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Фокус EPALE платформе у 
септембру био је медијска 
писменост у образовању 
одраслих. У том периоду су 

EPALE национални тимови и заједница 
објавили бројне инспиративне студије 
случаја, чланке, извештаје и друге 
материјале.

Погледајте кратки приказ септембарске 
теме, који је припремио Симон Брук, 
тематски координатор.

ДРАГЕ EPALE КОЛЕГЕ,

https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-summary-september-2018-focus-media-literacy-adult-learning
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-summary-september-2018-focus-media-literacy-adult-learning
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-summary-september-2018-focus-media-literacy-adult-learning
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-summary-june-focus-assessing-adults-skills
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НЕКА ЕВРОПА ЗНА! МЕДИЈСКА 
ПИСМЕНОСТ У ФУНКЦИЈИ 

ЗАЛАГАЊА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
ОДРАСЛИХ 

Блог чланак је преузет са платформе. 
Аутор је Markus Palmén.
Линк ка оригиналном чланку:
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/let-europe-know-advoca-
cy-adult-education-through-media-literacy. 

Да би залагање применом технике заговарања било ефективно 
потребно је да едукатори у образовању одраслих буду медијски 
писмени – наиме, морају знати како да са медијима комуницирају 
о образовању одраслих (о темама и утицају образовања 
одраслих).  Др. Михаел Зомер нам говори о европском пројекту 
„Нека Европа зна!“ који је изнедрио наставни план и програм 
медијских вештина за едукаторе у области образовања 
одраслих у форми вебинара и семинара који су се одржавали 
широм Европе.  Један од резултата пројекта је наставни 
материјал који се бесплатно може користити на интернету.

https://ec.europa.eu/epale/en/users/markus-palmen-1
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/let-europe-know-advocacy-adult-education-through-media-literacy
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/let-europe-know-advocacy-adult-education-through-media-literacy
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КАКО ЈЕ ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ПРОДРЛО У МЕДИЈЕ

Све је почело једним веома храбрим признањем: „Нисам знао 
добро да читам“. Признање је још више изазвало запањеност јер 
га је изговорио писац – Тим-Тило Фелмер. 

Овај немачки писац не само да је прешао пут од неписменог 
човека до аутора књига за децу, већ је прешао и пут од срама 
до признања проблема који је некада имао. Борба против 
неписмености је истовремено и борба против табуа: процењује 
се да је око 7.5 милиона људи у Немачкој функционално 
неписмено. Када је професорка из Хамбурга Анке Гротлишен 
објавила ово откриће 2011. године, успела је да постигне нешто 
до тада невиђено: скренула је пажњу највећих медија у Немачкој 
на тему образовања одраслих.  
 
У ЧЕМУ ЈЕ ШТОС И КАКО ЈЕ ОНА ТО УРАДИЛА

Свој успех да привуче пажњу медија на образовање одраслих 
Анке Гротлишен много дугује свом тиму који је служећи се 
„прибором за медијску конференцију“ уподобио резултате 
истраживања за медије. Чланови тима су водили рачуна о 
механизмима на којима се заснива медијска пажња и утицај: 
велика вредност вести, велика група људи на које се вест односи, 
јасна порука, новина и актуелност. Објављивање признања 
једног писца да је у прошлости био неписмен представља још 
један од многих оштроумних медијских потеза.  Укратко, њен 
тим је владао потребним вештинама медијске писмености као 
прави представници медија. 
 
ПРОЈЕКАТ „НЕКА ЕВРОПА ЗНА!“ – КАКО НА СВА ЗВОНА 
ЗВОНИТИ О ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ

Управо је циљ пројекта „Нека Европа зна о образовању 
одраслих!“, један од пројеката европског програма Еразмус + 
био да се баш та врста медијских вештина користи у великим 
размерама у области образовања одраслих. Католички центар 
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за образовање одраслих у Немачкој („КЕБ“) био је координатор 
пројекта који је трајао три године и завршио се у септембру 
2018. године. Замисао се састојала из тога да се медијски 
стручњаци и креатори плана и програма наставе и учења састану 
са стручњацима за обуку стицања основних вештина и израде 
материјале за наставу и учење на основу којих ће наставници за 
образовање одраслих стећи нове вештине – медијске вештине.   

На пројекту су прво настали па су, затим,  широм Европе 
организовани отворени семинари и вебинари за наставнике и 
НВО за образовање одраслих. Општи циљ био је да се унапреде 
новинарске и медијске компетенције полазника. То ће омогућити 
да се на програму локалних и регионалних медија нађу теме 
као што су стицање основних вештина, описмењавање или 
образовање одраслих уопште, а на које медији често не обраћају 
пажњу. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА

План и програм наставе и учења чији су аутори партнери на 
пројекту CONEDU, Аустрија и Академија Клаусенхоф из Немачке, 
подељен је на шест модула и пружа добар увид у теме и предмет 
материјала: „Вредност новинарских вести“, „Прикупљање 
релевантних информација“, „Писање као конструктивни 
процес – између реалности, стереотипа и односа са јавношћу“, 
„Употреба дигиталних медија и писање за њих”, и „Како написати 
добар ПР текст“. 

Полазници су по модулима могли, на пример, да науче како да 
напишу кратка и ефективна саопштења за медије која почињу 
реченицом која изазива интересовање а садржи све потребне 
информације. Учили су и како да пронађу добру причу у наоко 
„штурој“ области као што је стицање основних вештина. 
Сликовит опис неког примера или организовање посебних 
манифестација су средства за скретање пажње на неку тему.

 

http://www.erwachsenenbildung.at/
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ПРИБОР ЗА МЕДИЈСКУ ПИСМЕНОСТ КОЈИ МОГУ СВИ ДА 
КОРИСТЕ!

Сви наставни модули су оцењивани у осам земаља партнера на 
пројекту (Норвешка, Финска, Данска, Белгија, Немачка, Аустрија, 
Румунија, Португал) користећи методу која се заснива на 
приступу Слободног универзитета у Берлину. Добијени резултати 
послужили су за побољшање одређених модула.

Експериментална игра је изразита карактеристика плана 
и програма наставе и учења која подстиче на одржавање 
регионалних кампања о стицању основих вештина. Тај метод 
је од нарочите користи ако се имају у виду различити услови у 
региону који су одраз разлика у реалности широм Европе - од 
Румуније до Норвешке.

Поред осталих исхода пројекта снимљени су и вебинари са 
припадајућим уџбеницима, које је израдила Норвешка мрежа за 
образовање одраслих, као и брошура са најважнијим принципима 
новинарства за наставнике за образовање одраслих, коју је 
израдило Данско друштво за образовање одраслих. 

Од самог почетка један од циљева пројекта био је да наставници 
за образовање одраслих што боље савладају вештину писаног 
обраћања на европским медијима и порталима за образовање 
одраслих, као што је EPALE.  Пројекат „Нека Европа зна!“ 
је изнедрио материјал који се дели полазницима обуке са 
практичним саветима како да се у својим плановима наставе и 
учења служе платформом EPALE. 

Пројекат се завршио на Конференцији Европске мреже за 
стицање основних вештина (EBSN) која је одржана у Берлину у 
јуну 2018. године. Материјал – који је  постепено до краја израђен 
– је доступан и може се преузети са интернета на различитим 
језицима на првој страни као бесплатно доступан наставни 
материјал.

www.let-europe-know.eu(спољни линк)

http://www.basicskills.eu/
http://www.let-europe-know.eu
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Др. Михаел Зомер са Академије Клаусенхоф је новинар, уредник 
Магазина за образовање одраслих (Zeitschrift Erwachsenenbil-
dung) и координатор пројекта „Нека Европа зна!“ 
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Блог чланак је преузет са платформе.
Аутор је Simon BROEK.
Линк ка оригиналном чланку:
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/unescos-guidelines-design-
ing-inclusive-digital-solutions-and-developing-digital-skills. 

Тематски координатор платформе EPALE, Симон Брук, даје 
осврт на најновије смернице УНЕСКО-а и издавачке куће 
дигиталних издања Пирсон (Pearson) за израду дигиталних 
решења за инклузију и стицање дигиталних вештина и каква је 
њихова примена у образовању одраслих. 

УНЕСКО-ВЕ СМЕРНИЦЕ ЗА 
ИЗРАДУ ИНКЛУЗИВНИХ 
ДИГИТАЛНИХ РЕШЕЊА И 
СТИЦАЊЕ ДИГИТАЛНИХ ВЕШТИНА

https://ec.europa.eu/epale/en/users/nbroesmo
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/unescos-guidelines-designing-inclusive-digital-solutions-and-developing-digital-skills
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/unescos-guidelines-designing-inclusive-digital-solutions-and-developing-digital-skills
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УНЕСКО и Пирсон су недавно објавили смернице за примену 
дигиталних решења у борби против дигиталне искључености. 
Тежиште им је на глобалној дигиталној инклузији ниско-
квалификованих људи чија је писменост на ниском нивоу. 
Смернице су намењене пружаоцима дигиталних услуга, развојним 
организацијама и институцијама владе који помажу пројектовање 
и израду дигиталних решења, као и креаторима политика којима 
смернице служе за израду мера политика и регулаторног оквира 
за инклузију. 

Иако у тежишту ових смерница нису директно „Европа“ или 
„одрасли“, оне ипак могу да буду од значаја за образовање 
одраслих у Европи.  Поред тога, све већи дигитални свет тражи од 
Европљана да буду способни да раде, живе, уче и комуницирају 
у дигиталном свету. Без ових вештина готово да и није могуће у 
потпуности партиципирати у друштву. Они којима оне недостају 
су у опасности да буду маргинализовани.

УНЕСКО је дао следеће смернице, са скупом препорука за 
дигиталну инклузију ниско-квалификованих људи чија је 
писменост на ниском нивоу:

1. Пројектовање са корисницима, са фокусом на њиховим 
потребама и контексту

Најважније је да се добро схвати ко су циљни корисници и да се 
следи опробана пракса пројектовање са њима - а не за њих, док се 
пажљиво води рачуна о одређеним изазовима. То се односи на:

• Знање о корисницима и њиховом екосистему;

• Пројектовање у складу са најбољом праксом и по мери 
корисника;

• Чувати се изазова у пројектовању решења за ниско-
квалификоване кориснике са ниским нивоом писмености.
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2. Нагласак је на дигиталним вештинама и компетенцијама 
корисника

Чини се да је толико очигледно да не треба ни помињати, а ипак 
је важно недвосмислено показати да решења морају настати 
на основу знања о томе колико су корисници у могућности да 
користе технологију као и у којој мери им коришћење технологије 
не представља напор. То се односи на:

• пружање подршке корисницима да стекну дигиталне 
вештине и компетенције;

• мерење и праћење дигиталних вештина и компетенција 
корисника.

 
3.   Садржина мора бити јасна и од значаја за ниско-квалификоване 
кориснике са ниским нивоом писмености

Увек је најбољи онај садржај који је једноставан и који је по 
мишљењу циљних корисника поуздан, што се може лакше 
постићи ако га стварају крајњи корисници. То се односи на:

• израду стратегије о садржају са циљем да се задовоље 
потребе корисника;

• израду садржаја који је једноставан, јасан и поуздан;

• израду садржаја за групну или посредну дигиталну употребу.
 
4 Примена одговарајућих медија и интерфејса по мери 
корисника за ниско-квалификоване кориснике са ниским 
нивоом писмености

Најкорисније дигитално решење за ниско-квалификоване 
кориснике са ниским нивоом писмености је оно које се састоји 
из одговарајуће комбинације медија, погон су му способности 
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корисника и технолошка средина у којој корисник живи. То 
се односи на: 

• разматрање које медије искомбиновати и начина уноса 
за ниско-квалификоване кориснике са ниским нивоом 
писмености;

• пројектовање са највећом могућношћу коришћења за 
ниско-квалификоване кориснике са ниским нивоом 
писмености.

 
5.    Обезбедити почетно и стално оспособљавање и подршку

Корисници са ниским нивоом писмености који се први пут 
сусрећу са дигиталним решењима имају истинску потребу за 
оспособљавањем и подршком (процес увођења), а и касније, 
пошто наставе са коришћењем. То се односи на:

• уграђивање подршке у дигитално решење;

• највеће могуће учешће људи у оспособљавању и пружању 
подршке.

 
6.   Стално праћење, мерење и побољшавање

Анализа података о коришћењу пресудна је за ефикасно 
управљање системом. Она може да покаже да ли су остварени 
пројектни циљеви и циљеви корисника, и ако нису, да укаже 
шта треба променити. То се односи на:

• старање да се прикупљају и прате одговарајући подаци на 
безбедан и одговоран начин;

• учешће свих заинтересованих страна у анализи података.
 
ДА ЛИ КРЕЋЕМО НА ПУТОВАЊЕ КОЈЕ ЋЕ НАС ПРОСВЕТИТИ?

У смерницама су јасно садржана начела образовања одраслих, 
да наставу треба конципирати и развити са полазницима; да 
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треба да буде прилагођена њиховом степену квалификација; и 
да се одвија уз људску подршку и усмеравање и стално праћење.  
Међутим, у смерницама би се већи акценат могао ставити 
на чињеницу да учењем одрасли крећу на пут који се протеже 
даље од једне одређене путање, или криве, учења. Због тога је 
потребно да се направи однос између криве учења и формалног, 
неформалног и информалног начина (даљег) учења. Далеко 
чешће се дигитална решења нуде за „решавање“ проблема 
недостатка одређене вештине а да се не узимају у обзир 
оне вештине које већ постоје (али нису довољно развијене), 
или друге вештине које циљне групе још немају. Због тога по 
структури обуке мора бити јасније које могућности образовања 
пружа а које полазници могу да стекну.  

Сигуран сам да корисницима платформе EPALE на памет 
падају драгоценије идеје када размишљају о смерницама и 
можда интересантнији примери које могу да поделе са другим 
корисницима платформе и са УНЕСКО-м!

Овде можете прочитати цео извештај

https://ec.europa.eu/epale/en/resource-centre/content/guidelines-designing-inclusive-digital-solutions-and-developing-digital
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Блог чланак је преузет са платформе.
Аутор је Gerhard Bisovsky.
Линк ка оригиналном чланку:
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/media-literacy-literacy-21st-century.

Герхард Бисовски  даје осврт на то шта је медијска писменост и 
из чега треба да се састоји да би оснажила одрасле полазнике.

Важност традиционалних медија, а нарочито модерних 
дигиталних медија је очигледна. Они утичу на наш свакодневни 
живот као и на политику и друштво. Нарочито друштвене 
мреже свим корисницима пружају могућност да изразе себе, да 
размењују садржаје и да комуницирају на начин по мери своје 
личности. Сваки корисник има лице и глас које могу да виде и 
чују многи други људи. 

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ – 
ПИСМЕНОСТ ЗА 21. ВЕК

https://ec.europa.eu/epale/en/users/gerhard-bisovsky
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/media-literacy-literacy-21st-century
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НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА СЕ МОЖЕ МАНИПУЛИСАТИ И 
ШИРИТИ ПРОПАГАНДА

На друштвеним мрежама се новости, пропаганда и манипулације 
могу ширити и аутоматски. Универзитет у Оксфорду је урадио 
студију о организованим манипулацијама на друштвеним 
мрежама на узорку од 48 земаља.  У свакој од њих откривен је 
барем један случај организоване манипулације на друштвеним 
мрежама, у режији неке политичке странке или владине 
институције.  

Политичке странке обично шире дезинформације у време 
изборне кампање; тако се шири неповерење, поларизује и 
подрива интегритет демократских процеса. У прошлости је било 
много случајева манипулације и дезинформисања. Међутим, са 
друштвеним мрежама се у веома кратком року може допрети 
до огромног броја људи. Не треба изгубити из вида чињеницу 
да већина коментара долази од веома малог удела корисника 
Фејсбука, као што је показала једна аустријска студија о „гласној 
мањини“. Један од неколико одговора на оваква кретања јесте 
појава „контролора чињеница“ од којих је већ сада више од 100 
активних група у Европи, у редакцијама традиционалних медија, 
у НВО и удружењима грађана, како се тврди у једном раду са 
Ројтерсовог института за студије новинарства.

МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ ЈЕ ТЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
ОДРАСЛИХ

Преоптерећеност информацијама, дигитално насиље и 
узнемиравање делују на људе свих доби. У људима стварају 
страх, гуше их и њима манипулишу. Зато се ја залажем за 
медијску писменост која оснажује људе. 

Медијска писменост је „способност да се компетентно 
комуницира у свим видовима медија као и да се они користе, 
разумеју, анализирају, оцењују и у њима учествује са упечатљивим 
сликама, речима и звуцима који чине нашу савремену културу 
у којој масовни медији имају доминантну улогу’, Tеса Џолс и 

http://comprop.oii.ox.ac.uk/research/cybertroops2018/
http://comprop.oii.ox.ac.uk/research/cybertroops2018/
https://www.digitalreport.at/inmitten-einer-lauten-minderheit/
https://www.digitalreport.at/inmitten-einer-lauten-minderheit/
http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/research/files/The%2520Rise%2520of%2520Fact-Checking%2520Sites%2520in%2520Europe.pdf
http://www.hastingslawjournal.org/2018/06/03/media-literacy-a-foundational-skill-for-democracy-in-the-21st-century/
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Мишел Јохенсен пишу за Hastings Law Journal.
Људи треба да буду способни да процене или да превазиђу 
уобичајене опасности садржане у неистинитим порукама, 
дигиталном насиљу, радикализацији, претњама по дигиталну 
безбедност и противправним радњама које дигиталну 
безбедност ометају, као што се наводи у Саопштењу Европске 
комисије о Акционом плану за дигитално образовање.
 
МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ СЕ ОСЛАЊА НА КРИТИЧКО 
РАЗМИШЉАЊЕ

По мом мишљењу, медијска писменост је блиско повезана са 
способношћу да се критички и независно просуђује, да се не 
попусти под притиском екстремистичких порука, а и способност 
да се размишља о себи и својим поступцима. Како се може 
видети из једне информације коју је сачинила Европска комисија, 
ова врста отпорности, нажалост недостаје младима. Међутим, 
она недостаје и људима свих доба.  

У једној анализи медијске писмености у 28 држава чланица 
ЕУ Европске аудиовизуелне опсерваторије Савета Европе, 
„критичко размишљање“ је недвосмислено било најважније у 
свих 547 пројеката чија се вредност оцењивала, а које је описано 
као:

”Знање о томе како медијска индустрија функционише и како 
настају поруке са медија; истраживање шта је произвођаче 
садржаја навело да се на основу сазнања одлуче да изаберу и 
употребе баш такав садржај; откривање различитих врста 
медијског садржаја и провера његове тачности, поузданости и 
вредности; откривање и контролисање ризика по безбедност 
на Интернету.”  

 МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ ЗНАЧИ КРИТИЧКО РАЗМИШЉАЊЕ

Критичко размишљање је општеприхваћен циљ образовања и 
ми се морамо постарати да се то не буде празна прича. Критичко 
мишљење има утицај у свим секторима просветног система, на 
децу, омладину и одрасле. 

http://www.hastingslawjournal.org/2018/06/03/media-literacy-a-foundational-skill-for-democracy-in-the-21st-century/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A22%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A22%3AFIN
http://www.consilium.europa.eu/media/22745/eycs-background-note_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/reporting-media-literacy-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/reporting-media-literacy-europe
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Међутим, и многе друге дефиниције почивају на другачијим 
идејама. Да ли се на критичко мишљење може гледати као на 
неки општи приступ или оно зависи од предмета размишљања? 
Које вештине и способности укључује критичко мишљење? То 
су само нека питања везана за приступ који има велики значај 
у просветном раду. У чланку из  Станфордске филозофске 
енциклопедије се о критичком размишљању говори на један 
потпуно нов начин.

За просветни сектор је најважније како се медијска писменост 
може применити са критичким размишљањем на чврстим и 
одрживим основама у процесу учења. Медијска писменост је 
више питање образовања него медија. Настава која се изводи уз 
помоћ медија није медијска писменост већ настава о медијима. 
Производња медија није медијска писменост; иако медијска 
писменост треба да обухвати и производњу медија, медијска 
писменост не значи нападање медија већ њихова критичка 
анализа. 

По мом мишљењу, циљ је да се да моћ и одговорност 
становништву за откривање, спречавање и блокирање 
дезинформација. Поруке са свих врста медија не треба схватати 
на исти начин и људи треба да буду у могућности да провере ко 
шта говори и зашто, са нагласком на контекст медијских порука 
у свим њиховим облицима. 

Коначно, то је и питање обезбеђења континуитета и даљег 
развоја демократских друштава. Јака демократија се заснива 
на квалитетним вестима и информацијама са независних медија, 
клими плурализма мишљења и могућности да се преговорима 
дође до широког консензуса. 

Герхард Бисовски, генерални секретар Аустријске асоцијације 
центара за образовање одраслих (Volkshochschulen). У периоду 
1996-2012. био је директор Бечког центра за образовање одраслих 

Мајдлинг; од 2009-2012. био је директор мреже „Образовна 
оријентација и саветовање, Беч“. У периоду 2012-2017. био је члан 
одбора Европског друштва за образовање одраслих. Главни је 
уредник листа Аустријски центар за образовање одраслих - Die 
Österreichische Volkshochschule. 

Контакт: gerhard.bisovsky@vhs.or.at

https://plato.stanford.edu/entries/critical-thinking/
https://plato.stanford.edu/entries/critical-thinking/
https://ec.europa.eu/epale/en/users/gerhard-bisovsky
http://magazin.vhs.or.at/
http://magazin.vhs.or.at/
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/gerhard.bisovsky@vhs.or.at
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МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ: 
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА 

УКЉУЧИВАЊЕ У 
ЗАЈЕДНИЦУ

Приредио: EPALE национални тим за подршку Србије

Медијска писменост честа је тема дискусија у оквиру тема 
грађанске културе и савремене демократије, посебно када се 
разматра како грађани на нове начине могу да партиципирају у 
дигиталним медијима. 

Зашто је ова тема важна и шта се на ову тему дешава у Републици 
Србији разматрали смо са Маријаном Матовић, истраживачицом-
сарадницом на Факултету политичких наука Универзитета у 
Београду, која је, поред бројних прегледа и истраживања на тему 
медијске писмености, своју докторску дисертацију посветила 
утврђивању разлика у медијској писмености између различитих 
генерација одрасле популације. 
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ЗАШТО НАМ ЈЕ ВАЖАН КОНЦЕПТ МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ У 
САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ?

Данас, када се говори о медијској писмености, најчешће се 
фокус помера са индивидуалних компетенција појединца на 
укључивање у заједницу (енгл. community involvement). То 
значи  да се сваки члан заједнице, грађанин или грађанка, 
оснажује да у складу са својим потребама и капацитетима, 
а кроз праксу коришћења различитих медија и медијских 
садржаја, допринесе заједници. Истовремено, сматра се да ће 
тај допринос бити адекватно вреднован. Самим тим медијска 
писменост постаје важна компетенција грађанске писмености 
и један од важних елемената обликовања грађанске културе.  
Уколико се ове компетенције не развијају у савременој култури 
која је медијатизована, учесници (грађани, публика, корисници) 
постају пасивни, искључени из јавних дискусија што оставља 
простор за нове облике манипулације и контроле. Данас постаје 
важно не само да ли неко има приступ медијским технологијама 
и интернету него и на који начин их користи и за које потребе, 
као и какви су услови коришћења. На пример, да би грађани 
учествовали у јавним дискусијама онлајн важно је да грађани 
имају могућност да учествују, да сам простор позива на 
партиципацију, али и да имају развијене компетенције које се 
развијају кроз одговарајуће форме медијске писмености. 

ШТА СУ ЕЛЕМЕНТИ МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ У ДИГИТАЛНОМ 
ОКРУЖЕЊУ?

Разликујемо три основна елемента: способност приступа 
медијима, способност креирања садржаја и способност 
критичког читања медијских садржаја. 

Способност приступа медијима и садржајима најпре се односи на 
могућности примања и/или повлачења различитих информација, 
а затим и на одашиљања истих и на могућност исказивања својих 
ставова и учешћа у животу заједнице посредством одређених 
медијских канала. Постоји и идеја о присуству плурализма и 
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разноликости, тј. да сви заинтересовани могу да искажу свој 
став у јавном простору у циљу квалитетнијих јавних дебати. 
У дигиталном окружењу способност приступа је повезана са 
степеном и начином усвајања нових технологија чије се разлике 
очитавају као  дигитални јаз. Једна од улога медијске писмености 
је и та да се јачањем медијских компетенција превазилазе разне 
варијације дигиталног и другог јаза који из њега произилази 
коришћењем доступних медијских технологија.

Способност креирања медијских садржаја за многе не значи 
и нове компетенције за грађанску партиципацију, што значи 
да велики број људи који креира одређене садржаје неће нпр. 
јавно исказати свој став о некој теми, покренути акцију и сл.  
Једна од улога медијске писмености овде је да оснажи везу 
између медијских садржаја које праве приватна лица и њихове 
грађанске улоге, односно важности коју ти садржаји могу имати 
у јавном животу. 

Трећи елемент медијске писмености може се рећи да је кључан 
и односи се на критичко читање медија. У оквиру овог концепта 
се преламају различите теорије, вештине и регулативе у вези са 
улогом медија и медијских садржаја у једном друштву. Развијање 
критичког читања има за циљ да грађанима пружи знања о 
медијима (и медијским садржајима) који ће им омогућити да 
их анализирају и евалуирају, развијају скептичност, дистанцу и, 
евентуално, деконструишу доминантне односе моћи, ауторитета 
и вредности који медији учитавају својим репрезентацијама. 
Дигитални медији све ово на неки начин компликују јер у једном 
новом простору омогућавају преплитање јавног и приватног, 
разних облика медијских садржаја, старе представе и нове 
облике само-представљања и слично, због чега постаје веома 
важно старим знањима придодати и знања која се односе на саме 
технологије, али и на људска права и грађанску одговорност у 
новом окружењу.
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КАКО БИСМО МОГЛИ ДА ОПИШЕМО МЕДИЈСКУ ПИСМЕНОСТ 
У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ?

Интернет је у Србији део свакодневног живота од краја 1990-их 
година. Може се рећи да је тек развој нових комуникационих 
технологија подстакао размишљања о значају медијске 
писмености и медијског образовања у нашој земљи, као и 
истраживања у овој области. Досадашња истраживања показују 
да је веома мали број корисника интернета активан у развијању 
грађанске културе на интернету. То су најчешће млађи и 
образованији грађани. Наиме, истраживања Републичког завода 
за статистику (РЗС) упућују на то да је употреба интернета у 
Србији условљена социо-демографским карактеристикама 
становништва: узрастом, образовањем, полом и место 
боравка (урбана средина). Млади који су одрасли уз савремене 
технологије, узраста од 15-25 година, тзв. „дигитални урођеници“ 
или „интернет генерације“ су они који се најпре информишу 
путем интернета који је за њих најчешће синоним за друштвене 
мреже (најчешће Facebook и YouTube). Ипак, главни извор 
информисања за већину становишта је и даље телевизија. 
Истраживања из 2014. године говоре да је компујтерски 
писмених и делимично писмених 51% и да углавном живе у 
градовима. Више о овим и другим истраживањима може да се 
прочита у Припремном документу о националним политикама 
и стратегијама медијске и информационе писмености (МИП) у 
Србији. Тренутно је у току  обрада података истраживања који 
представља део моје докторске дисертације и који ће показати 
има ли и какве су разлике у медијској писмености и облицима 
партиципације међу различитим генерацијама у Србији. Надам 
се да ће ово истраживање дати неке смернице за развијање 
програма медијске писмености који ће одговорити на потребе 
грађана различите старосне доби и на тај начин их, узимајући у 
обзир његове потребе, оснажити за учешће у јавном животу који 
је посредован дигиталним технологијама.

***
Овај интервју је само један од текстова објављених на EPALE 
платформи током августа 2018. на тему Медијска писменост. 

http://www.mediaeducationcentre.eu/eng/wp-content/uploads/2017/05/Background-document-on-MIL-in-Serbia.SR_.FINAL_.pdf
http://www.mediaeducationcentre.eu/eng/wp-content/uploads/2017/05/Background-document-on-MIL-in-Serbia.SR_.FINAL_.pdf
http://www.mediaeducationcentre.eu/eng/wp-content/uploads/2017/05/Background-document-on-MIL-in-Serbia.SR_.FINAL_.pdf
https://ec.europa.eu/epale/en/newsletters/media-literacy-adult-learning
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