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03Четврток
11.00 – 15.00 часот 

11:00 – 11:15 ВОВЕДНИ ГОВОРИ:
• Жанета Трајкоска, 
Директорка на Институтот за комуникациски студии 
• Михајло Лахтов,
Директор на Проектот на УСАИД за медиумска
писменост „Младите размислуваат“ (YouThink), ИРЕКС
• Дон Кармин, 
Директорка на Канцеларијата 
за општ развој на УСАИД во Северна Македонија

11:15 – 12:30 ПАНЕЛ 1 - ХРАБАР НОВ СВЕТ: 
РАЗЛИЧНИ ПРИСТАПИ 
КОН ОБРАЗОВАНИЕТО 
ЗА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ

• Рене Хобс, професорка на Универзитетот на Роуд Ајленд, 
Факултет за комуникации и медиуми „Харингтон“; 
Основач на „Лабораторијата за медиумска едукација“, САД
• Пол Михаилидис,  професор по граѓански медиуми и новинарство, 
Факултет за комуникации при колеџот „Емерсон“, САД
• Лаури Палса, виш советник и лидер на тимот за медиумска писменост 
во Националниот аудиовизуелен институт, КАВИ Финска

12:00 – 12:30 ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

МОДЕРАТОР: 
Маарит Јааккола, кодиректорка на Центарот за нордиски медиумски 
истражувања „Нордиком“ при Универзитетот на Гетеборг во Шведска

13:00 – 15:00 ПАНЕЛ II - ПОТРАГА ПО НОВИ РЕШЕНИЈА: 
OБРАЗОВАНИЕТО ЗА 
МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ 
ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

• Сеад Џигал, асистент на Меѓународниот балкански универзитет 
во Скопје и истражувач на ИКС
• Владимир Трајковиќ, професор на Факултетот 
за информатички науки и компјутерско инженерство, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
• Демуш Бајрами, вонреден професор и декан на Факултетот за јазици,
култура и комуникација на Универзитетот на Југоисточна Европа, 
Северна Македонија
• Весна Хорватовиќ, професор на Педагошкиот факултет,  
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

14:00 – 14:30 ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

14:30 – 15:00 ЗАТВОРАЊЕ НА ПРВИОТ ДЕН 
И ОБЈАВУВАЊЕ НА ОТВОРЕНИОТ
ПОВИК ЗА УНИВЕРЗИТЕТИ

МОДЕРАТОР: 
Јасна Бачовска Недиќ, професорка на Правниот факултет,
при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје



04Петок
11.00 – 15.00 часот

13:00 – 15:00 ПАНЕЛ IV - МЛАДИНСКИ ПРЕДВОДНИЦИ 
ЗА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ: 
TРАСИРАЊЕ НА ПАТОТ 
КОН ПОДОБРА ИДНИНА

• Никола Донев / Ива Наскова, 
Универзитетско студентско собрание, 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
• Елена Ѓурчиновска, студентка на Педагошкиот факултет, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
• Дорентина Хиса, проектен координатор 
во Институтот за медиуми во Албанија
• Стефан Јањиќ, Ловец на лажни вести (Fake News Tragač), Србија

14:00 – 14:30 ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

14:30 – 15:00 ЗАКЛУЧОЦИ И ЗАТВОРАЊЕ

МОДЕРАТОР: 
Моника Аксентиевска, програмски асистент во Институтот за 
комуникациски студии, Скопје

11:00 – 12:30 ПАНЕЛ III - СОГЛЕДУВАЊА ОД СОСЕДСТВОТО:
ПЕРСПЕКТИВИ НА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ 
ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН

• Лејла Турчило, професорка и шеф на Катедрата за новинарство 
на Факултетот за политички науки на Универзитетот во Сараево, 
Босна и Херцеговина
• Данка Нинковиќ - Славниќ,  доцент д-р на Факултетот 
за политички науки при Универзитетот во Белград, Србија
• Емилјано Казиај, програмски менаџер за програмата 
Learn to Discern (L2D) во Албанија
• Викторија Цар, професорка на Факултетот за политички науки 
на Универзитетот во Загреб, Хрватска

12:00 – 12:30 ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

МОДЕРАТОР: 
Александра Теменугова, програмски координатор 
во Институтот за комуникациски студии, Скопје



ЗА ГОВОРНИЦИТЕ

Панел 1 - Храбар нов свет: Различни пристапи кон образованието за медиумска писменост

Рене Хобс е меѓународно призната како авторитет во областа на образование за дигитална и медиумска писменост. Преку службата во 
заедницата и на глобално ниво и како истражувач, учител, застапник и медиумски професионалец, Хобс дава свој придонес за 
унапредување на квалитетот на образованието за дигитална и медиумска писменост во САД и ширум светот. Авторка е на 11 книги и повеќе 
од 200 научни статии и ресурси за наставна програма за образование за медиумска писменост. Хобс е редовна професорка на школата за 
комуникација и медиуми „Харингтон“ при Универзитетот во Роуд Ајленд и основач на „Лабораторијата за медиумска едукација“.

Пол Михаилидис е професор по граѓански медиуми и новинарство и асистент декан во школата за комуникација на колеџот Емерсон 
(Бостон, САД). Тој е основачки програмски директор на Магистерските студии по дизајн на медиуми, виш соработник на Лабораторијата за 
поттикнување ангажман во „Емерсонʼ и претседавач на наставниот кадар, како и директор на Академијата за медиуми и глобални промени 
во Салцбург (Австрија). Докторирал новинарство и медиумски студии на Универзитетот во Мериленд (САД).

Д-р Лаури Палса е виш советник и лидер на тимот за медиумска писменост во Националниот аудиовизуелен институт, КАВИ, во Финска. Тој 
има неколкугодишно искуство во истражување, развој и промовирање на националното медиумско образование во Финска. Коавтор е на 
„Медиумската писменост во Финска“, Национална медиумска образовна јавна политика. Неговиот интерес е насочен кон развој на 
контекстуализирана писменост во свет на дигитално посредство. Во својата докторска дисертација, Палса ја истражува концептуалната 
контекстуализација, мултиписменоста и едукацијата заснована на компетентност.

Маарит Јааккола е доктор по општествени науки (новинарство) и работи како кодиректорка во Центарот за нордиски медиумски 
истражувања „Нордиком“ на Универзитетот на Гетеборг во Шведска. Таа е и доцент на Катедрата за новинарство, медиуми и комуникација 
(JMG) на Универзитетот на Гетеборг. Истражувањето на Јааккола се наоѓа на пресекот помеѓу медиумите, културата и учењето. Во своето 
истражување, Јакола бара врски помеѓу професионалната и непрофесионалната медиумска продукција, јавните и неформалните 
педагогии, како и пристапите на културолошките студии, претпочитајќи компаративни студии во нордискиот регион.

Панел II - Потрага по нови решенија: Oбразованието за медиумска писменост во Северна Македонија

Сеад Џигал е доктор по политички комуникации. Моментално работи како предавач на Меѓународниот Балкански Универзитет Скопје во 
рамките на Факултетот за комуникации и ги предава следните предмети: Теорија на нови медиуми, Интеркултурна комуникација, Историја 
на медиумите и комуникациите, Визуелна комуникација и Етика на комуникацијата и медиумите. Учествувал во различни проекти од 
областа на медиумското образование, вклучително медиумска писменост, медиумско известување за време на избори, работа на јавниот 
сервис „Македонска радио телевизија“, онлајн образовни ресурси и неколку други.

Весна Хорватовиќ е доктор по педагогија. Нејзината дисертација има фокус на: „Третманот на развојот на говорот и комуникациските 
вештини кај децата од предучилишна и рана училишна возраст“ на Институтот за педагогија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ Скопје. Вработена е на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј". Во периодот од 
2006 до 2017 година била директорка на Бирото за развој на образованието на Македонија. Под нејзино раководство и во соработка со 
граѓанскиот сектор, во 2010 година, за првпат беше воведен концептот на медиумска писменост во основното образование.

Владимир Трајковиќ докторирал во 2003 година. Започнал со работа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија, во 
декември 1997 година. Неговата сегашна позиција е професор на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во моментов е одговорен за неколку предмети на додипломските и постдипломските студии. 
Бил на неколку истражувачки престои во неколку европски универзитети како визитинг научник во рамките на различни проекти на ЕУ и 
меѓународни проекти. Автор е на повеќе од 200 трудови објавени во журнали и конференциски трудови. Д-р Трајковиќ има учествувано 
(како истражувач или водач на проектот) во 30 меѓународни проекти спонзорирани од Европската комисија во рамките на програмите 
TEMPUS, PHARE, FP H2020.

Демуш Бајрами е доцент доктор и декан на Факултетот за јазици, култура и комуникација на Универзитетот на Југоисточна Европа, 
Северна Македонија. Докторирал по општествени науки, со дисертацијата: „Улогата на социјалните медиуми во политиката“. Неговите 
области на интерес вклучуваат политички науки (основа, теорија, методологија, историја), како и комуникација и масовни медиуми. Тој е и 
виш истражувач во групата за истражување за медиумската писменост и дезинформациите, MVDSI, УЈИЕ.

Јасна Бачовска Недиќ е редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје 
од областа на теоретските правни науки. Од 2009 до 2018 година била раководителка на Институтот за Новинарство, медиуми и 
комуникации на Правниот факултет. Од 2000 до 2005 година била асистент истражувач во Центарот за стратегиски истражувања при МАНУ. 
Во фокусот на нејзиниот интерес се социологијата на правото, социологијата на комуникациите и методологијата на правното и 
политичкото истражување. Областите на специјализација ѝ се политичката пропаганда, прецизното новинарство, односите со јавноста, 
медиумското право и медиумската писменост.



Панел III - Согледувања од соседството: Перспективи на медиумска писменост во Западен Балкан

Лејла Турчило е редовна професорка на Катедрата за комуникации/новинарство, Факултетот за политички науки, Универзитетот во 
Сараево. Завршила професионална обука на Универзитетот во Оксфорд, Обединетото Кралство (Аненберг-Оксфорд Медиумски летен 
институт) и на Програмата за меѓународни посетители на Владата на Соединетите Американски Држави и била меѓународен стипендист на 
Владата на Обединетото Кралство. Раководителка е на Катедрата за комуникации / новинарство на Факултетот за политички науки на 
Универзитетот во Сараево.

Данка Нинковиќ - Славниќ е доцент д-р на Одделот за новинарство и комуникации на Факултетот за политички науки, Универзитетот во 
Белград, Србија. Нејзината докторска дисертација е изработена на тема „Публиката на дигиталните медиуми: Информирање на интернет“, 
која ги истражува промените во медиумската публика предизвикани од големиот пораст на користење на интернетот како средство за 
информирање. Има објавено повеќе истражувачки трудови во областа на дигиталните медиуми и медиумската писменост.

Емилјано Казиај е програмски менаџер за програмата „Научи да распознаваш“ (Learn to Discern) во Албанија. Тој е одговорен за 
спроведување на програмата, како и за стратегијата и надзорот. Програмата претставува адаптација на пристапот на IREX „Научи да 
распознаваш“ во масовен отворен онлајн курс (MOOC) за Албанците. Емилјано бил редовен предавач од 2017 до 2019 година, предавал 
предмети за медиуми и комуникација на Универзитетот Њујорк во Тирана. Од 2016 до 2017 година, тој бил советник на министерот за 
социјална заштита и млади, улога која вклучувала застапување и залагање за ажуриран радиодифузен кодекс за албанските медиуми за 
подобрување на заштитата на децата во медиумите. Емилјано има докторат по комуникации од Универзитетот Гент во Белгија. Тој, исто така, 
магистрирал односи со јавноста и дипломирал новинарство на Универзитетот во Тирана.

Викторија Цар е доцент по медиуми и комуникација на Универзитетот во Загреб, Хрватска, на Факултетот за политички науки. Таа е 
раководителка на Секторот за медиуми и комуникации. Таа е и научна соработничка на Истражувачкиот центар за општествени науки на 
Државниот универзитет во Мисисипи, САД. Во фокусот на нејзиното научно истражување се јавните медиумски сервиси, визуелната 
култура и визуелните медиуми, медиумските наративи, дигиталниот активизам, медиумите и родовото прашање, медиумите и човековите 
права, медиумите и малцинските студии. Таа е лидер на проектот Дигитални податоци и безбедност (Универзитет во Загреб). Таа е и 
основачкиот главен уредник на списанието „Студии за медиуми“ (www.mediastudies.fpzg.hr) 2010-2017 година. Била и членка на 
Програмскиот совет на ХРТ (Хрватскиот јавен радио и телевизиски сервис) 2011-2012 година. 

Александра Теменугова ги координира програмските активности за медиумска писменост на Институтот за комуникациски студии. Таа е 
поранешна ТВ новинарка која во 2005 година ја продолжи својата кариера во медиумскиот граѓански сектор, како раководител на 
студиската програма за новинарство на Високата школа за новинарство и односи со јавноста во Скопје. Има огромно искуство во 
спроведување на проекти за медиумска писменост, во соработка со средношколската заедница, новинарите и академската заедница. 
Теменугова беше главен уредник на средношколскиот весник „Медиум“, како и проектен координатор на проектот „Коалиција за медиумска 
писменост“ кој беше признат како еден од 10-те најдобри проекти за медиумска писменост во Европа и претставен во Брисел за време на 
Неделата на медиумска писменост во Брисел во февруари 2019 година. Теменугова е програмски координатор на ИКС во рамките на 
проектот YouThink.

Панел IV - Младински предводници за медиумска писменост: Tрасирање на патот кон подобра иднина

Ива Наскова е студентка на Катедрата за политички науки на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. Во моментов е практикантка 
во Институтот за демократија „Societas Civilis“ во Скопје, во Центарот за парламентарна поддршка. Таа е и млад европски амбасадор, како 
дел од регионалната програма за комуникација на ЕУ за Западен Балкан, која започна во јануари 2020 година. 

Никола Донев студира на магистерските студии по меѓународно јавно право на Правниот факултет „Јустинијан Први“ - Скопје на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во моментов е потпретседател за наука на Универзитетското студентско собрание на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Работи и како проектен асистент во Центарот за право на бегалци и миграција на Правниот 
факултет „Јустинијан Први“ - Скопје. Претходно има работено со Националниот демократски институт (НДИ) и Мировниот корпус во 
Северна Македонија.

Дорентина Хиса е експерт за комуникации, која моментално работи како проектен координатор во Институтот за медиуми во Албанија 
(AMI). Како дел од тимот на AMI, таа ги координира проектите поврзани со медиумска писменост, особено „Градење доверба во медиумите во 
Југоисточна Европа, Фаза II“, кој има за цел да ги подобри вештините на младите за медиумска и информациска писменост преку 
вклучување на наставните програми за медиумска писменост во формалниот образовен систем во Албанија. Дорентина работи како 
хонорарен асистент на Факултетот за општествени науки на Универзитетот во Тирана. Претходно има работено како програмски 
специјалист во Кабинетот на премиерот на Албанија. Дипломирала на Универзитетот во Тирана, Албанија, на полето Комуникација за 
промена на социјалното однесување и на Универзитетот во Хаифа, Израел, на полето Развојна психологија.

Стефан Јањиќ ги завршил дипломските студии по новинарство во 2014 година како најдобар студент на Филозофскиот факултет во Нови 
Сад. Тој е ангажиран како проектен координатор и тренер за медиумска писменост на Новосадската школа за новинарство, како уредник на 
порталот Fake News Tragač и асистент на Катедрата за медиумски студии на Филозофскиот факултет во Нови Сад. Двократен добитник е на 
Наградата за извонредни постигнувања од Сенатот на Универзитетот во Нови Сад за научната работа, како и на наградата на 
Филозофскиот факултет за најдобар млад истражувач од областа на општествените науки. Објавил повеќе од 20 научни трудови од областа 
на анализата на дискурсот, медиумската писменост и деконструкцијата на дезинформациите, како и романот „Ništa se nije desilo“.

Моника Аксентиевска е програмски асистент и менаџер за социјални медиуми на Институтот за комуникациски студии. Таа беше 
координатор на проектот „Писменост за вести и дигитална писменост – Справување со лажните вести“ и уредник на веб-страницата 
stopdezinformacii.mk. Од 2016-2018 година, Моника беше проект асистент на проектот „Коалиција за медиумска писменост“ кој беше признат 
како еден од 10-те најдобри проекти за медиумска писменост во Европа во 2019 година. Во 2017 година, Моника учествуваше на Младинскиот 
форум на УНЕСКО 2017 година и на 39-тата сесија на Генералната конференција (претставувајќи ги заклучоците од Младинскиот форум).


