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ПАРС ПРО ТОТО (ДЕО ЗА ЦЕЛИНУ) 
 

 

Ниједном речју и ниједном сликом не могу се представити сва својства неког 

феномена, који је том сликом и том речју означен. Отуда нужност бесконачне манипулације 

знацима и значењима. 

Због ограничености медијских могућности читање медијских садржаја и порука 

заснива се на принципу pars pro toto (део за целину), што значи да у процесу медијског 

општења настојимо да једним делом неке целине представимо ту целину, на пример, да 

једном речју представимо читаву скупину речи : роман 

Из претходног става проистиче тумачење да је схватање целине производ креативног 

ангажовања у процесу рецепције и тумачења медијских садржаја и порука. Суштинско 

сналажење у свету масовних комуникација није нимало једноставно. Сусрет са обичним 

телефоном, на пример, покреће питања локалног, глобалног или тоталног времена, у 

зависности од тога да ли се наш саговорник налази у истој или различитој временској зони 

или се, као што се догодило приликом доделе овогодишње филмске награде Оскар, веза 

успоставља са оностраним (разговор са астронаутима). Међутим и сусрет са исто тако 

обичним грамофоном или цеде-ромом покреће питање трансценденције - слушамо гласове 

људи којих више нема или нису ту. Сусрет са виртуелном реалношћу, на свој начин покреће 

питање комуникације са световима који не постоје, осим на нивоу варљиве чулне појавности. 
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ПРЕДГОВОР 

 

Кад узмете ову књигу у руке можда ћете се упитати: Да ли је могуће да не умем да 

гледам телевизију и слушам радио? Ваше питање је сасвим на месту. Ко би од нас могао и да 

помисли да му треба „тумач" за оно што већ и сам види, чује или уме да прочита? Таква 

могућност нам падне на памет само онда кад се осетимо превареним, кад схватимо да смо 

поверовали у неке речи и неке слике, а да су оне биле само опсена, смишљена превара или 

добронамерна илузија. Њу, међутим, брзо заборавимо. Идемо даље и игноришемо чињеницу 

да неко уме боље од нас да саопшти своје идеје, да нам понуди своју слику света, а да ми 

заправо не знамо како да узвратимо. Добробит савременог човека све више зависи од 

способности да комуницира, да примљену поруку протумачи на прави начин и да на њу 

адекватно реагује. Од те потребе и права да комуницирају не треба да буду изузета ни деца. 

Конвенцијом о правима детета њима се гаранмје могућност да проналазе, примају и 

саопштавају поруке и идеје, да уче без граница и користе сва медијска средства и све изворе и 

канале комуникације за свој развој. Поред родитеља, наставници су позвани да им у томе 

помогну, а ту настаје проблем. Не само зато што и нама, наставницима, недостају многа знања 

о медијима и комуникацији већ и зато што нисмо сасвим сигурни како децу образовати за 

медије. Образовање за медије, Медијско образовање, Медијска писменост или Медијско 

описмењавање, само су синоними за програме који се већ годинама спроводе у многим 

земљама, а у циљу оспособљавања деце за критичку дистанцу и успешну комуникацију. Реч 

је, дакле, о веома сложеном послу коме се мора прићи поступно и са пуном свешћу о томе да 

је овде више реч о енкултурацији него о едукацији. 

Пре него што децу научимо да уче из књига ми их научимо словима и / или језику 

којим је књига написана. Не можемо, наравно, успоставити потпуну аналогију у корист 

медијске писмености, поучавајући, на исти начинм децу знацима и кодовима медија. Није 

реално ни очекивати да теоријска предавања помогну разумевању функционисања медија и 

њихових импликација по појединце и друштва. Могуће је, верујемо, развијати медијску 

писменост као део опште културе која се негује и преноси кроз образовни систем. Аналогија 

би се, зато, могла успоставити са усвајањем лепих манира, учењем употребе књиге, телефона, 

аутобуса, аутомата за кредитне картице, јавне библиотеке, документационог центра и тако 

даље. 

Убеђени у потребу медијског описмењавања /образовања деце, од самог поласка у 

школу и уверени да наставницима треба помоћи у том деликатном послу, започели смо 

пројекат под називом „Медијска писменост за наставнике основних школа". Циљ је да нашим 

колегама, који раде у школама, омогућимо да стекну две врсте специфичних знања: једна која 

се односе на разумевање и тумачење садржаја и функционисања медија и друга која се тичу 

метода медијског образовања ученика. Ова књига је тек почетак, први корак у стварању 

одговарајућих програма и инструктивних материјала за наставнике и ученике. Покушаћемо, 

дакле, да о медијима говоримо и подучавамо, користећи све медијске форме, а да на 

семинарима и у оквиру радионица подстакнемо наставнике да се у медијима и изразе. Од 

сарадње наших колега који се укључе у пројекат зависиће и квалитет будућег програма и 

инструктивних материјала за ученике. 

Реализацију овог Пројекта подржали су УНЕСЦО, Фонд за отворено друштво у 

Београду и Републичко министарство просвете и спорта. 

 

У име тима Пројекта 

 

Гордана Зиндовић Вукадиновић 
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ГОРДАНА ЗИНДОВИЋ-ВУКАДИНОВИЋ 

 

 

УЧИТИ О МЕДИЈИМА 

ЗАШТО И КАКО? 

 

Реч медиј одавно не значи само посредника. Као и многе друге речи које се данас често 

користе и као што се то догађа у развоју језика, и ова је временом добила много сложенији 

смисао. Данас када кажемо медиј прво помислимо на телевизију и штампу, али не као на 

посреднике који нешто преносе, већ као на социјалнц и културне ентитете, нешто што је такво 

какво је, само по себи и има много већи смисао и значај у нашим животима него што је 

преношење неких информација. Медији нас обавештвају и истовремено уверавају, убеђују, 

објашњавају нам, забављају нас, говоре нам шта је добро, исправно, лепо, зло, оправдано и 

тако даље. Не чине то само телевизија и штампа, то такође чине филмови, радио, фотографије, 

рекламни панои и плакате, компјутерске презентације, сво то обилно визуелно и 

аудиовизуелно окружење којег савремени човек често није ни свестан. Опазили бисмо да се 

нешто озбиљно догађа тек кад би тог шаренила и обиља слика и звукова нестало, кад би се тај 

шарени аудиовизуелни фон свакодневног живота угасио и утихнуо. Шта је стварно, а шта 

виртуелно стварно у животу савременог човека? Бар једанпут се већина нас запитала: Да ли су 

се догађаји одвијали баш тако како нам телевизија приказује, да ли су омиљене лепотице са 

екрана заиста тако лепе, да ли су предели у које нас позивају рекламе заиста тако колоритни и 

привлачни или је све то само тако што је неко хтео да нам их као такве представи? У шта 

заправо верујемо гледајући слике, статичне или покретне, слушајући глас спикера или говор 

глумаца, гледајући импресивне рекламне паное и читајући потресне чланке? У оно у шта неко 

жели да нас убеди или у оно у шта и ми сами желимо да верујемо? Или само, једноствано, 

учествујемо. Шта се заправо догађа изван свесног учешћа и рационалног поимања 

комуникације путем медија? 

Свако од нас се, било да чита, гледа, слуша или слуша и гледа, сусреће са оним што је 

производ културног и писхолошког бића и намере ствараоца порука које стижу медијима, а у 

њихово читање /тумачење укључује сопствено психолошко, образовно и културно биће. Тако 

се догађа невероватан, привидно немушти, сусрет непознатих и удаљених бића, ствараоца и 

примаоца порука, њихових мисли и идеја и производи ново значење саопштеног и показаног, 

са могућим далекосежним последицама по »укључене« појединце и читава друштва. 

Развој медија масовне комуникације изазвао је велике и трајне промене у култури и 

утицао на стварање нове реалности. Иако људи од увек комуницирају користећи се веома 

богатим експресивним радњама као што су мимика, гестови, одећа, предмети слике, свим 

оним што јесу и што их окружује, појава електронских медија учинила је доминантним 

невербалне знакове иконичког (сликовног) карактера. Саопштавање сликом постало је исто 

распрострањено као саопштавање речима, у неким случајевима и масовније. Проучаваоци тог 

феномена су још 70-их година овог века, понудивши објашњење за неологизам масмедији, 

рекли да је знак времена управо време знакова. Саопштавајћи невербалним знацима којима су 

придодата значења универзалних симбола везаних за одећу, исхрану, слободно време, 

породични живот, вредности, масовни медији су променили културни простор планете. 

Створена је масовна или универзална култура за коју је Едгар Морен
1
 с правом рекао да се 

састоји од симбола, митова и слика које се односе на практични и имагинарни живот и да се 

                                                           
1 Морен, Едгар (1979): Дух времена, БИГЗ 
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јавља као надградња националне, хуманистичке и религиозне културе. Тако, ниједна култура 

није више аутентична. Створене су глобалне иконе у лику популарних филмских јунака, а 

иста врста телевизијских серија покреће сличне и веома сложене процесе идентификације и 

имитације понуђених модела понашања и живота у различитим деловима света.  

Стварање, одашиљање и примање медијских порука није једноставна игра слагања и 

читања бројних знакова којима се производе различита значења. Свака саопштена мисао 

исписана је одговарајућим знацима и кодовима
2
 културе, политике, свакодневног живота-

конвенционалним и арбитрарним. Она, осим те знаковне одеће (форме) садржи информацију 

(садржај поруке) и намеру (интенцију - саму поруку), оно што се жели саопштити, сугерирати 

гледаоцу, читаоцу или слушаоцу. Ово потоње је суштина, жељено значење, и оно се постиже 

управо вештим комбиновањем одговарајућих знакова и кодова (садржајем и формом). Нема, 

практично, медијске поруке која у себи не носи намеру да нас, осим информисања, убеди у 

нешто, да изазове неку когнитивну, социјалну или емоционалну реакцију. 

Семиолози сматрају да је порука заправо само оно што је прочитано, односно 

протумачено, оно како смо ми нешто видели, чули, "схватили, доживели или како смо 

реаговали. По њима постоји битна разлика између онога што се налази на почетку 

комуникационог ланца, поруке коју је неко припремио и коју семиолози називају »физичка« и 

оне коју је, на крају тог ланца, прочитао прималац, а називају је »семиолошка«. Овим се 

подвлачи да је најбитнија наша реакција на медијски саопштено, односно наше тумачење 

виђеног, прочитаног или саопштеног на било који начин. Другим речима, коначно значење 

саопштеног дајемо ми, конзументи медија. Не треба, међутим, заборавити да наше тумачење 

зависи и од начина на који је пошиљалац упаковао оно што хоће да нам каже. Начин 

паковања, слагања знакова и кодова који носе одређена значења и који заједно опет производе 

значења вишег реда, има прецизну улогу у изазивању жељене реакције код примаоца. Нешто 

се ставља у одређени контекст да би се променило значење, описује или показује као велико, 

крупно, доминирајуће у простору и времену, у односу на друге људе, да би се сугерирала 

идеја о његовом значају и величини. Време се кондензује или продужава, простор 

фрагментарно показује, детаљи се из целине издвајају оштрим резом или лаганим 

приближавањем камере детаљу, сваки пут са прецизном намером да се произведе неко 

значење, да се гледаоцу понуди илузија, ситуација учини динамичнијом и животворнијом, 

скрене пажња на детаљ. Овај начин паковања / саопштавања је, заправо, специфични језик 

медија.
3
 

Фигуративно бисмо могли рцћи да савремени човек непрестано учествује у игри 

примања и давања значења најразноврснијим порукама медија и да се повремено у њу толико 

уживи да није више сигуран да ли о нечему он заиста тако мисли или му је неко то вешто 

упаковано понудио као сопствену мисао. Колико пута смо чули друге или себе како тврдимо 

да је нешто истинито јер  је »било у новинама а и на телевизији« или, пак, бранимо неки став 

до којег смо дошли под утицај ера медија, а да притом нисмо свесни те чињенице. Спремни 

смо да га бранимо као сопствени суд и производ сопственог знања и моралног расуђивања 

иако је медијски генерисан. Наравно, чињенице које се сазнају посредством медија учествују 

као и све друго што у животу учимо у формирању наших ставова. Медији су део социјалног 

окружења, социјална матрица у којој савремено дете одраста и у којој живимо, па је нормално 

да исто као и свако драго непосредно окружење (породица, вршњаци, социјална група, школа) 

представљају средства социјализације и учествују у формирању ставова и система вредности. 

Истраживања су, на пример, показала да су социјални и политички ставови особа које 

                                                           
2 Кодови = скупови знакова или појединачни знаци који носе, сами за себе, одређено, договорено или 

произвољно значење  
3
 У текстовима о појединим медијима који следе у овој књизи указује се посебно на специфичности језика, 

односно изражајне могућности и могућности манипулације. 
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припадају групи телевизијских зависника (телемана) неупоредиво конвергентнији него код 

других група људи, што посебно говори о моћи тог медија.
4
 

 

Комуникација се, као што смо поменули, најчешће приказује као ланац који је састављен од 

следећих карика:  

 

(намера) пошиљалац порука канал комуникације прималац  (ефекат) 

 

Знаци које медији користе и помоћу којих праве кодове и веће значењске јединице 

могу бити лако и једноставно препознатљиви и разумљиви ако припадају лингвистичком 

систему који познајемо и разумемо (слова и речи језика који говоримо), ако показују оно што 

смо искуствено већ упознали (сликовни знак познатог објекта), ако користе реченичне и 

сликовне структуре (синтакса) које су нам блиске, као и кад сликовни знаци личе на оно што 

представљају. Поједностављено се може рећи да знак има два лица, односно форму и 

садржину. Слика стола (форма-означавајуће) представља (означава) предмет сто (означено). 

Слика стола показује сто. Ово изгледа крајње једноставно и оно јесте лако за тумачње на 

нивоу који се зове денотација, што другим речима значи да слика стола означава (денотира) 

предмет сто и да је описано, изговорено, насликано у очигледној вези са оним на шта се 

односи. Језиком семиологије речено, то значи да између означеног и означавајућег, између 

предмета и референта, постоји сличност која је лако уочљива и препознатљива. Слика стола, 

аналогни знак иконичког карактера, јасно показује сто и ту нема забуне. На овоме почива 

велика вера у универзалност визуелног језика, што значи у могућност да је свакоме јасан и 

лако читљив. За разлику од вербално-логичког (лингвистичког система неког говорног 

језика), где се »сто« може различито означити (»сто«, »la table«, »table«, »tavola«) и кад је 

читање условљено знањем одговарајућег језика, слика стола је свима препознатљив знак за 

предмет сто. Међутим, све није тако једноставно. Слика стола, или сто на слици може имати и 

друга значења. Ако се слика празног стола нађе у склопу слика које описују кућу сиромаха, 

она, односно празан сто, говори о немаштини и глади. Дакле на нивоу на коме се једном 

знаку, коду, или једноставно једној лако препознатљивој слици предмета, која личи на 

предмет који показује, придода ново или промењено значење, стављањем у контекст са 

другим знацима, онда то није више слика стола, већ слика беде. Сто на слици у таквом 

контексту ће нас прво асоцирати на глад. Дакле, на нивоу конотације (давања значења), слика 

стола као визуелни знак за сто значи сасвим нешто друго. Ко је произвео то ново значење? 

Аутор
5
 (слике, филма, ТВ емисије), али и прималац поруке, односно онај који је то 

протумачио или доживео као знак за глад. 

Ако је стваралац пораке управо то желео да саопшти, да каже да сиромаси гладују, и 

ако смо ми то исто тако протумачили, онда је комуникација успостављена и постигнут 

жељени ефекат. Наравно, неће сви реаговати на исти начин и имати исту врсту асоцијације, па 

ни тумачења виђеног. Чак и у тако доста јасном контексту беде, слика стола можда неће код 

свакога добити значење које гласи »глад«. Тренутно расположење, социјални миље у коме 

неко живи, зрелост, образовање и много тога другог што чини једну личност утицаће на 

интерпретације понуђеног значења. 

За овај мали увод у семиолошке проблеме, односно у питања знакова и значења у 

комуникацији посредством медија, додајмо још само објашњења која се односе на 

једнозначност и вишезначност знакова и кодова. Наиме, знак и код су (реч, слика, предмет, 

предмет на слици итд) једнозначани (моносемични) кад их можемо интерпретирати само на 

један начин, кад не могу имати друго значење. Слика стола показана сама значи само сто и 

ништа више, ако гледаоца питамо шта види на тој слици. У том случају можемо рећи да 

                                                           
4 Обратите пажњу на текст о телевизији. 
5
 Обратите посебно пажњу на текстове о фотографији и филму. 
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денотативно истовремено значи и једнозначно. Показана у контексту слика сиромашке куће, 

она постаје вишезначна (полисемична). Конотација почива на вишезначности (полисемији), на 

могућности да се истој слици дају различита тумачења, да изазива различите асоцијације. И 

сама за себе слика стола може бити полисемична, јер у тренутку док је више људи посматра 

могу имати различите асоцијације, што значи придодати виденом различита значења. 

Знаци иначе могу бити аналогни (личе на оно што означавају), арбитрарни 

(произвољни и не морају да личе на оно што означавају) и конвенционални (договорени међу 

људима, групама, професијама са намером да прецизно и свима познато означе неке ствари), 

као што су, на пример, саобраћајни знаци. 

Промене у култури се најпре одразе на промене у васпитању. Све оно што децу 

окружује и што заокупља њихово време утиче на развој и формирање личности. Утицај 

медија и непосредног окружења засићеног визуелним и аудиовизуелним порукама на 

васптање младих, социолози образовања су означили синтагмом паралелна школа, а педагози 

и психолози назвали паралелни курикулум. Било како, битно је да су и једни и други постали 

свесни обима и значаја васпитног дејства масовних медија и да су многа истраживања 

посвећена том феномену. Она показују, између осталог, да су деца и адолесценти највернији 

корисници медија и да им се окрећу ради задовољавања различитих емоционалних, 

когнитивних и социјалних потреба. Телевизија, још увек најраспрострањенији медиј, заузима 

посебно важно место у животу младих. Деца на њу утроше 50% више времена него на било 

коју другу активност у току године. Без обзира на меридијане, она се диве истим херојима и 

желе да поседују исте способности за решавање проблема, какве поседују хероји акционих 

филмова. Медији не нуде младима само снажне доживљаје, моделе понашања и системе 

вредности. Они им пружају и могућност да дођу до великог броја информација које могу, 

пошто су правилно прочитане постати податак који се, потом, може проверити или доказати, 

па самим тим постати знање, односно део неког система научних појмова. 

Учење посредством медија подразумева, као и учење из књига, умеће читања. То умеће 

не значи само препознавање и изговарање слова, речи и реченица. Оно, заправо, значи 

откривање смисла и сврхе, издвајање битних и релевантних чињеница, процењивање њиховог 

значаја и веродостојности и закључивање. То претпоставља и разумевање начина 

саопштавања, специфичне граматике и синатксе сваког медија. Овде треба разлучити 

доживљај од издвајања информација које могу постати знање и које имају одговарајућу 

едукативну вредност. Успешно „читање" и разумевање медија претпоставља како критичку 

дистанцу према саопштеном, способност анализе порука, тако и умеће издвајања и 

коришћења информација објективног и научног карактера. Ма колико изгледало лако, 

разумевање намере аутора једне телевизијске емисије, коришћење информација из ње или 

заузимање личног става према саопштеном и показаном, изискује много више од пажљивог 

слушања и гледања. Аналитичком погледу се може замерити да умањује доживљај, али он, 

истовремено, помаже да се сачувају аутентична осећања и заузме лични став, што је једно од 

универзалних права човека. 

Циљ образовања за медије или медијског описмењавања јесте да децу научимо да 

свет и артефакта не посматрају као датост, као нешто што се не може довести у сумњу, већ 

као конструкте створене са одерђеним циљем, које писмен читалац / гледалац / слушалац 

може критички да разложи и анализира. Медијска писменост је способност коју Мастерман 

(1996), један од најпознатијих теоретичара образовања за медије, назива критичка аутономија 

(за разлику од критичке перцепције и разумевања) и која, по њему, треба да постане примарни 

циљ образовања за медије. Он такође сматра да је концепт медијског описмењавања знатно 

еволуирао у последње време и да је данас медијски писмена особа која не може лако бити 

изманипулисана и чије се мишљење у медијима уважава јер је у стању да доноси независне 

судове. Мастерман верује да је медијско образовање моћно оружје у борби против 

неједнакости у знању и моћи, те да га треба интегрисати у школски систем. Основни принцип 

од којег треба поћи у проучавању медија и медијског описмењавања је, по овом аутору, 
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принцип нетранспарентности. Другим речима, то значи да медији нису ни прозор у свет ни 

огледало света већ производи који конструишу или представљају свет. Сходно томе важно је 

да се бавимо питањем разлике између стварности и репрезентације, између слике и њеног 

референта. Следећа ствар коју овај принцип ставља у фокус јесте да су медији производ 

човека, они су конструкције које симболички посредују у преношењу нечега што не морамо 

прихватити. 

Да бисмо боље разумели медије и децу медијски описменили, неизоставно је да се 

позабавимо и следећим питањима, сматра Мастерман: Корени и извори медијских 

реперезентација (ко производи, ко утиче и контролише, зашто су медији такви какви су итд); 

реторика медија (технике које медији користе да би произвели значење и постигли ефекат -

језик) која подразумева деконструкцију текста (поруке) да би се открили начини 

приповедања; идеологија (питања контроле, моди и интереса) и публика (проучавање 

интеракције примаоца и поруке). 

Овде треба напоменути још једну битну ствар, а то је да не би било могуће а још мање 

прихватљиво „предавање медија" на начин на који се предају и оцењују географија или 

историја. Медијско описмењавање подразумева више од активног учешћа у некој расправи о 

медијима, оно подразумева делање у правом смислу те речи: анализу, расправу, конструкцију 

порука и њихово разлагање, једном речју драгачији стил подучавања. 

Шта очекујемо од медијски писменог наставника? Пре свега, компетентног 

саговорника у расправама о садржају и порукама медија, као и о начинима медијског 

изражавања. Од наставника се очекује и да оспособи ученике да, осим из књига, уче из 

различитих извора, а то значи да проналазе, анализирају, упоређују и користе информације 

саопштенена различите начине, као и да се изразе у неком од медија. 

Медијски   описмењен / образован  наставник  може уводити своје ученике у 

разумевање медија и њихову критичку анализу користећи медијске материјале у оквиру свог 

наставног предмета. У већини случајева, наставни материјали у некој од медијских форми 

изискују објашњења или усмеравање ученика на шта треба да обрате пажњу. Наставници 

обично указују на чињенице и од ученика траже само да их идентификују и издвоје. Ако би се 

такав рад продубио разговором о начину како су те чињенице презентиране, колико су 

поуздане и да ли се могу упоредити са истим чињеницама из других извора, пут ка анализи и 

критичком односу према медијима би се лако отворио. Истовремено би то био и пут ка учењу 

учења, односно савладавању метода и техника стицања знања. Тешко је данас говорити 

одвојено о медијском опсимењавању од оспособљавања за самостално стицање знања, 

комуникацију и саопштавање у некој од медијских форми. Медијска писменост, а ту убрајамо 

и компјутерску, једноставно је писменост без које се више не може ни учити ни 

комуницирати. Пораст и ширење компјутерских мрежа и практично неограничене могућности 

комуникације и учења на даљину пружиће највише онима који науче да их користе и да се од 

њих бране. На крају, не треба заборавити да Људи способни да успешно комуницирају, 

користећи различите вербалне и невербалне језике, имају већу контролу над сопственим 

животима, често и над животима других људи, од оних који то не умеју. 
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МЕДИЈ ВЕРСУС НАСТАВНИК 
 

Текст за размишљање 

 

 

Едукативна функција медија масовне комуникације, као и наставника, у бити је 

подучавање, убеђивање и у крајњем исходу мењање личности. Логично је да се зато упитамо 

каква је разлика између наставника и медија? И једни и други могу да преносе информације, 

показују, објашњавају, одговарају на питања, побуђују осећања, убеђују, једном речју, утичу 

на развој и формирање личности детета. 

Како утичу једни а како други? Где се преплићу, а где разилазе? Ко је јачи, важнији, 

способнији и примеренији наставник? Коме се млади радије окрећу? Оваква питања могу се 

лако ређати. Предности и вредности једног и другог се, такође, могу низати. Они се 

супростављају и допуњују истовремено. 

Ако дете бира између наставника и медија, овом другом ће можда дати предност због 

могућности да слободно бира садржај који ће да гледа, чита, слуша, због, занимљивијег и 

атрактивнијег начина саопштавања, необавезности и већег степена општости. Медиј пружа 

информације које задовољавају основну радозналост младих у некој области, ствара илузију 

учешћа у збивањима, побуђује осећања, забавља и подучава без репресије и оцена. 

Интерактивни медијски системи могу и систематски да подучавају и омогућују самоконтролу 

напредовања дајући повратну информацију. Дете може да бира садржај, начин и брзину 

напредовања. 

Појава књиге је већ представљала технолошки проналазак који је ушао у конкуренцију 

са наставницима. Са књигом је отпочео и процес демократизације образовања, и то онда када 

се она појавила као производ механичког штампарства. Сваки следећи проналазак нудио је 

нове могућности за распростирање информација, лингвистичким, иконичким, симболичким, 

звучним, дигиталним или комбинованим знацима. 

Деца данас одрастају пред телевизијским и рачунарским екраном, проводе велики део 

слободног времена комуницирајући са порукама медија, уче, формирају ставове, усвајају 

стереотипе. Простор њихове социјалне комуникације се све више сужава на екран, па уместо 

непосредног деца стичу посредно и у неком центру, од неке групе људи планирано, социјално 

искуство. 

Сложени однос у коме се супростављају и преплићу утицаји наставника и медија 

масовне комуникације је тешко прецизно разјаснити. Ипак, неке разлике и предности се јасно 

могу издвојити и њих наводимо у седам тачака. Оне су истовремено и подсетник за 

наставника, нешто што не треба заборавити: 

 

1. Медији масовне комуникације нуде разноврсне информације, како по садржају тако и 

по сложености, оне су богат и драгоцен извор, али се информисаност још увек не 

може назвати знањем. Информација постаје знање тек онда када се може проверити и 

доказати и када доприноси формирању концепата и појмова који су значајни за даље 

стицање знања и делање у пракси. 

 

2. Својим моћима да побуде осећања и убеде, прос-тором који заузимају у испуњавању 

слободног времена, медији озбиљно угрожавају школу и породицу на пољу 

подстицања и усмеравања социјалног развоја младих. Деца у просеку гледају 

телевизију три сата дневно, што је годишње више него што утроше на било коју другу 

активност. 
 

Широм света деца се диве истим херојима - транскултуралним иконама, као што су 
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Терминатор, Рамбо, Супермен и прижељкују њихове моћи и вештине у решавању 

конфликтних ситуација. Све оно што им се допада је кул, жаргон се унифицира, а 

одећа нема вредност ако не носи марку најчешће виђену у рекламама. 
 

3. Мењањем културног окружења медији су проширили поље васпитног дејства и са 

породицом и школом створили васпитни троугао у чијем се центру дете нашло. У 

политичким и економским кризама породица усмерава своју пажњу превасходно на 

материјалну егзистенцију, а школа на образовни минимум. Равнотежа је поремећена па 

медији постају све привлачнији, нудећи илузију, могућност пројекције и 

идентификације, виртуелну стварност, по правилу лепшу и пожељнију од оне стварне. 
 

Пораст агресивног понашања међу младима све чешће се тумачи утицајем медија, 

односно насиља које се у њима приказује. Истраживања потврђују да су за утицај 

кључни: насилно понашање које није санкционисано или је стављено у позитиван 

контекст, пертинентност насилног начина решавања конфликтних ситуација у 

медијима и непосредном социјалном окружењу, дужина изложености сценама насиља 

и подударност агресивних сцена са фрустрацијама гледалаца. 
 

4. Нове дигиталне технологије комуникације проширују могућности за стицање 

систематских знања и формалних образовних ступњева, па тиме постају озбиљан 

конкурент традиционалној школској институцији. Онлајн-курсеви, преко Интернета 

(међународне мреже) или Интранета (унутрашњих мрежа за корпорације) нуде веома 

разноврсна знања, факултетске дипломе, специјализације, преквалификације и 

доквалификације. Систем отворених универзитета (Open Univeristies) створен давно 

као систем дописног образовања на даљину доживљава прави процват са новим 

технологијама. Садашњи развој иде у два правца: паралелне образовне установе 

онлајне и традиционалне школе са интегрисним технологијама комуниакције. 
 

5. У поређењу са наставником медиј је деци привлачнији због: атрактивних садржаја и 

форми у којима саопштава; распростарањености пријема; лагодности конзумације; 

необавезности и недидактичности; разноврсности и забавних форми и садржаја. 

Школски курикулум и паралелни курикулум медија, чак и онда када је реч о 

организованом онлајн образовању, разликују су. Овај први још увек одликују, бар у 

нас, ригидност, пренатрпаност чињеницама и неповезаност међу наставним 

дисциплинама, заправо недостатак интердисциплинарности, Интердисциплинари и 

интерактивни приступ одликују овај други, паралелни курикулум. Већина друштвених 

и природних феномена јесу такви да се само интердисциплинарним приступом могу 

потпуно објаснити и схватити. Шетња кроз било коју електронску енциклопедију, 

потврђује предност таквог начина објашњавања и повезивања догађања, феномена и 

научних чињеница. 
 

6. Функција наставника није преношење информација и готових знања, већ формирање 

односа према знању и подучавање како се знање стиче, ствара и користи. Богате, 

неограничене базе података, томови енциклопедија на компакт дисковима који се лако 

и брзо претражују садрже информације, али не инструишу како да се те информације 

искористе, упореде, вреднују, уграде у системе појмова, једном речју како 

конструисати знање. 
 

За разлику од информисаности стечене медијским путем, школско знање се одликује 

систематичношу, хомогеношћу, примерено је узрасту, селективно и подложно 

контроли и евалуацији. Интеграција медија у систем образовања треба да обезбеди 

функционалну везу између онога што наставник и школа треба и могу да чине и онога 

у чему су медији супериорни. 
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7. Васпитна улога настваника и школе је нешто што сада постаје веома важно. Она се не 

своди само на питања дисциплине, лепих манира и усвајање моралних норми. 

Васпитање versus медији значи опремање ученика интелектуалним и техничким 

вештинама употребе медија и то како у циљу стварања критичке дистанце према 

масовним порукама, тако и у циљу фнкционалне употребе медија да се нешто сазна и 

да се у њима изрази. Коначно, васпитање за живот и суживот у свету отворених и све 

бројнијих комуникација мора да постане интегрални део школског васпитног рада са 

децом . 

 

 

Могућности стварања складишта неизмерног броја научних и других информација 

(библиотеке, фонотеке, видеотеке, кинотеке, датотеке, медијатеке итд) и њиховог брзог 

претраживања и коришћења су, нормално, наметнуле питање како трансформисати наставни 

процес, у коме је преношење знања доминантна компонента, у процес учења који се ослања 

на поменуте медијске збирке, са једне, и атрактивне начине медијског саопштавања, са друге 

стране. Концепт технологије образовања је резултат размишљања о начинима помирења два 

различита стила саопштавања ради побољшања ефикасности васпитно-образовног процеса 

који се одвија у школи. 

Суочавање школе са медијским утицајима је покренуло стварање многих дидактичких 

и методичких иновација, као и иновација у области организације рада школа. Ма колико да се 

школа, као традиционална институција знања, одупире понуди и утицају медијских начина 

информисања и стицања знања, одавно је принудена да тражи начине за коабитацију. 

Будући да су електронски медији постали моћан учесник у процесу васпитања и 

образовања, проучавање њиховог утицаја је важно за сваког учитеља. Деца су данас изложена 

често супростављеним вредносним ставовима породице, школе и медија, а васпитачи су 

суочени са изазовом како да успешно интегришу све медијске форме саопштавања и како да 

мењају процес васпитања и образовања ради прилагођавања времену у којем деца одрастају и 

оном за које се припремају. 

 

 

 

 


