
NEVOILE EDUCAȚIONALE 
ALE JURNALIȘTILOR ȘI ALE PUBLICULUI  
Considerații și recomandări, rezultate în urma studiului 
”Media Literacy and Education Needs of Journalists and the 
Public in Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, 
Montenegro and Serbia”, realizat în perioada martie 2016 - 
februarie 2017.   

Centrul pentru Jurnalism Independent 
Proiect: SEE Partnership for Media Development

PRINCIPALELE CONSTATĂRI:

STATELE trebuie să:
trebuie să:

trebuie să:

INDUSTRIA 
DE MEDIA

SERVICIILE PUBLICE 
DE MEDIA:

ORGANIZAȚIILE 
SOCIETĂȚII  CIVILE:

UNIUNEA EUROPEANĂ

UNIVERSITĂȚILE:

ȘCOLILE

ALȚI ACTORI:

1

2

3

4 
 

5

6

educația profesioniștilor din domeniul mass-media și educația publicului sunt 
obiective ale aceleiași legături informaționale care traversează societatea

competențele media și de informare (MIL) reprezintă o abilitate fundamentală 
care ar trebui să fie însușită de toți cetățenii

MIL (cu accent pe gândirea critică și trecerea de la consum la acțiune) ar trebui să 
înceapă la vârste mici, dar să se adreseze tuturor generațiilor

educația jurnaliștilor ar trebui să includă atât cunoștințe profesionale,  cât și 
tehnologice; în prezent,  ea urmează un plan de învățământ învechit

pentru a-și păstra relevanța, MIL ar trebui să fie în concordanță cu dezvoltarea 
tehnologică

- susțină libertatea de exprimare ca 
valoare centrală și drept fundamental 
al omului 
- trateze MIL ca o prioritate și să își 
 imagineze modalități de a o introduce 
în învățământul școlar 
- finanțeze adecvat instituțiile de 
învățământ  

- respecte și să susțină în mod
consecvent standardele jurnalistice

- colaboreze cu universitățile pentru a
elabora și implementa programe care

să reflecte mai bine nevoile industriei
- recunoască și să-și preia rolul de

agenți ai libertății de exprimare

- servesc drept exemplu de respectare
a celor mai înalte standarde profesio-

nale, folosind tehnologie de ultimă oră
 - colaborează cu universitățile și
participă activ la formarea noilor

generații de jurnaliști

- vor dezvolta campanii publice cu pri-
vire la importanța MIL

- vor susține introducerea MIL în
sistemul educațional de la începutul
școlarizării și vor dezvolta programe

alternative de învățare pe tot
parcursul vieții (LLL)

- își vor menține și moderniza 
programele de jurnalism
- vor îmbunătăți nivelul de pregătire al 
cadrelor didactice atât în domeniul TIC, 
cât și în MIL 
- vor avea un rol inovator în cercetare 
și inovare în domeniul MIL   

MIL ar trebui să fie un scop pentru toți actorii implicați, la nivel național, regional 
și european. Pentru moment, organizațiile neguvernamentale sunt liderii acestei 
mișcări

- adopte MIL ca pe o abilitate  de viață 
fundamentală pentru elevi 
- îmbunătățească nivelul de cunoștințe 
și de formare a cadrelor didactice atât 
în domeniul TIC, cât și în MIL  
- devină mai deschise către 
colaborarea cu organizațiile societății 
civile 

- vor dezvolta și aplica abordări 
inovatoare în programele de educație 
media și de informare 
- vor iniția și dezvolta colaborări cu 
diferite instituții și autorități 

Accesați documentul ”Considerații și recomandări” la link-ul: 
Accesați studiul ”Media Literacy and Education Needs of Journalists and the Public in 
Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro and Serbia” pe website-ul: www.seemediapartnership.cji.ro 

- va promova si proteja libertatea
de exprimare, ca drept fundamental al

omului și MIL ca abilitate  strict
necesară pentru toți cetățenii UE

- se poziționează ca lider în domeniul
MIL, și este mai degrabă creativă și

inovativă, decât reactivă


