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АКТИВНОСТИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТОТ
Активностите во рамки на проектот се следни и се опишани според редоследот на нивното реализирање:
А.1. Состаноци со средни училишта
А.2. Работилница за секое училиште
А.3. Прослава на неделата на медиумската писменост 5-9 ноември 2018
А.4. Изработка на кратки промотивни видеа
А.5. Панел Дискусија
А.6. Завршен настан
А.1. На состаноците ќе се направи подетален опис на проектот и проектните активности и ќе се назначат лица од
училиштата кои ќе бидат вклучени во проектот. Ќе се разговара со професорите по предметите Македонски јазик и
литература и Граѓанско образование (или нивна соодветна замена) за добивање на мислење за состојбата со
критичкото размислување и медиумската писменост на средношколците во секое училиште и за увид заради
можност за дополнување на наставната програма.
А.2. Во рамки на проектот ќе се организира работилница за секое училиште со која ќе се опфатат по 20 ученици од
4-та година од секое училиште (доколку е можно од секој клас ист број на ученици). Составот на учениците треба
да биде мешан – по пол и етничка припадност. Работилниците ќе траат по 4 часа со пауза за освежување и пауза за
закуска. За работилниците ќе се ангажираат 2 предавачи кои ќе ги водат работилниците.
А.3. Прослава на неделата на медиумската писменост ќе трае од 5 до 9 ноември 2018, а за оваа активност ќе се
организираат:
1. Конкурс за постер со цитат,
2. Конкурс за најдобар слоган,
3. Квиз помеѓу училиштата на тема медиумска писменост.
Двата конкурси ќе траат една недела, односно една недела ќе се прибираат дела од конкурсот (од 31 октомври до
06 ноември до 00:00 часот, а тричлено жири ќе има 3 работни дена за одлука за три најдобри постери со цитат и
три најдобри слогани. Ќе се направи изложба на најдобрите 10 постери и најдобрите 10 цитати и доделување на 1ва 2-ра и 3-та награда во двете категории. На настанот (изложбата) кој ќе се одржи во петок на 9ти ноември во
12:00 часот ќе присуствуваат сите ученици од училиштата кои аплицирале на конурсот и дел од наставниот кадар,
односно оние професори кои ќе бидат назначени за спроведување на активностите во рамки на проектот.
Квизот помеѓу училиштата ќе се одржи во среда на 7ми ноември во 18:00 часот. На квизот ќе учествуваат групи од
по 5 ученици од секое училиште. Жирито кое ќе биде задолжено за квизот ќе биде составено од по еден
претстaвник назначен од секое училиште, значи од вкупно 7 члена. Жирито ќе одлучи кои прашања ќе бидат
поставени и ќе ја следи регуларноста на квизот. На училиштето кое ќе биде победник ќе се додели награда за
„Најдобро училиште во областите критичко размислување и медиумска писменост во 2018 год.“ и истото ќе се
обврзи да го организира квизот во 2019 година. Со ова, секоја наредна година, училиштето победник ќе биде
организатор на идниот квиз за критичко размислување и медиумска писменост.
А.4. За изработката на кратки промотивни видеа протагонисти ќе бидат учениците од средните училишта вклучени
во проектот. Во видеата ќе се вклучат ученици од различна етничка припадност и доколку тие се согласни, нивните
изјави ќе се снимат на нивниот мајчин јазик. Видеата ќе ги емитува медиумскиот партнер ТВ21.
А.5. Во рамки на проектот ќе се сними панел дискусија на која ќе учествуваат модератор, новинар, експерт и двата
предавачи од обуките. Публика ќе бидат учениците кои зеле учество на претходно реализираните работилници, со
можност да поставуваат прашања до гостите. По завршувањето на панел дискусијата на средношколците ќе се
доделат сертификати за учество.
А.6. За завршниот настан ќе биде организиран коктел и ќе бидат доделени благодарници на лицата кои биле
ангажирани во проектот. На овој настан ќе учествуваат 36 гости, односно: директорите и наставниците вклучени во
проектот, гости од медиумскиот партнер ТВ21, гости од проектот Критинк и останатите лица агажирани во активностите
на проектот ТЕМА ЗА ДИЛЕМА.
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ВРЕМЕТРАЕЊЕ И ПЕРИОДИ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
АКТИВНОСТИ
Проектот ќе се реализира во периодот од 01.10.2018 до 31.03.2019 год.
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Активност 1 Состаноци со средни училишта
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