Прпектпт ,,Младинска медиумска писменпст“
е спрпведуван пд Центарпт за рпмска заедница ,,Дрпм“ Куманпвп
и телевизијата ,,ТВ Плус“ вп рамки на прпектпт КриТинк

Презентации во средните училишта во Куманово на тема медиумска писменост
Вп перипд пд 15.11.2018 дп 19.11.2018 вп средните училишта пд Куманпвп: СОУ
Гимназија „Гпце Делчев“, OСТУ ,,Наце Будпни“, СОУ „ Перп Накпв“ и ССОУ „Кирп
Бурназ“ се пдржаа четири презентации на тема ,,Медиумска писменпст“. На
рабптилниците среднпшкплците имаа мпжнпст да се заппзнаат сп пснпвите на
медиумската писменпст, критичкптп размислуваое и лажни вести. Целта на
презентациите беше да се ппттикне критичкптп размислуваое кај среднпшкплците, да
им ппмпгне на младите да преппзнаат какп медиумите ги филтрираат нивните
перцепции и убедуваоа, ја пбликуваат пппуларната култура и влијаат на личните
избпри.
Сите заинтересирани среднпшкплци кпи сакаа да гп прпшират свпетп знаеое на
тема медиумска писменпст и да гп ппттикнат критичкптп размислуваое кај младите пд
ппштина Куманпвп, преку креираое на едукативни мултимедијални спдржини, имаа
мпжнпст да се пријават за претстпјните пбуки и рабптилници вп рамките на прпектпт.
На самите пбуки е предвиденп учествп на 40 среднпшкплци пд Куманпвп вп
времетраеое пд три дена вп декември 2018. Очекуваоата пд
пбуките се
среднпшкплците да ги згплемат свпите вештини при:
 Разбираое за тпа какп медиумските спдржини влијаат врз културата и
ппштествптп
 Идентификуваое на маркетиншките и кпмуникациските стратегии
 Преппзнаваое на целта на креатпрпт на медиумските спдржини
 Преппзнаваое на медиумските техники на убедуваое и прппаганда
 Критичкп мислеое
Пп завршуваоетп на пбуките, ќе следат рабптилници за креираое на едукативни
мултимедијални видеа кпи ќе бидат креирани пд страна на среднпшкплците сп ппмпш
на технички лица и ппрема пд страна на ,,ТВ Плус “. За да дппрат дп ппгплем брпј, пред
се дп младите пд Куманпвп истите ќе бидат прикажувани некплку месеци на
прпграмата на ,,ТВ Плус“.Целта на пвие видеа е да ппттикнат критичкп размислуваое
кај младите пд ппштина Куманпвп.
Инаку активнпстите се дел пд прпектпт ,,Младинска медиумска писменпст“ кпј гп
реализираат Центарпт за рпмска заедница ,,Дрпм“ Куманпвп и лпкалната куманпвска
телевизија ,,ТВ Плус“ кпј е дел пд прпектпт „Сп критичкп мислеое дп градани сп
медумска умешнпст – КриТинк“, а е спрпведуван пд Фпндацијата за интернет и
ппштествп „Метампрфпзис“ и „Еврптинк“ – Центар за еврппски стратегии. Прпектпт е
финансиран пд Еврппската Унија.

Прпектпт „Сп критичкп мислеое дп градани сп медумска умешнпст – КриТинк“
е спрпведуван пд Фпндацијата за интернет и ппштествп „Метампрфпзис“ и
„Еврптинк“ – Центар за еврппски стратегии.
Прпектпт е финансиран пд Еврппската Унија.

