
Образовна програма заснована на проект „Борба против дезинформации“ 

                                        Од 16 до 28 Декември, 2020 година (14.00 -15.30) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ве покануваме да бидете дел од образовната програма заснована на проект „Борба 

против дезинформации “, кој ќе се одржи во 4 сесии од 16 до 27 декември од 14.00ч до 

15.30ч. Во текот на оваа обука, главно преку интерактивни активности, ќе бидете 

запознаени со современото милје на креирање дезинформации, нивната дистрибуција, 

но и, што е најважно, со начините и техниките како да им се спротивставите и преку 

директни, но и преку превентивни активности, какви што се:  

 Проверка на факти,  

 Таргетирање на публики за градење на позитивни наративи 

 Возбудливо раскажување која ќе заинтересира Вашата публика, како и  

 Преземање чекори за заштита на Вашата организација од деструктивни напади кои 

содржат дезинформации 

 

Програмата ќе ја води Владимир Петрески 

кој е долгогодишен новинар и уредник кој 

работел во редица медиуми во земјава меѓу 

кои Млад Борец, Македонски 

информативен центар (МИЦ), уредник на 

најтиражниот дневен весник пред една 

деценија „Шпиц“, како и бизнис уредник во 

Плусинфо, Либертас и Нова ТВ.  

 

Во 2013 година стана уредник на изданијата за проверка на факти во Фондацијата 

Метаморфозис: Сервисот за проверка на факти (proverkanafakti.mk - 2013-17 год.), 

Критинк (crithink.mk) и Вистиномер (vistinomer.mk). Тој истовремено работи и на обука на 

новинари и активисти од невладините организации во земјата и регионот на теми какви 

што се Методологија за проверка на факти, препознавање и борба против говор на 

омраза, слободата на говорот и неговите правни рамки, медиумска писменост, борба 

против дезинформации и друго. 

 

За кого е наменета оваа обука 

Новинари заинтересирани да научат повеќе за екосистемот на дезинформации, како да 

им се спротивстават во нивната секојдневна работа или кои се заинтересирани да влезат 



во светот на проверката на факти и да станат факт-чекери. Исто, новинари, уредници или 

сопственици на медиуми заинтересирани да ги заштитат своите медиуми  и бизниси од 

напади извршени преку дезинформации. 

Вработени во НВО-а/тинк-тенкови, истражувачи и активисти заинтересирани за 

современиот феномен на дезинформации и вклучување на најновите трендови во 

борбата против дезинформациите во нивното проектно портфолио или развивање на 

курикулум во борбата против дезинформациите. 

 

Датуми на работилниците 

Обуката се состои од 4 сесии/работилници, кои ќе се одржат он-лајн (преку Cisco WebEx 

platform - за обуки и состаноци): 

 16 декември 2020 од 14.00ч до 15.30ч (среда) 

 21 декември 2020 од 14.00ч до 15.30 (понеделник) 

 24 декември 2020 од 14.00ч до 15.30ч (четврток) 

 28 декември 2020 од 14.00ч до 15.30ч (понеделник) 

 

Формулар за аплицирање и рокови 

За да се регистрирате он-лајн за оваа обука треба да го пополните формуларот достапен 

на следниов линк  најдоцна до 13. Декември 2020 година (16:00часот) 

Максимален број на учесници: 15  

Работен јазик: македонски 

За време на програмата, учесниците ќе бидат охрабрени да дизајнираат свои реални 

кампањи базирани на борба против дезинформации. Најдобрата идеја ќе добие средства 

за имплементација.  

 

Лице за контакт 

Ако имате било какви дополнителни прашања, Ве молиме контактирајте ја: 
violetajonchevska@protonmail.com; qendresasulejmani@protonmail.com 

 

Проверете на  www.hive-mind.community 

Покрај оваа обука, Ве молиме погледнете го порталот www.hive-mind.community. Hive 
Mind е дизајниран да Ве обучи и подучи да ги засилите Вашите вештини во дигиталната 

https://creator.zohopublic.eu/mitchrich/ecab15a3753427271eaaa85854430e/form-embed/a3889be6a140e471d4f77f6734e4871/x1CDD7OFqJ2Tm8GHA66195KFS4Vn8qH0rkRP10WjMjgzn77Vbe5wyQHeGPhKqz45uFV0yWTuy2FKjdpD2fGJRrsJJ1COWXPBst6x?Training=86598000000505455&zc_locale=mk
mailto:violetajonchevska@protonmail.com
mailto:qendresasulejmani@protonmail.com
http://www.hive-mind.community/


медиумска писменост во средина на соработка со Вашата заедница во пракса. Одбрани и 
верификувани алатки, нашата посебно направена алатка за следење на социјалните 
медиуми „Радар за социјалните медиуми“ и он-лајн курсеви кои можете да ги следите со 
брзина која Вам ви одговара се само некои од нив. И сето ова во безбедна и сигурна 
средина.  
 

Оваа обука е иницијатива на TechSoup Europe во соработка со „Фондацијата 
Метаморфозис“, организацијата „Зашто не“ од БиХ и HIVE MIND  

 
 

Metamorphosis Foundation works toward strengthening the awareness and capacity of citizens 
and civil society to assume their fullest possible role as activists for democracy, while supporting 

institutions to fulfil their democratic role in serving society with particular emphasis on the use of 

                                          information technology and knowledge-sharing. 
 

 
CA Zasto ne -  Why not is an organization that works on the creation of a safe, secure, healthy, 
active, efficient and accountable BiH society through increasing civic participation, influencing 
government accountability, use of new technology tools and promotion of socially engaged culture 
on the whole territory of BiH together with other interested groups, organizations, institutions and 

individuals. 
 
 

 
 

TECHSOUP EUROPE supports civil society organizations across the continent to use the best 
technology for social change. It equips change makers with transformative technology products, 
knowledge, and services so they may benefit from technology and make social change. TechSoup 
teaches how to use technology for good and connects unlikely collaborators, such as social 
activists, hackers, designers, government, local authorities and business partners. TechSoup 
builds communities with whom it tries to generate innovative solutions to social challenges. 
 
 

 
HIVE MIND — is a harbor for a community of practice. In today’s digital world, our freedom of 
information is being challenged by sophisticated misinformation and disinformation tactics. 
We’re here to assist you in the journey of digital transformation and to support these freedoms by 
building media literacy skills throughout civil society and in communities where people come 
together to form trust and social ties.www.hive-mind.community  

 
 

http://www.hive-mind.community/

