ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

Циљ учења изборног програма језик, медији и култура је да допринесе унапређивању комуникацијских
вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у
савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој.
По завршетку програма ученик ће бити у стању да:
− критички разматра позитиван и негативан утицај медија;
− процењује значај и утицај информација и извора информација и повезује их са сопственим искуством ради
решавања различитих ситуација;
− препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према
њима;
− одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука;
− комуницира на конструктиван начин;
− исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе;
− разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове.
Разред
Годишњи фонд часова

Први
37 часова

ИСХОДИ
На крају првог разреда ученик ће бити у
стању да:
− разликује успешан од неуспешног
јавног наступа;
− препознаје говор тела у јавним
наступима;
− разматра јавни наступ са становишта
утицаја који говорник жели да
постигне;
− препознаје елементе манипулације у
јавном наступу и критички се према
њима поставља;
− демонстрира правила успешног јавног
наступа;

− критички се односи према медијским
садржајима, разликује чињенице од
интерпретације;
− бира медијске садржаје руководећи се
њиховим квалитетом и сопственим
потребама;
− изражава негативан став према
препознатим примерима медијске
некултуре и злопупотребе медија;
− одговорно креира и шаље поруке
посредством медија;
− препозна примере угрожавања права
на слободу говора и примере
угрожавања приватности људи;

ТЕМА

ЈАВНИ НАСТУП

КРЕАТОРИ И
ПРИМАОЦИ
МЕДИЈСКИХ
ПОРУКА

САДРЖАЈИ
Увод у програм.
Шта јавни наступ чини успешним? Савети за успешан
јавни наступ.
Вербална и невербална комуникација у јавним наступима.
Асертивна комуникација.
Израз и стил говорника.
Савремене технике у јавним наступима. Ефекат светлости
и звука на убедљивост наступа.
Познати говорници данашњице.
Јавни наступи у медијима.
Моћ утицаја на слушаоце јавног наступа.
Манипулација. Мотивациони говорници.
Конфронтирање, сукоб мишљења, заговарање и
преговарање у јавним наступима.
Јавни наступи некад и сад. Познати говорници у
прошлости.
Дикција, естетика и култура у јавним наступима.
Трема у јавним наступима и начин њеног превазилажења.
Медији као средство информисања, образовања, забаве,
ширења културе, манипулације.
Представљање деце и младих у медијима, њихова употреба
и злоупотреба.
Медијске поруке. Стереотипи. Дискриминација. Лажне
вести. Манипулација.
Сензационализам у медијима. Угрожавање приватности
људи ради добијања ексклузивних вести. Култура и
некултура у медијима.
Говор мржње у медијима.
Слобода говора – употреба и злоупотреба, законска
регулатива.
Креирање медијског садржаја. Одговорност и моралност.

− разликује моћи и ограничења
различитих медија;
− предвиђа даљи развој медија, његове
предности и опасности;
− упореди различите вредносне
категорије, одабере прихватљиву и
образложи избор;
− издвоји комерцијалне садржаје који
обликују ставове/вредности, препозна
скривена значења и критички их испита
упоређујући их са другим изворима;
− вреднује културне догађаје, самостално
из одабира и посећује.

Моћ утицаја и ограничења различитих медија.
Медији – фактор формирања или праћења укуса јавности?
Будућност медија.

ВРЕДНОСТИ

Шта означава култура: начин облачења људи, обичаје,
породични живот, обрасце провођења слободног времена,
начине рада и стварања, религијске обреде? Примери
друштва/културе: британско, немачко, јапанско,
латиноамеричко...
Вредности и вредносни судови(добро – лоше; добро – зло;
лепо – ружно; свето – световно; корисно – штетно;
пријатно – непријатно; тачно – нетачно; успешно –
неуспешно; истинито – лажно; пристојно – непристојно;
уметничко – неуметничко.
Комерцијални садржаји у различитим медијима (рекламе,
скривене поруке, поруке које су намењене емоцијама,
пласирање робе, садржаја, стилова живота, идеја), скривене
поруке у свакодневном животу; вредновање порука уз
помоћ различитих извора.
Вредности у култури. Кич и шунд, са становишта ученика.

