
  

 

 

П Р И П Р Е М А   З А   Ч А С 

 

Наставница Жарка Свирчев  

Школа Економско-трговинска школа Бечеј 

Такмичење ИНТЕРНЕСТ 2015 . 

Датум 28.4.2015. 

 

Разред и одељење 

ученици 3.1, 3.3, 

4.1 и 4.3 
Место 

реализације 

 

школска библиотека 

 

 

Наставна 

јединица: 

 

 

2. 

 

 

ПО-ЕТИКА МЕДИЈСКЕ ПОРУК(Г)Е 

Врста наставе припремна настава 

Тип часа обрада 

Облици рада колективни, индивидуални, групни 

Наставне методе монолошка, дијалошка, дискусија, рад на тексту, демонстративна 

Наставна средства наставни лист (избор из штампе), снимак тв прилога, наставни листић 

(критеријуми за анализу/деконструкцију медијске поруке), картице, флип 

чарт папири, фломастери, текст Медији и конфликт. Битка за срце и умове; 

Помоћна и техничка ср. рачунар  

 

 

Образовни циљеви: 

 

 разумевање и описивање кључних концепата којима медији 

кодирају поруке; 

 разумевање како знање ових концепата омогућавају грађанима да 

критички комуницирају са медијима и другим изворима 

информација; 

 описивање критеријума којима се просуђује вредност медијске 

информације, односно догађаја, особе или идеје посредоване 

медијима; 

 

 

 

 

Васпитни циљеви 

 

 освешћивање ученика о важности грађанске партиципације у 

медијском простору; 

 оснаживање ученика у критичком дијалогу са пропагандним и 

манипулативним аспектима медијске стварности која нас окружује; 

 подстицање тимског духа; 

 развијање креативног изражавања ученика; 

 неговање културе дијалога; 

 

 

Функционални циљеви 

 

 критичка дискусија основних принципа којима се обликује медијска 

порука; 

 оснаживање ученика у деконструкцији медијског комуницирања 

значења; 

 развијање стваралачког мишљења ученика приликом приступа и 

интерпретације медијских порука; 

 неговање критичког мишљења ученика у дијалогу са медијским 

садржајима; 

 

 

 

Литература за 

наставнике 

 

 Група аутора, Media and Information Literacy. Curriculum for Teachers, 

UNESCO, 2011.  
Публикација доступна на www.medijskapismenost.net/dokument/UNESCO-

smernice-o-medijskojpismenosti-za-nastavnike. 

 

 

http://www.medijskapismenost.net/dokument/UNESCO-smernice-o-medijskojpismenosti-za-nastavnike
http://www.medijskapismenost.net/dokument/UNESCO-smernice-o-medijskojpismenosti-za-nastavnike


  

 

ПЛАН ЧАСА – ТОК НАСТАВНОГ РАДА  

 

Уводни део часа: трајање 30 минута 

 

Облик и 

метода рада 

Активности 

наставника 

Активност ученика Циљ 

 

индивидуални, 

писмена вежба 

 

 

 

 

 

колективни, 

дијалошка  

 

 

 

 

 

 

колективни, 

дијалошка  

 

 

 

 

 

 

 

 

колективни, 

дискусија  

 

 
  Издајем ученицима 

налог да запишу све 

дневне активности 

од јутарњег устајања 

до ноћног легања; 

 Позивам ученике да 

прочитају своје 

записе и да 

прокоментаришу за 

које све активности 

им је потребна 

информација и које 

активности не би 

могли да обављају 

без информације; 

 Подстичем ученике 

да наведу изворе 

информација и да 

изнесу своје 

критеријуме за 

вредновање 

информација које 

добијају 

посредством медија; 

 Позивам ученике да 

изложе особености 

добре информације 

посредоване 

медијима; Качим на 

таблу картице на 

којима су записане 

кључне 

карактеристике 

доброг новинарства, 

усмеравам разговор; 
 

 

 Записују своје дневне 

активности; 

 

 

 

 

 

 Читају и коментаришу; 

 

 

 

 

 

 

 

 Коментаришу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дискутују, постављају 

питања; 

 
 Припрема 

ученика за 

активности на 

часу; 

 

 

 

 

  Увиђање значаја 

информације за 

човекову 

свакодневицу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стицање увида у 

особености 

добре медијске 

поруке/новинарс

тва: 

организовање 

знања, 

истинитост, 

јавни интерес, 

независност, 

критички форум, 

балансирање 

између 

приватног и 

права да се зна, 

пропорионалност 

и релевантност; 

 

 

 

Централни  део часа: трајање 30 минута 

Облик и 

метода рада 

Активности 

наставника 

Активност ученика Циљ 

 

 

колективни, 

демонстративна, 

дискусија 

 

 Задајем ученицима 

задатак: анализа 

случаја заштитника 

грађана Републике 

 

 Деле се у групе, стичу увид у 

задатак, постављају питања 

уколико им нешто није 

довољно јасно; 

 
 Припрема за 

анализу 

медијског 

садржаја; 



  

 

 

 

 

 

групни, рад на 

тексту, 

дискусија 

 

Србије (делим их у 

групе, дајем 

материјал за рад и 

инструкције); 

 

 Пратим рад ученика, 

одговарам на 

питања; 
 

 

 

 

 

 

 Раде задатак и припремају се 

за презентацију; 

 

 

 

 

 

 

 Деконструкција 

медијске 

поруке – 

анализа 

медијски 

раличито 

обликованих 

прича о случају 

заштитиника 

грађана 

Републике 

Србије („афера 

пиштољ“); 

 

 

 

 

Завршни  део часа: трајање 30 минута 

Облик и 

метода рада 

Активности наставника Активност ученика Циљ 

 

групни, 

колективни, 

усмено 

реферисање, 

дискусија 

 

 

колективни, 

рад на тексту, 

дијалошки 

 

 Пратим излагања 

ученика, постављам 

питања, усмеравам 

дискусију; 

 

 Делим ученицима 

текст Медији и 

конфликт. Битка за 

срце и умове – читам 

текст и подстичем 

ученике да 

коментаришу; 

 

 

 Представљају резултате анализе; 

међусобно дискутују; 

 

 

 

 Прате излагање наставнице, 

коментаришу; 

 

 

 

 

 
 Провера 

деконструкц

ије медијске 

поруке; 

 Резимирање 

активности и 

донетих 

закључака; 

 

 

 


