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Ditëtë e arsimimit mediatik 2020
Edicioni i dytë i Ditëve të arsimimit mediatik oganizuar nga
Rrjeti për arsimim mediatik u mbajt në periudhën nga 26 tetori
deri më 2 nëntor 2020. Gjatë DAM 2020, të gjithë qytetarët e
interesuara kishin mundësinë që të kyçen në aktivitetet të
cilat ishin të paraparë në programin për ktët vit, të cilat

prmbajtën: punëtori, debate, vebinare dhe ngjarje të tjera
online, të fokusuara në aspekte të ndryshme nga arsimimi
mediatik. Për më tepër informata në banerin.

Të gjitha materialet lidhur me monitorimin e prezantimit
mediatik mund të shihen në banerin Zgjedhje 2020
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PROGRAMET NË MEDIUMET TË JENË TË
HAPUR PËR PIKËPAMJE TË NDRYSHME

POLITIKE
Shkup, 23 nëntor 2020

– Lidhur me reagimet e shprehura

publikisht se në edicionin informativ ditor të televizionit
kombëtar TV Telma mungojnë informacione mbi aktivitetet dhe
pikëpamjet e partisë më të madhe të opozitës për çështjet
aktuale socio-politike, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio
dhe Audiovizuele kujton
Më shumë...

Debat i hapur për Draft-udhëzimin
për RPP për Zgjedhjet e parakohshme
lokale 2020
Shkup, 13 nëntor 2020 – Agjencia për shërbime mediatike audio
dhe audiovizuele nga sot hap debat oublik për tekstin Draftudhëzim për reklamim të paguar politik për Zgjedhjet e
parakohshme lokale 2020 .
Më shumë...

Debat i hapur publik lidhur me
tekstet e Draftit të programit të
punës së Agjencisë si dhe Draftit
të planeve vjetore për mbikëqyrje
administrative dhe programore për
vitin 2021
Shkup, 13 nëntor 2020. – Agjencia për shërbime mediatike audio
dhe audiovizuele nga sot hap debat publik për tekstet
e Draftit të programit të punës së Agjencisë për shërbime
mediatike audio dhe audiovizuele (me Draftin e programit të

aktiviteteve të planifikuara dhe Draftit të planit financiar
të
Agjencisë
për
shërbime
mediatike
audio
dhe
audiovizuele),
Draftit të planit vjetor për mbikëqyrje
administrative gjatë vitit 2021, si dhe Draftit për mbikëqyrje
programore gjatë vitit 2021.
Më shumë...

MEDIA PROFESIONALE DHE QYTETAR TË
ARSIMUAR MEDIATIKISHT JANË ÇELËSI
NË LUFTËN KUNDËR DEZINFORMATAVE
Shkup, 13 nëntor 2020 – Drejtori i Agjencisë,
Dr. Zoran Trajçevski, mori pjesë në
konferencën rajonale nëpërmjet konferencës
online
për
trajtimin
e
sfidave
të
dezinformimit në Ballkanin Perëndimor, e cila u mbajt në 11
dhe 12 Nëntor 2020. Konferenca u organizua nga Këshilli i
Bashkëpunimit Rajonal, në bashkëpunim me OBC TransEurope,
Shërbimin Evropian të Veprimit të Jashtëm dhe Qendrën
Evropiane për Kërcënimet Hibride
Më shumë...

Debat i hapur publik lidhur me
tekstin e Draft – politikës për
sigurimin
e
qasjes
deri
te
shërbimet mediatike audiovizuele
për personat me pengesa në shqisa
Shkup, 5 tetor 2020. – Agjencia për shërbime mediatike audio
dhe audiovizuele nga sot hap debat publik për tekstin Draft –
politika për sigurimin e qasjes deri te shërbimet mediatike
audiovizuele për personat me pengesa në shqisa

Më shumë...

RRJEDHIN AFATET PËR REGJISTRIM NË
KSHZ DHE PËR DORËZIMIN E ÇMIMOREVE
PËR RPP
Shkup, 04 tetor 2020 – Agjencia për shërbime mediatike audio
dhe audiovizuele i informon mediumet se filluan të rrjedhin
afatet për regjistrim në KSHZ dhe për dorëzimin e çmimoreve
për Zhgjedhjet e parakohshme për kryetar të Komunës së
Pllasnicës dhe Komunës së Shtipit të cilat do të mbahen më 13
dhjetor
Më shumë...
Më shumë artikuj…–>
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