ЛиДеМ – Работењето
во време на пандемија
е предизвик, но
истовремено е и
можност за вистинска
дигитализација
Потребата од иновативни, демократски и
либерални политики е иманентна, особено во
време на кризата предизвикана од КОВИД 19.

› Во оваа брошура се вметнати предлог

политики од областа на дигитализација за кои
ЛиДеМ повикува за акција сега и веднаш!
Брошурата е резултат на нашата работата на семинарот „КОВИД
19 кризата – можност за вистинска дигитализација“ организиран од
страна на Фондација „Фридрих Науман“ и ЛиДеМ.

Пандемијата ги опфаќа сите сфери на
функционирање, а со тоа извршувањето на
секојдневните обврски е отежнато. Од таа
причина нашата цел е да се соочиме со новото нормално.
ЛиДеМ верува дека дигитализацијата е вистински одговор на секоја пандемија.
Зошто тогаш да не ги користиме дигиталните алатки кои ќе ни помогнат во секојдневните активности и наместо „новото“
нормално да бидеме во ситуација на само
нормално дневно функционирање.
ЛиДеМ во последниот период беше активен
во решавање на одредени, релевантни политички теми и воедно да ги инспирира младите
луѓе проактивно да работат и заедно да го
променат општеството на подобро.
Во оваа брошура ние ја гледаме иманентната потреба од фокусирање на една тема како
дигитализацијата, која што сметаме дека е
вистински одговор на секоја пандемија.
За таа цел, во продолжение на оваа брошура, ЛиДеМ предлага области во кои потребата за дигитализација е повеќе од неопходна и
ползата од истата би била огромна не само
во услови на пандемија.

Дигитализација
во високото образование
АВТОРИ:
Теодора Димитровска // Симона Басталиќ
Саше Јаневски // Симона Томчевска

ЛиДеМ во сферата на високото образование ги предлага
следниве дигитални реформи:
1. Предлози во насока на поедноставување на административните
работи

› Е-архива
Со помош на е-архивата која ќе се креира на онлајн платформа во високообразовните институции ќе може да се олесни пристапот на студентите
до административно-техничките работи.
Под е-архива подразбираме креирање на платформа преку која студентите на брз, едноставен и ефикасен начин ќе можат да ги остварат своите потреби од административен карактер, а воедно и да имаат преглед на
сите документи кои им се потребни за решавање на целиот административен процес. Во е-архивата би биле складирани сите информации кои им се потребни на студентите ( оценки, известувања за студенти, документи како
уверенија, изјави, молби, барања и обрасци на документи кои им се потребни
за полесно остварување на нивните активности).

› Онлајн обрасци
Вториот инструмент е тесно поврзан со горенаведениот, односно со
е-архивата. Со помош на ваквите онлајн обрасци студентите на лесен и брз
начин би можеле да пристапат до документите потребни за запишување
и заверување на семестар, вадење на уверенија и други слични документи.
Онлајн обрасците би биле достапни со цел да не се создаваат непотребни
редици и гужви во самиот факултет и целата постапка за вадење на еден
документ да не трае по неколку дена, па дури и недели, коешто честопати
резултира со губење на документи и испуштање на рокови. Со помош на овие
обрасци, брзо и едноставно би се извршиле административните постапки,
а со тоа ќе се подобри ефикасноста при работење на факултетската администрација.

› Е-индекс
Електронската верзија на индекс во нашите високообразовни институции веќе делумно се спроведува, но не подеднакво на сите факултети. Од
таа причина, наш предлог е воведување на електронски индекс за студенти
на сите факултети во државата со цел да се олесни постапката за добивање на потпис од страна на професорите за положените испити.

› Е-запишување и е-заверување на семестар
Ковид кризата ни покажа дека административните работи се едни од
најголемите индикатори за (не)успешноста на функционирање на високообразовниот процес. Главен пример за тоа е огромниот број редици кои се
создаваат на факултетите од страна на студентите со цел да ги завр-

шат своите административни обврски, а со тоа се постапува спротивно
на мерките за безбедност во услови на Ковид-19.
Со воведување на дигиталните алатки, на брз и едноставен начин студентите ќе можат да ги запишат и заверат своите семестри и на тој начин да се олесни овој процес. Исто така, постоењето на двоен систем на
запишување и заверување на семестар, односно електронски и со физичко
доставување на документи, се отежнува остварувањето на студенските административни обврски, а со тоа студентите се демотивирани да
учествуваат во образовниот процес. Со спроведувањето на ваквата реформа, на брз, лесен и едноставен начин, студентите за многу краток рок
би можеле да ја пополнат и достават документацијата, без губење на време, непотребни нервози и дополнително отежнување на целата постапка.

2. Предлози во насока на зголемување на ефективноста и
ефикасноста на високообразовната дејност

› Е-библиотека
Со воведување на е – библиотека како посебна платформа студентите
лесно ќе можат да пристапат до материјалите за студирање така што ќе
имаат достапност до електронска верзија на учебниците кои се задолжителна литература за студентите и истите ќе бидат по пристапни цени,
се со цел никој да не се соочи со недостаток на литература. Исто така, на
оваа платформа би биле достапни и научни истражувања, публикации, книги,
научни списанија и други списи од домашни и странски автори потребни за
извршување на задачите на студентите, како и за проширување на нивните
знаења и видици.

3. Образованието во чекор со европските идеали и вредности

› Е-дипломи
Со воведување на можноста дипломата да биде електронски достапна
за студентите се овозможува брз и едноставен пристап до истата. На тој
начин студентите кои имаат желби и аспирации своето високо образование да го продолжат надвор од нашата држава, ќе можат да ги приложат
своите дипломи добиени по електронски пат без дополнителни финансиски
оптоварувања.

› Онлајн курсеви
Како што повеќето здруженија на граѓани, невладини организации и некои други конгломерати организираат различни курсеви и обуки, така оваа
пракса може лесно да се примени и во високообразовниот процес. Со воведување на онлајн курсеви, дискусии, обуки и слично, на студентите би им биле

достапни практични примери и учење на вештини со цел полесно и ефикасно
совладување на научната материја и примена на односната материја во
конкретни случаи.

› Е-студентски правобранител
Повеќето од студентите се свесни дека постои инокосен орган на факултетот кој е задолжен за заштита на правата и слободите на студентите.
Но, се појавува прашањето во делот на неговата практична примена и вистинска ефикасност.
Со воведување на онлајн платформа би се олеснила комуникацијата со
студентскиот правобранител и би се овозможило непречено одвивање на
истата со студентите на кои им се загрозени студентските права. Исто
така, студентите ќе имаат еднаква пристапност до институцијата Студентски Правобранител. Со ваквата реформа, покрај брзото и непречено
одвивање на комуникацијата, ќе се заштитат и интересите на студентите, а со тоа ќе се уважи значењето и потребата од студентскиот правобранител.

› Онлајн седници и конференции
Со цел зголемување на транспарентноста и демократичноста во процесот на одржување на седниците на студентските и универзитетските
собранија, онлајн седниците би го овозможиле токму таквиот императив.
Доколку седниците би биле организирани онлајн, не само што ќе се подобри
комуникацијата помеѓу самите претставници на овие органи, туку ќе се
овозможи и полесен пристап на сите студенти до седниците, а со тоа ќе
можат да се предлагаат различни решенија со цел да се застапат и остварат интересите на сите студенти подеднакво. Истовремено, доколку би се
организирале онлајн конференции како од страна на студентите, така и од
страна на професорите, пристапот до истите ќе биде полесен и еднаков за
сите заинтересирани студенти.

Дигитализација
во правосудството
АВТОРИ:
Таљат Агуш // Деспина Смилковска
Кристина Митева // Љупка Арсовска

1. Предлози во насока на зголемување на ефективноста и
ефикасноста на правосудниот систем

› „E-file“ систем
Законодавните органи низ европските земји, постепено се насочуваат
кон посеопфатна дигитализација на судскиот систем. Целта е правниот
систем да стане побрз во текот на дигитализацијата, поефикасен и да помогне за полесно достигнување на крајната цел, правдата.
Денес, прашањето не е дали ќе се дигитализира судскиот систем, туку
до кој степен треба да се дигитализира и дали таа трансформација ќе биде
еден вид на “нова правда“.
Очигледни се големите придобивки и позитивни ефекти кои ќе ги донесе
дигитализацијата, но треба да се внимава и на потенцијалните негативните страни и опасности кои може да се јават. Загриженоста може да се
однесува на доверливоста, приватноста, заштитата на лични податоци,
како и злоупотребата на електронскиот систем преку хакирање и слични
дејствија.
„Е-file“ интегриран систем би овозможилистовремена размена на информации помеѓу информатичките системи на институциите и странките: полиција, обвинителство, судови, затвори, систем за правна помош, даночен и
царински одбор, државен сервисен центар, адвокати, извршители и граѓани.
Е-датотеката заштедува време и финансии бидејќи податоците се внесуваат само еднаш, а комуникацијата помеѓу страните е електронска. Истиот ќе мора да биде безбеден и сигурен за користење затоа што пристапот
до него ќе биде овозможен со документи за идентификација (лична карта
или пасош) и лозинка. Системот ќе овозможува дигитална работа за сите
вклучени страни во постапките.
Земјите кои што користат ваков дигитален систем во правосудството,
бележат пораст во брзината на судските постапки, а тоа значи и побрза
правда.

Дигитализација во
Јавната администрација
АВТОРИ:
Димитар Ванчов// Викторија Смилковска
Дарко Геговски // Константин Манолев

1. Предлози во насока на зголемување на ефективноста и
ефикасноста на јавната администрација

› Онлајн состаноци
Состаноците со вработените, раководните лица и менаџерите на институциите е еден неизбежен детаљ во работењето на јавната администрација. Во време на пандемија организирањето и оддржувањето на
состаноци е отежнато и во таа насока ние предлагаме состаноците на
државните институции да се одржуваат онлајн.
Обврска на секоја институција е да обезбеди услови за оддржување на
онлајн состаноци со цел да се намали физичкото присуство во време на пандемија. На тој начин ќе се влијае и на трошоците за оддржување на состаноците, и истите би биле пристапни за сите граѓани, како и за лицата со
попреченост.
Онлајн состаноците треба да бидат организирани со софтвер кој што
гарантира криптирање „од крај до крај“.

2. Користење на вештачка интелегенција во јавната
администрација

› Chat bot
Виртуелни асистенти веќе се користат во приватниот сектор. Тие најмногу допринесуваат во банкарскиот сектор и маркетинг секторот.
Државен виртуелен асистент би бил најмногу од корист за граѓаните бидејќи ќе се зголеми ефикасноста на услугите што се добиваат од страна на
јавната администрација.
Виртуелниот асистент за почеток може да служи за ефективно пронаоѓање на институцијата која што ни е потребна за добивање на одредена
услуга. Откако виртуелниот асистент ќе ги добие информациите за тоа
каква услуга ни е потребна тогаш тој користејќи ја вештачка интелегенција ќе не препрати до потребната институција.
Но, зошто да не отидеме чекор подалеку? Да создадеме виртуелен асистент кој што ќе ги обезбеди услугите како „едношалтерскиот систем“.
Принципите за негово воведување се исти како и принципите на воведување на онлајн состаноци и може да функционира како системот „е-file“ опишан во делот за функционирање на правосудството.
Пример за функционирање на виртуелниот асистент може да биде еден
главен виртуелен асистент кој може да комуницира со сите странки и директно да биде посредник помеѓу странките и институциите кои што даваат услуги. Странката може преку виртуелниот асистент да поднесе
конкретно барање и преку него да добие одговор во разумно време.

Дигитализација
во културата
АВТОРИ:
Иван Дургутов // Наум Алулоски // Моника Спасова

1. Предлози во насока на подобрување на културниот живот

› Е-култура
Многу дејности, вклучувајќи ја и културата, во иднина ќе бидат дефинирани од технологијата. Последните случувања со пандемијата на Ковид-19 ни
покажаа дека ниту културата не е имуна на потребата од технолошко унапредување и примена на најновите технолошки достигнувања во овој период
се со цел, опстојување на културните збиднувања. Вонредната состојба и
вонредните услови под кои светот функционираше оваа година, влијаеа на
безброј аспекти од човековиот живот, помеѓу кои се најде и потребата за
задоволување на „апетитот за културни настани“ на граѓаните.
Долготрајноста на пандемијата и нејзиниот неизвесен крај, го отвораат
прашањето дали културата едноставно ќе мора забрзано да се дигитализира и дали ќе мора за многу брзо да најдеме дефиниција за поимот е-култура. Но колку културата може ефикасно да се трансформира од „култура
со физичко присуство“ во „онлајн култура“, е прашање кое оправдано се поставува. Од една страна е желбата културата да не остане недостапна за
нејзините конзументи, но од друга страна дилемата за квалитетот и „истото чувство“ кое институциите и слободните уметници, можат или не, на
крајот да успеат да го обезбедат.
Можноста привремено да се проследи е-претстава, да се направи е-тура, односно виртуелна тура, дури и низ најпознатите светски музеи или да
се слушне е-концерт, се сепак плод на дигиталното општество и како такви
не треба да се негираат.

КАДЕ МОЖЕТЕ ДА НÈ НАЈДЕТЕ?
Либерално демократската младина
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Телефон: +389(0)2 3111-816
Претседател: Димитар Ванчов
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