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Nevoile educaționale ale jurnaliștilor și ale publicului 

Considerații și recomandări

Timp de aproape 20 de ani, au fost depuse eforturi și au fost alocate resurse pentru dezvoltarea 
profesională a jurnaliștilor din Europa de Sud-Est. Rezultatele sunt încă departe de a fi 
satisfăcătoare, iar noile evoluții în sectorul mass-media – atât în regiune, cât și în întreaga lume 
- tind să semnaleze aceste eforturi ca fiind vizibil insuficiente..

Mass-media sunt diferite față de ceea ce erau acum 20 de ani. În zilele noastre ne bucurăm de 
jurnalism multi-media și multi-platforme, ne jucăm cu realitatea virtuală ca instrument 
jurnalistic, folosim boți care completează activitățile editoriale umane, ne adresăm unei 
audiențe globale, pe care o implicăm în actul jurnalistic. Abilitățile jurnalistului s-au schimbat și 
s-au diversificat, iar așteptările publicului bun cunoscător de tehnologie au crescut.

Proiectul SEE Partnership for Media Development a studiat modul în care țările din această 
regiune (Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru și Serbia) sunt pregătite să 
facă față noilor provocări. În cadrul proiectului, au fost analizate atât capacitatea școlilor de 
jurnalism de a pregăti viitoarele generații de oameni de presă pentru activitatea în noile media, 
cât și eforturile menite să pregătească publicul pentru a naviga, utiliza și evalua critic 
multitudinea de medii noi sau vechi.

Studiul a fost realizat în cele cinci țări, în perioada martie 2016 - februarie 2017, și a fost 
dezbătut în cadrul conferinței regionale "MIL și nevoile educaționale ale jurnaliștilor și ale 
publicului", desfășurată la Skopje, în perioada 28-29 martie 2017.

Principalele constatări:

- educația profesioniștilor din domeniul mass-media și educația publicului sunt obiective ale 
aceleiași legături informaționale care traversează societatea; ele pot fi tratate fie la un loc, fie 
separat, dar contribuie la același flux de informații.
- competențele media și de informare (MIL) reprezintă o abilitate fundamentală, care ar 
trebui să fie însușită de toți cetățenii; în prezent, nu toate țările / actorii implicați înțeleg și 
apreciază rolul său în cadrul societății.
- 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.
- 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; în prezent, toate eforturile par a se 
focaliza pe adolescenți;
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- educația jurnaliștilor ar trebui să includă atât cunoștințe profesionale, cât și tehnologice; în 
prezent, ea urmează un plan de învățământ învechit. Programele de jurnalism specializat tind 
să fie închise.
- pentru a-și păstra relevanța, MIL ar trebui să fie în concordanță cu dezvoltarea tehnologică; 
în prezent, programele sunt adesea reactive, și nu proactive.

Pentru a îmbunătăți fluxul liber de informație în societățile noastre, pentru a asigura un nivel 
sănătos de libertate de exprimare, exercitat de indivizi responsabili într-un mediu favorabil, 
toate părțile interesate ar trebui să participe și să coopereze.

Statele

1. Statele trebuie să susțină libertatea de exprimare ca valoare centrală și drept fundamental
al omului. Libertatea mass-media și MIL sunt componente ale acestui drept, iar statele se vor 
strădui să le promoveze și să le protejeze.
2. Statele vor trata MIL ca o pe prioritate și își vor imagina modalități de a o introduce în învăță-
mântul școlar, precum și de a oferi alternative LLL (Invățare pe tot parcursul vieții). Activități 
extracurriculare și centrele comunitare vor fi luate în considerare pentru MIL. Se va asigura o 
finanțare adecvată în acest scop.
2. Statele vor sprijini colectarea de informații structurate și cuprinzătoare privind educația jur-
nalistică, media and MIL. Este important să se introducă programe de cercetare substanțiale, 
deoarece aceste domenii, deși fundamentale, sunt prea puțin explorate.
3. Statele trebuie să finanțeze adecvat instituțiile de învățământ (universități, școli) pentru a a- 
sigura cadre didactice bine pregătite, lectori de renume, echipamente de ultimă generație și 
cursuri practice.
4. Statele trebuie să coopereze și să sprijine (inclusiv din punct de vedere financiar) eforturile
altor actori implicați în promovarea MIL, de preferință printr-o abordare de jos în sus.

Universitățile

1. . Universitățile publice și private își vor menține și moderniza programele de jurnalism.
2. Universitățile vor îmbunătăți nivelul de pregătire al cadrelor didactice, atât în domeniul TIC,
cât și în MIL și vor deschide cursurile către specialiști cu specializări diverse.
3. Educația jurnalistică, ca orice altă disciplină din învățământ, necesită reforme, îmbunătățirea
proceselor și abordarea diferențelor  dintre educație și industrie.
4. Universitățile vor trebui să creeze și să actualizeze modalități de urmărire a parcursului

profesional al absolvenților.
5. Universitățile vor avea un rol inovator în cercetare și inovare în domeniul MIL și își vor diver- 
sifica oferta pentru categorii de public variate.
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Școlile

1. Școlile trebuie să adopte MIL ca pe o abilitate fundamentală de viață pentru elevi și să intro- 
ducă domeniul într-o abordare tematică transversală;
2. Școlile trebuie să depună eforturi pentru a îmbunătăți nivelul de cunoștințe și de formare a
cadrelor didactice atât în domeniul TIC, cât și în MIL.
3. Școlile vor deveni mai deschise către colaborarea cu organizațiile societății civile, pentru a
dezvolta programele de MIL creative, non-formale. Școlile vor deveni actori esențiali în 
comunitate, sau vor coopera cu centrele comunitare existente, pentru a oferi oportunități de 
educație MIL pentru un public cât mai larg.
4. Profesorii vor fi încurajați să coopereze, să se implice în dezvoltarea profesională de tip
peer-to-peer, să creeze, sau să fie activi în asociații profesorale. O comunitate educațională va 
fi creată pentru a facilita schimbul natural de experiență și de idei.

Alți actori interesați

1. Actorii interesați vor dezvolta și aplica abordări inovatoare în programele de educație media
și de informare; vor iniția și dezvolta colaborări cu diferite instituții și autorități.
2. Programele de educație media și de informare vor viza persoane de toate vârstele, nu nu-
 mai prin sistemul educațional.

Industria de media

1. Instituțiile mass-media trebuie să respecte și să susțină în mod consecvent standardele jur-
jurnalistice și să servească drept model pentru educația jurnalistică și drept bază pentru proiec-
tele de educație mediatică și de informare.
2. Instituțiile, industria și asociațiile profesionale ale mass-media se vor strădui să se implice și
să sprijine jurnalismul și educația mediatică și de informare.
3. Instituțiile mass-media trebuie să colaboreze cu universitățile pentru a elabora și implementa
programe care să reflecte mai bine nevoile industriei și modelele de consum informațional ale 
unui public diferit.
4. Instituțiile mass-media vor fi accesibile studenților la jurnalism, jurnaliștilor independenți,
precum și cetățenilor-jurnaliști, și le vor oferi oportunități de dobândire a cunoștințelor 

5. Companiile active în tehnologie trebuie să recunoască și să-și preia rolul de agenți protectori
ai libertății de exprimare și, prin urmare, de actori implicați în MIL, și să acționeze în consecin-
ță, susținând astfel de programe.

Serviciile publice  de media

1. Serviciile publice de media trebuie să servească drept exemplu de respectare a celor mai 
înalte standarde profesionale, în același timp folosind tehnologie de ultima oră în creearea ma-
terialelor jurnalistice și a altor produse mass-media.
2. Serviciile publice trebuie să includă MIL în programele lor strategice și să utilizeze toate cana-
lele de care dispun pentru a atrage și educa publicul larg.

practice și profesionale. 
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4. Serviciile publice vor colabora cu sistemul educațional pentru a-și îndeplini cu adevărat și pe
deplin rolul în educația mediatică.
5. Serviciile publice vor avea un rol activ în sensibilizarea publicului cu privire la necesitatea 
unor programe cuprinzătoare de educare mediatică și de informare la dispoziția tuturor 
categoriilor de public.

Organizațiile societății civile 

1. OSC-urile vor continua să se implice în programe de MIL și să-și folosească buna cunoaștere și 
flexibilitatea pentru a crea proiecte inovatoare în domeniu. 
2. OSC-urile vor dezvolta campanii publice cu privire la importanța MIL.
3. OSC-urile vor susține introducerea MIL în sistemul educațional de la începutul școlarizării și 
vor dezvolta programe alternative de învățare pe tot parcursul vieții (LLL). 
4. OSC-urile care au dobândit deja experiență în proiectarea și derularea programelor MIL își
vor oferi expertiza altor părți interesate, în special autorităților statului. 

Uniunea Europeană 

1. UE va promova și proteja libertatea de exprimare, ca drept fundamental al omului și MIL ca
abilitate  strict necesară pentru toți cetățenii UE. Instituțiile europene trebuie să fie un model 
pentru statele membre și pentru cele candidate. Guvernele statelor membre și ale statelor 
candidate vor fi monitorizate de către UE în ceea ce privește respectarea dreptului la liberă 
exprimare, iar rezultatele vor fi raportate în mod regulat. 
2. UE trebuie să se poziționeze ca lider în domeniul MIL, și să fie mai degrabă creativă și inovati-
vă decât reactivă, oferind în același timp un cadru favorabil schimburilor de bune practici între 
membrii și statele asociate.
3. Inițiativele locale trebuie să fie încurajate și sprijinite prin implicare flexibilă, colaborativă și
pe termen lung. Răspunderea financiară pentru MIL va reveni statelor și / sau entităților care 
fac profit, nu celor nonprofit. 

În timp ce ideile sugerate pot contribui la promovarea unei culturi educaționale mediatice 
sănătoase și favorabile incluziunii, există încă probleme care pot persista și care ar putea 
îngreuna orice acțiune bine intenționată. 

Alte probleme care trebuie abordate 

1. Cum asigurăm o colaborare stabilă, autentică, transversală între părți pentru MIL?
Indiferent de cât de puternice și susținute sunt acțiunile altor părți interesate, cultura unei 
politici mediatice coerente și eficiente nu poate fi realizată fără sprijinul factorilor de decizie. 
Aceștia sunt, prin definiție, actorii politici. Prin urmare, depinde de ei să manifeste o voință 
politică puternică și constantă de a crea o astfel de cultură. Ei trebuie să recunoască valoarea 
MIL, să o susțină în mod deschis și consecvent, indiferent de apartenența politică.

3. Serviciile publice vor colabora cu universitățile și vor participa activ la formarea noilor generații
de jurnaliști.



7 

2. Există pericolul ca MIL să se transforme într-o ideologie?
Da, această posibilitate există și nu este deloc neglijabilă. MIL înseamnă gândire critică și 
formarea unei opinii personale. Nu este vorba de a învăța oamenii cine este "bun" și cine nu, ce 
să gândească și cum să (re)acționeze. Există o diferență subtilă la care dascălii și decidenții 
trebuie să fie atenți. MIL nu este propagandă sau îndoctrinare, ci chiar opusul. Inițiativele MIL 
trebuie să facă tot posibilul pentru a asigura o abordare neutră. Totuși, trebuie să se ofere 
suficientă protecție profesorilor și educatorilor care, prin implicarea lor în programe MIL, pot fi 
supuși presiunilor politice sau represaliilor.

3. Cum evaluăm succesul în cadrul MIL?
Dincolo de importanța decidenților și a educatorilor, punctul focal al MIL sunt beneficiarii, cei 
care sunt educați. Pentru a măsura progresul oricărui program MIL, trebuie să măsurăm 
evoluția beneficiarilor. Progresul lor  trebuie urmărit și măsurat, pentru a evalua succesul 
oricărui program MIL. Deși activitățile și rezultatele acestora sunt relativ ușor de documentat, 
modul în care se pot măsura cunoștințele de mass-media la nivel național este încă discutabil. 
Într-o propunere recentă, Directorul educațional al OCED, Andreas Schleicher, a sugerat ca 
abilitățile media să facă parte din testele standardizate PISA. Dar care e pasul următor? Cum ar 
putea fi măsurat modul în care cunoștințele și abilitățile de gândire critică se transpun în 
cetățenie activă reală și democratică? Acestea sunt aspecte care merită luate în considerare și 
care necesită un răspuns urgent.

4. Este necesară instituționalizarea MIL?
MIL ar trebui încorporată în educația formală, ar trebui abordată trans-curricular și oferită în 
cadru formal și informal, deschisă tuturor categoriilor demografice, susținută și asumată de o 
diverstate de actori; în această situație, conceptul MIL o să fie curând standardizat, într-un mod 
sau altul. Vor primi specialiștii în MIL o anumită certificare în domeniu, așa cum se întâmplă cu 
ceilalți profesioniști? Și dacă da, cine se va ocupa de ea? Ce cunoștințe și abilități de predare ar 
trebui să fie certificate? Este o astfel de certificare valabilă peste granițe, sau este specifică 
fiecărei țări? Din nou, o mulțime de întrebări care necesită atenție. 
5. Dar ce se întămplă când munca noastră se încheie? Se va ajunge vreodată aici?

Într-un mediu atât de fluid ca mass-media, în societăți mereu în schimbare, cu un domeniu 
tehnologic ce evoluează zi de zi, când ne dăm seama că munca noastră s-a încheiat?

1
 http://www.bbc.com/news/education-39272841 
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