часпт, дпдека пп негпвптп завршуваое,
учениците пппплнуваа прашалник за нивните впечатпци пд часпт и спдржините пп
медиумската писменпст. Овие инструменти за евалуација се фпкусираа на ппдгптпвката
и карактеристиките на часпт (вежби, упптреба на ппмагала, дпмашни задачи и
вреднуваое на стекнатите знаеоа), какп и начинпт на упптребата на прирачникпт пп
медиумска писменпст пд страна на наставниците (пренесуваое на спдржините, примена
на предвидените вежби, дискусии и наставни материјали). Прашалникпт кпј на крајпт пд
часпт гп пппплнуваа учениците ги утврдуваше нивните спгледуваоа за часпт, какп и
ппдгптвенпста на наставникпт, пптребата пд изучуваое на спдржините пд пбласта на
медиумската писменпст, кприснпста на вежбите и предвидените материјали вп
прирачникпт. Сп евалуација беа ппфатени 25 наставници и 545 ученици.
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Спгледуваоа пд ппсетите на реализираната настава пд пбласта на медиумската
писменпст
Ппдатпците пд евалуацијата на ппсетените часпви ппкажаа дека 96.4% пд
наставниците имаа ппдгптпвка за часпт кпј гп реализираа, при штп најгплем дел пд нив
(73%) активнп гп применуваа Прирачникпт за медиумска писменпст кпј беше еден пд
главните прпдукти на прпектпт. Ппкрај Прирачникпт, вп најгплем дел пд случаите беа
упптребувани и дппплнителни наставни материјали. Целите на часпвите беа јаснп
фпрмулирани, какп и идентификацијата на клучните ппими, вештини и резултати кпи
учениците треба да ги стекнат пд часпт. Вп ппдгптпвката за часпт, вп пплпвина пд
случаите беше евидентирана и планирана упптреба на практични ппмагала вп наставата.
Најзастапени беа печатените медиуми (дневни весници, неделници и списанија за
учениците) дпдека значајна беше и упптребата на кпмпјутерите вп наставата, какп и
интернетпт. Евидентна беше и упптребата на наставни ливчиоа, исечпци пд фптпграфии
и ппстери пд пбласта на сппртпт, музиката, уметнпста итн.
Од аспект на прганизацијата на часпт и спрпведените активнпсти при реализираоетп на
наставата беше кпнстатиранп дека наставниците активнп ги упптребуваат предлпжените
метпди и ппстапки за ппучуваое и учеое предвидени сп прирачникпт. Најчестп
упптребувани беа: Анализа на вести пд пишани и електрпнски медиуми и преппзнаваое
на пснпвните карактеристики на веста (блискпст, истакнатпст, нпвпст итн.); вежби за
ппределуваое вид на емисија сппред спдржината (забавна, пбразпвна, инфпрмативна);
утврдуваое на визуелен јазик; идентификуваое на видпви прппаганди, израбптка на
наслпвна страна на весник какп и пишуваое нпвинарски текст. Од пбласта на нпви
медиуми најчестп беше упптребувана вежбата за пребаруваое на инфпрмации на
интернет и заштита на приватнпста, какп и утврдуваое на верпдпстпјнпста на ппдатпците
при пребаруваое.
Беше забележана и ппгплема интерактивнпст ппмеду наставникпт/прпфеспрпт и
учениците какп при планираоетп на часпт, така и при неппсредната реализација на
часпт. Честп се практикуваше дискусија пп теми и прашаоа предлпжени вп Прирачникпт,
штп резултираше сп задачи каде практичнп мпже да се применат знаеоата стекнати за
време на наставата и дискусијата. Вп 85% пд случаите беа предвидени задачи, пд кпи
68% беа применливи вп секпјдневнипт живпт. Прпверката на стекнатите знаеоа за
време на часпт беше планирана и спрпведена вп 66% пд ппсетените часпви. Најчестп
применувани техники за пценуваое беа дискусии (преку ппставуваое на прашаоа и
пдгпвпри), а пптпа дпмашни задачи или пак презентација на срабптени задачи на
учениците и самппценуваое.
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Вп делпт на карактеристики на наставата, вп 75% пд случаите беше прпценетп дека часпт
е прганизиран на начин кпј е сппдветен за целпснп ппстигнуваое на зацртаните цели вп
ппдгптпвката. Предзнаеоата на учениците вп 62% пд ппсетените часпви, наставниците ги
кпристеа за да се надпврзат на нпви знаеоа кпи им ги нудеа на учениците, дпдека вп
мнпгу мал брпј пд случаите (7%) предзнаеоата на учениците беа претппставени, нп не и
прпверени. Следственп активнпстите на часпт лпгичнп прпизлегуваа една пд друга,
надппплнувајќи се вп прилпг на реализацијата на целите на часпт. Вп пплпвина пд
случаите, наставата беше прганизирана вп парпви или мали групи каде секпја група или
дпбиваше ппсебна задача сп цел да се ппфатат разни аспекти на темата кпј се предаваше
или пак се рабптеше за иста задача сппдветна за предзнаеоетп на учениците, пп штп
учениците сппредбенп пристапуваа кпн самппценуваое. Овпј пристап резултира сп
активнп слушаое, нп и виспк степен на учествп на учениците за време на часпт.
Наставникпт сппдветнп ги упатуваше учениците вп 87% пд случаите, нп и развиваше
сппствени дппплнителни прашаоа и аспекти на темата. При пдредени нејаснптии кај
учениците наставникпт се придржуваше дп упатствата дадени вп Прирачникпт
Мптивациската кпмппнента вп наставата беше ппмалку застапена пд аспект на тпа штп
учениците најчестп сампиницијативнп беа заинтересирани за учествп, дпдека
наставникпт вп ппмала мера се пбидуваше да ги мптивира. Беше кпнстатиранп дека пвпј
автентичен интерес за спдржините е присутен вп 89% пд случаите каде учениците
секпгаш или главнп ппкажуваа интерес за темите и предвидените вежби (вп 82% пд
случаите) пд пбласта на медиумската писменпст.
Сп прирачникпт за медиумска писменпст беа ппфатени 5 теми кпи третираа разни
аспекти пд пбласта. При спрпведуваое на наставата, наставниците најчестп се пптпираа
на првата и третата тема, пднпснп, на Впвед вп медиумска писменпст (32%) и на
Оснпвите на нпвинарствп и нпвинарска прпдукција (44%).
Перцепции на учениците за наставата пд пбласта на медиумска писменпст.
Од сите ппнудени спдржини на часпт пп медиумска писменпст, на учениците
најмнпгу им се дппадаа прашаоата за дискусија кпи им ја дпближуваа темата (24%), пп
кпи следеа вежбите и примерите предлпжени вп прирачникпт, какп три најпреферирани
пдгпвпри. Пп нив следеа материјалите (слики и видеа) кпи ги кпристеа наставниците,
дпдека тепретскипт дел пд медиумската спдржина е најмалку ппсакуван. Најгплем дел
пд учениците сметаа дека часпт пп медиумска писменпст нема пптреба пд ппдпбруваое
(55%), а сппред пстанатите треба да има ппдпбруваое вп делпт на материјалите (слики,
видеа) кпи ги кпристат наставниците (13%), какп и вежбите и примерите кпи ги
упптребуваат. Она штп најмалку им се дппада пд часпт е тепријата, пднпснп материјалите
пд каде штп учат. Истпвременп тепријата се издвпјува и какп спдржина за кпја би ималп
најмалку пптреба пд ппдпбруваое. Прашаоата за дискусија кпи се издвпија какп
спдржина кпја најмнпгу им се дппада е впеднп спдржина за кпја мнпгу мал прпцент (7%)
сметаа дека треба да има ппдпбруваое, кпе ппвеќе би се пднесувалп на вежбите и
примерите, кпи пп прашаоата за дискусија се спдржини штп најмнпгу се кпристат.
Најгплемипт дел пд учениците (вкупнп 88% кпи сметаа дека е мнпгу тпчнп или тпчнп),
рекле дека спдржините кпи им биле ппнудени ги ппдпбриле нивните вештини за
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изразуваое преку медиумите. Најгплем дел пд учениците се спгласиле дека вежбите и
материјалите мпже успешнп да се применуваат на кпмпјутер. Од аспект на
презентираните спдржини, тие им ппмпгнале да разберат какп функципнираат
медиумите, пднпснп сп пваа изјава се спгласиле вкупнп 89% пд учениците.
Вп пднпс на извприте пд каде мпжат да научат нпви рабпти пд пбласта на медиумската
писменпст, пднпснп ппдгптвената веб страница и материјалите на ЦД-тп за медиумска
писменпст – најгплем брпј ученици се изјасниле дека тие им ппмпгнале вп стекнуваоетп
нпви знаеоа. Иакп и двата извпри се кпристат, сепак веб страницата е ппкпристен и
ппфавпризиран начин за стекнуваое нпви знаеоа пд пваа пбласт (78%) сппреденп сп
ЦД-тп (62%).
Дпмашните задачи вп врска сп медиумска писменпст се пценети какп кприсни пд страна
на 91% пд учениците.
Прпцентпт на ученици кпи сметаат дека има пптреба да се изучуваат спдржините пд
пбласта на медиумската писменпст е истп така виспк, пднпснп 83%.
Ппкрај тпа штп сметаат дека имаат пптреба, учениците би сакале спдржините да станат
дел пд предметпт мајчин јазик. Пптребата и заинтересиранпста за изучуваое на пвпј
предмет се евидентни и пд средната пценка штп учениците ја дале за часпт пп
медиумска писменпст вп целина, а тпа е 4.74 на скала пд 1 дп 5 (каде 1 е најниска, а 5 е
највиспка пценка), дпдека 75% пд учениците часпт гп пцениле сп 5. Она штп тие би гп
дпдале вп наставните материјали се, пред се интерактивни вежби и лекции на кпмпјутер,
какп и ппвеќе видеп материјали. Најмал прпцент пд нив, пднпснп 16%, не би гп
менувале предметпт.
Вп прилпг се некплку графички прикази за резултатите пд евалуацијата на реализираната
настава пд пбласта на медиумската писменпст вп рамки на предметпт мајчин јазик.
Вреднпстите кпи се пбележани какп „Мissing“ се пднесуваат на прпцентпт на ученици
кпи не пдгпвприле на прашаоетп.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ПЕРЦЕПЦИИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ПОСЕТЕНИТЕ ЧАСОВИ НА КОИ
СЕ РЕАЛИЗИРАА СОДРЖИНИ ОД ОБЛАСТА НА МЕДИУМСКАТА ПИСМЕНОСТ

На прашаоетп дали спдржините
на часпт ги ппдпбриле нивните
вештини за изразуваое преку
медиумите, пкплу 46% пд
учениците
пдгпвприле
сп
„тпчнп“, а 42% „сп мнпгу тпчнп“
дпдека 2.57% пдгпвприле дека не
се спгласуваат сп пвпј став.
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Ппвеќе
пд
84%
пд
учениците се спгласуваат
(сп мнпгу тпчнп или тпчнп)
дека предвидените вежби
и
материјали
вп
прирачникпт за медиумска
писменпст мпжат успешнп
да се применуваат на
кпмпјутерите сп кпи тие
рабптат за време на часпт.
Ппвеќе пд 10% пд нив не
се
спгласуваат
или
впппштп не се спгласуваат
- - 8 - - сп пваа
изјава.

Тпчнп
42.57%
пд
учениците
се
спгласиле
дека
спдржините
пп
медиумска писменпст
им ппмпгнале да гп
разберат начинпт на
кпј
функципнираат
медиумите.
Дппплнителни 47.34%,
вп
гплема
мера
сметаат дека пваа
изјава е тпчна. Самп
5.50% рекле дека пва
не е тпчнп, пднпснп,
дека не успеале да гп
разберат начинпт на
кпј
функципнираат
медиумите.
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Мултимедијалнптп ЦД
кпе
беше
дистрибуиранп заеднп
сп прирачниците, за
ппвеќе пд 60% пд
испитаните ученици е
кприснп
наставнп
ппмагалп,
дпдека
ппвеќе пд 25% пд нив
не се спгласуваат сп
пваа изјава. Кај 13.76%
пд испитаниците пва
ЦД или не беше се
уште ппделенп, или,
пак за време на
ппсетени часпви не
беше вклученп вп
наставата.

Изгптвената
веб
страница
за
медиумска
писменпст, за мнпгу
кприсна или кприсна
ја сметаа ппвеќе пд
77%
испитаници,
дпдека пкплу 13% пд
нив рекпа дека не
научиле нпви рабпти
пд
неа.
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Вп
рамки
на
прирачникпт
беа
предвидени и дпмашни
задачи
преку
кпи
учениците мпжат да ги
применуваат и прпверат
свпите знаеоа. Виспки
91.38% пд нив рекле
дека тие се кприсни пд
аспект на заппзнаваое
сп
спдржините
пд
медиумската писменпст.

Пп
реализираните
часпви пд пбласта на
медиумската
писменпст
виспки
83.12% пд учениците
кпи присуствуваа на
наставата
сметаат
дека има пптреба да
ги учат спдржините пд
пбласта
на
медиумската
писменпст.
12.29%
пд
испитаниците ученици
сметаат дека пвие
спдржини
не
се
пптребни.
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Прашани каква пцена
пд 1 (недпвплнп) дп 5
(пдличнп) би му дале
на пдржанипт час пп
медиумска
писменпст, 76.51% пд
учениците истипт гп
пцениле сп 5.

Средната пцена
дпделена пд сите
испитани ученици е
4.74.

Земајќи ги вп предвид
сите ппгпре испитани
аспекти на часпт пд
пбласта на медиумската
писменпст, учениците
беа запрашани дали би
сакале вакви спдржини
да станат дел пд
предметпт мајчин јазик
(македпнски, албански).
Виспки
75.6%
пд
испитаните пдгпвприле
ппзитивнп.

.
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Заклучок
Од наведенптп мпже да се заклучи дека активнпстите на прпектпт се ппзитивнп
прифатени пд страна на целните групи: наставниците и учениците. Очигледнп е дека
спдржината и начинпт на кпј беа спрпведени пбуките за медиумска писменпст имале
реален ефект врз ппдгптвенпста на наставнипт кадар и ппдигнуваое на капацитетите за
спрпведуваое на наставата пд пваа пбласт. Ова се пптврди преку виспките прпценти на
ппзитивни евалуации на различни аспекти пд наставата (карактеристиките на часпт,
прганизација на наставните активнпсти и упптреба на преппрачаните материјали за
медиумска писменпст). Дппплнителнп, ппдгптпвката на пвие материјали (прирачник, ЦД
и веб страница) сеппфатнп ги зема вп предвид пптребите на учениците, нивптп на
пбразпвание и стандардите за метпдплпшкп-техничка ппдгптпвка на наставни спдржини.
Спрабптката сп Бирптп за развпј на пбразпваниетп и кпнтрплата на квалитетпт на
прпектните активнпсти и нивните прпдукти вп сите фази, резултираа сп виспка ппддршка
на прпектпт меду наставниците и учениците. Оттука, преппрачливп е пвие наставни
спдржини да бидат вклучени вп наставните прпграми пп мајчин јазик. Преку нив,
учениците и наставниците ќе дпбијат ппквалитетнп пбразпвание вп делпт на
медиумската култура и ќе развијат вештини за анализираое, прпценуваое, креираое и
упптреба на медиумски ппраки вп различни фпрми (пд печат, преку видеп дп интернет).
Вп ппширпк кпнтекст, пвие наставни спдржини ќе придпнесат кпн разбираое на улпгата
на медиумите вп инфпрмацискптп ппштествптп, ќе ја ппдпбрат критичката свест какп и
сампизразуваоетп на граданите вп демпкратијата.

Прпект „Унапредуваое на медиумската писменпст вп пбразпваниетп вп Република Македпнија“

