
 

 

 

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK), Grad Zagreb – Ured za obrazovanje, kulturu i šport i 

Grad Velika Gorica – Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i sport pozivaju vas na  

OKRUGLI STOL  

MJESTO MEDIJSKE PISMENOSTI U HRVATSKIM ŠKOLAMA 

koji će se održati u ponedjeljak, 18. siječnja 2016., s početkom u 11 sati, u Tribini grada Zagreba (Kaptol  

27). 

Potaknuti kurikularnom reformom želimo pridonijeti javnoj raspravi i naglasiti važnost medijske pismenosti 

u obrazovanom sustavu te ulogu lokalne zajednice u promociji medijske pismenosti. 

Govore: 

 Tomislav Reškovac, prof., član Ekspertne radne skupine za provođenje Cjelovite kurikularne 

reforme 

 Izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš, predsjednik Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu 

 Doc. dr. sc. Igor Kanižaj, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu 

 Krešimir Mikić, prof. v. š., Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu 

 Mila Jelavić, Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport 

 Mr. sc. Arijana Mataga Tintor, Grad Velika Gorica, Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i 

šport 

 Nedjeljko Marković, dipl. socijalni radnik, predsjednik udruge Pragma 

 

Na okruglom stolu govorit ćemo o sljedećim temama: 

- Koje su komparativne prednosti medijske pismenosti u odnosu na medijsku i 

informacijsku pismenost? 

- Kako hrvatske osnovne i srednje škole mogu kroz izvannastavne aktivnosti 

implementirati programe medijske pismenosti? 

- Kakav bi trebao biti položaj medijske pismenosti u novom kurikulumu? 

- Kako lokalna zajednica može stvoriti i potaknuti primjere dobre prakse? 

- Koja je uloga organizacija civilnog društva u promicanju medijske pismenosti? 

- Kako potaknuti suradnju između lokalnih zajednica i ministarstava? 

- Koji su temeljeni preduvjeti za kvalitetne programe medijske pismenosti? 

- Mogu li mladi obrazovati mlade o medijskoj pismenosti? 

- Kako provoditi programe cjeloživotnog obrazovanja iz medijske pismenosti? 

- Što možemo naučiti od članica EU? 

- Kako kvalitetno obrazovati učitelje za medijsku pismenost? 

Molimo vas potvrdu dolaska na: info@dkmk.hr 

 

Srdačno,  

Izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš 

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu 
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