
 

                        

 

 

 

Discuții publice 

Prezentarea rezultatelor și recomandărilor studiului "Abordarea exhaustivă și avansarea alfabetizării 

media în Republica Moldova" 

17 noiembrie 2021,  Chișinău,  10:30, On-line 

În ultimul timp, educația pentru media a devenit un subiect prioritar pe agenda decidenților de politici publice, 

a comunității internaționale a donatorilor, a societății civile. Totuși, eforturile care vin din partea  acestor actori 

sunt, de regulă, sporadice, deseori lipsind coordonarea dintre părțile implicate. Acest eveniment va evidenția 

și va pune în discuție rezultatele-cheie ale studiului realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent în 

parteneriat cu Centrul Batic pentru Excelență în Media. Acesta are menirea de a îmbunătăți coordonarea 

inițiativelor de alfabetizare mass-media în Republica Moldova și de a avansa educația pentru media în sistemul 

educațional. 

Limba de lucru: română cu traducere simultană în engleză. 

Organizatorii evenimentului: Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul Baltic pentru Excelență în Media, 

Baltic to Black Sea Alliance în cooperare cu Ambasada Letoniei la Chișinău. 

Sprijin financiar: Black Sea Trust pentru Cooperare  Regională, un Proiect al German Marshall Fund, SUA; Biroul 

Britanic de Externe, Comunitate și Dezvoltare și Ministerul Afacerilor Externe ale Republicii Letonia. 

10.20 – 10:30 Conectarea pe platforma de comunicare 

10:30 – 11:00  Mesaje de salut:  

- Nadine Gogu, Directoare Executivă, Centrul pentru Jurnalism Independent 

- E.S. Jānis Mažeiks, Șeful Delegației UE în Republica Moldova (Confirmat) 

- Liliana Nicolaescu-Onofrei, Președinta Comisiei parlamentare pentru cultură, cercetare, tineret, 

sport și media  (Confirmat)  

- E.S. Uldis Mikuts,  Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova (Confirmat) 

- E.S. Steven Fisher,  Ambasadorul Marii Britanii în Republica Moldova (Invitat) 

- Sergiu Panainte, Director Adjunct, Black Sea Trust pentru Cooperare Regională, German 

Marshall Fund al SUA (Confirmat)  

11:00 – 11:40 Sesiunea I. Îmbunătățirea inițiativelor de alfabetizare media și abordarea strategică națională  

Scopul panelului: De a iniția o dezbatere privind elaborarea unei strategii naționale de alfabetizare media 
și combatere a dezinformării. Crearea și implementarea strategiei urmează să fie un efort comun, inter-
sectorial, cu implicarea tuturor actorilor-cheie din guvern, societatea civilă, mass-media și comunitatea 
internaționala a donatorilor.  
 

 



 

                        

Angela Vacaru, autoarea raportului de țară: Prezentarea sumară a rezultatelor-cheie și a recomandărilor 

studiului.  

- Liliana Nicolaescu-Onofrei, Președinta Comisiei parlamentare pentru cultură, cercetare, tineret, 

sport și media (Confirmat)  

- Rihards Bambals, Directorul Departamentului Coordonarea comunicării strategice din cadrul 
Cancelariei de Stat a Republicii Letonia (Confirmat)  

- Veronica Boboc, Directoare Executivă, Centrul Media pentru Tineri (Confirmat)  
- Viorica Zaharia, Președintă, Consiliul de Presă din Moldova (Confirmat)  

 

Moderatoare: Gunta Sloga,  Directoare Executivă, Centrul Baltic pentru Excelență în Media  

Î & R 

11:40 – 12:20 Sesiunea II.  Alfabetizarea media și dezvoltarea gândirii critice prin intermediul sistemului 
educațional 
 
Scopul panelului: De a pune în discuție reformele necesare și necesitățile sistemului educațional al RM care ar 
dezvolta gândirea critică și abilitățile media în rândul tinerilor și profesorilor prin introducerea metodelor noi 
de predate și evaluare și predarea educației pentru media în școli. 
  
Angela Vacaru, autoare a raportului de țară: Prezentarea sumară a rezultatelor-cheie și recomandărilor privind 
alfabetizarea media și dezvoltarea gândirii critice prin intermediul sistemului educațional al RM.  
 

- Angela Prisacaru, Consultantă principală, Ministerul Educației și Cercetării (Invitată)  

- Loretta Handrabura, Expertă în Educația pentru media  (Confirmat)   

- Oxana Iuteș,  Directoare adjunctă, Internews in Moldova (Confirmat)  

- Natalia Grâu, Expertă în Educația pentru media (Confirmat)  

- Mariana Tabuncic, Manageră de program, Centrul pentru Jurnalism Independent (Confirmat)  

Moderatoare: Anastasia Nani, Directoare Adjunctă, Centrul pentru Jurnalism Independent  

Î&R 
 

12:20 - 12:30  Cuvânt de încheiere  Angela Vacaru, autoarea raportului de țară. 


