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УВОД 

 

 

Концепт медијске и информационе писмености (МИП), иако именован 

савременим називом, није сасвим нов имајући у виду да је образовни систем чак и 

у двадесетом веку омогућавао „медијско описмењавање“ ученика, најпре кроз 

слободне активности уређивања школских новина, фотографских секција или чак 

интерним радио редакцијама које су такође неке школе имале. Ипак, двадесет први 

век и развитак нових технологија, пре свега интернета, као и разумевање на које 

све начине је интернет утицао на промене у животним навикама и на окружење у 

којем нове генерације деце одрастају, условио је потребу да се на медијско 

описмењавање ученика и ученица у самом школовању стави значајан акценат.  

Тако је медијска писменост „постала неопходна животна вештина за све грађане 

како би се кретали кроз све већи ток информација, како би се клонили покушаја 

дезинформација и како би били оснажени алатима и компетенцијама да активно 

учествују у стварању и размени информација“ (UNESCO evaluation insights IOS 

Evaluation Office, 2020: 36). 

Капацитирање ђака да препознају дезинформације, раније називаним новинарским 

паткама или, једноставно, лажима, се наводи као једна од најдрагоценијих вештина 

које се стичу медијским описмењавањем. Такође развојем интернета, а посебно 

друштвених мрежа, број дезинформација као и полуинформација је у порасту са 

обзиром на то да је омогућено сваком лаику да креира одређене информације које 

различитим каналима „ворлд вајб веба“ (World Wibe Web - www) чини веома лако 

глобалним. Дезинформације су тако, болест савременог друштва, чији опасни 

утицај је неoспорив - што је могуће видети на примеру убрзаног и масовног ширења 

различитих теорија завере које даље остављају значајан утицај на различите 

аспекте живота друштва и појединаца.  

Оснаживање ученика да користе алате и нову технологију у оквиру медијске 

писмености претпоставља да се ђаци обучавају о самој структури интернета и 

друштвених мрежа, начину на који они функционишу, потом да се уче одговорности 

приликом дељења садржаја и начинима како се дигитални медијски садржај уопште 

креира - потребно је како би и сами одговорно стварали и размењивали 

информације. 
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Медијско описмењавање ђака стога за последицу има јасније разумевање медија и 

медијске продукције, као и већи критички однос према информацијама које се путем 

медија одашиљу.  

Увођење медијске писмености у образовање јесте у последњих неколико година 

снажно подржавано од стране међународних и локалних организација, као и од 

самих иснтитуција кроз различите пројекте, углавном финансиране од стране 

Европске уније или Сједињених Америчких Држава, и друге активности. 

Истраживањем постојећих метода спровођења медијске и информационе 

писмености у образовању, чији су резултати објављени у овој публикацији, дат је 

преглед активности које су до сада урађене, а сами просветни радници позвани су 

да пренесу своје искуство и изнесу предлоге у вези са имплементацијом медијске 

писмености у настави убудуће. 

  



6 
 

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА 

 

 

У истраживању постојећих метода спровођења медијске и информационе 

писмености у образовању коришћено је неколико техника прикупљања 

информација. 

Из секундарних и примарних извора (техником интервјуа) прикупљене су 

информације о напорима институција ка увођењу медијске писмености у наставу, 

као и добрим примерима праксе активности увођења медијске писмености у 

наставу које су реализовала цивилна друштва. Интервјуем су испитани: 

представница Министарства културе и информисања задужена за медијску 

писменост Маја Зарић, заменица директора Завода за унапређење образовања и 

васпитања (ЗУОВ) Дејана Милијић Субић, као и менаџерка пројекта медијске 

писмености „Сазнај и разазнај“ у организацији Ајрекс (Irex) Aна Дураки и доц. др 

Невен Обрадовић са Одсека за журналистику Филозофског факултета у Нишу који, 

у оквиру пројеката, са колегама1 спроводи активности имплементације медијске 

писмености у образовни систем кроз капацитирање наставника о МИП. 

Из (само) примарних извора, користећи упитник, од наставника прикупљене су 

информације о реализацији медијске писмености у школама  и потенцијалним 

предлозима ка реализацији програма у наредном периоду. На овај начин испитан 

је 81 просветни радник. Узорак чине превасходно жене (80,2 одсто њих) у односу 

на мушкарце којих међу испитаницима има 19,8 одсто. Упитник је попунило и нешто 

више просветних радника који држе наставу у основној школи (61,7 одсто или 50) 

него у средњој школи (38,3 одсто, односно 31) (Међу овим категоријама такође има 

11 наставника (13,6 одсто) који држе наставу на предмету Језик, медији и култура)). 

Највећи број испитаника чине просветни радници са преко 20 година радног стажа 

(48,1 одсто), потом наставници и наставнице од 15 до 20 година радног стажа (28,4 

одсто), наставници до пет година искуства (11,1 одсто), наставници од пет до 10 

година (8,6 одсто) и најмање је било просветних радника од 10 до 15 година стажа 

(3,7 одсто).  

                                                           
1 Доценткињом др Мартом Митровић, доценткињом др Маријом Вујовић и доцентом др Душаном 
Алексићем. 
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Упитник се састојао из неколико категорија питања отвореног и затвореног типа. 

Категорије су: основне информације о испитанику, теме из области МИП у настави, 

искуство у области МИП у настави и едукација наставника о МИП. У оквиру сегмента 

Основне информације о испитанику, испитаници су наводили ког су пола, да ли 

раде у основној или средњој школи, да ли држе наставу на програму Језик, медији 

и култура и колико имају година радног стажа. У оквиру категорија Теме из области 

МИП у настави испитаници су на скали од један до пет оцењивали релевантност 

понуђених тема које би се у оквиру медијске писмености могле радити са 

ученицима, чиме је број један означавао да тема није уопште значајна, број три 

нисам сигуран/на колико је значајно и број пет врло је значајно. Понуђене теме су 

биле следеће: Разумевање утицаја медија на друштво, Разумевање утицаја медија 

на појединца, Промовисање потрошачке културе у медијима, Прикривено 

оглашавање у медијима и на интернету, Процена релевантних извора 

информација, Разумевање и функционисање медијске индустрије, Медијско 

подстицање предрасуда и стереотипа, Трагање за потребним информацијама, 

Разумевање политичке пропаганде, Одговорност у креирању, објављивању и 

дељењу медијских порука, Препознавање сензационализма и емоционалности. 

Категорија Искуство у области МИП у настави састојала се од два питања отвореног 

типа и једно питање затвореног типа у оквиру којег је могло да се означи више 

одговора. Питања су била следећа: Kоју/е од наведених тема из претходног питања 

сте и сами обрађивали на часовима?, Ако јесте, на који начин сте је/их обрађивали? 

и питање На који начин сте/бисте спроводили медијску и информациону писменост 

у настави? (означите један или више одговора) са понуђеним одговорима: 

Анализом садржаја играних филмова и серија/ла, Анализом садржаја 

документарних филмова, Анализом садржаја цртаних филмова, Анализом 

садржаја забавних телевизијских емисија, Анализом садржаја новинарских 

текстова, Анализом садржаја новинарских емисија, Снимањем и монтирањем 

аудио и видео записа, Снимањем и монтирањем анимација, Фотографисањем и 

креирањем фоторепортажа, Коришћењем различитих софтвера за креирање 

медијског садржаја, Коришћењем ресурса и материјала са интернета, Коришћењем 

софтвера за комуникацију за наставу на даљину, Уређивањем школских новина, 

Креирањем вебсајтова, блогова или страница на друштвеним мрежама. Последња 

категорија упитника, Едукација наставника о МИП, састојала се од два питања и то 

питање Kако би едукација наставника требало да изгледа? (означите један или 

више одговора) са понуђеним одговорима (Континуираном едукацијом кроз 

семинаре, Образовањем на факултету кроз посебан предмет, Уводном обуком пред 

почетак програма медијске и информационе писмености, Самоиницијативно 

користећи приручнике и друге ресурсе на интернету, Нешто друго) и питањем 

појашњења за оне испитанике који су одговорили на претходно питање са Нешто 

друго. 
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ПОСТОЈЕЋЕ МЕТОДЕ  

СПРОВОЂЕЊА  

МЕДИЈСКЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ПИСМЕНОСТИ  

У ОБРАЗОВАЊУ 
 

 

 

Легислатива 

У Стратегији развоја система јавног информисања у Републици Србији за 

период од 2020. до 2025. године предвиђена је мера унапређења медијске 

писмености (Мера 5.1) а која, између осталих, подразумева и активности наставка 

„са процесом увођења медијске писмености у формални образо вни систем, као и 

развијање компетенција наставника и професора“. Исто је предвиђено и Акционим 

планом за спровођење Стратегије развоја система јавног информисања у 

Републици Србији за период 2020-2025. година, у периоду 2020-2022. Стратегија 

развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године помиње 

„Медијску стратегију“ као документ који је повезан са овом Стратегијом, али у свом 

Акционом плану не претпоставља конкретније активности из области медијске 

писмености и капацитирања наставника. 

Kомпетенције или исходи које медијско описмењавање претпоставља проналазе се 

и у три закона у области образовања, и то у: 

 Закону о основама система образовања и васпитања, 

 Закону о основном образовању и васпитању и 

 Закону о средњем образовању и васпитању. 

Закон о основама система образовања и васпитања (члан 9) као исходе 

образовања подразумева, између осталог, да образовани ученик има способност 

да: 

 прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; 

 ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање 

одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 

 уме да разликује чињенице од интерпретација; 

 поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне 

технологије; 

https://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/medijska_strategija210_cyr.pdf
https://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/medijska_strategija210_cyr.pdf
http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2020_12/SG_148_2020_001.htm
http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2020_12/SG_148_2020_001.htm
http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2020_12/SG_148_2020_001.htm
https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/1-SROVRS-2030_MASTER_0402_V1.pdf
https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/1-SROVRS-2030_MASTER_0402_V1.pdf
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.html
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 има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај 

креативног изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих 

медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности. 

Закон о основном образовању и васпитању Програмом ваннаставних активности 

ученика (члан 42) предвиђа да: 

„Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања 

индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и целисходног коришћења 

слободног времена, као и ради богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, 

развијања и неговања другарства и пријатељства, школа је дужна да реализује 

ваннаставне активности ученика у области науке, технике, културе, уметности, 

медија и спорта.“ 

Закон такође, чланом 50 предвиђа следеће: 

„Задатак школске библиотеке је да код ученика развија навике читања и 

коришћења библиотечких услуга, као и да ученике оспособљава да користе 

информације у свим облицима и на свим медијима и омогући им да овладају 

вештинама потребним за учење у току целог живота.“ 

Закон о средњем образовању и васпитању као исходе међупредметних 

компетенција ученика (члан 2а), између осталог прописује и следеће способности: 

 комуникација; 

 рад са подацима и информацијама; 

 дигитална компетенција; 

 одговорно учешће у демократском друштву (према Грња Клаић и 

Јањатовић Јовановић, 2021: 9-11). 

 

Активности институција 

Од школске 2018/2019. године ученици гимназија могу да похађају изборни 

програм Језик, медији и култура, а од школске 2021/2022. године медијска 

писменост је у основним школама предвиђена као једна од слободних наставних 

активности. 

Представница Министарства културе и информисања Маја Зарић је казала да се у 

наредном периоду очекује да се уз подршку Ју-ес-ејда (USAID) и Факултета 

драмских уметности (ФДУ) испитају могућности за увођење медијске писмености у 

високо образовање. 

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osnovnom_obrazovanju_i_vaspitanju.html
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_srednjem_obrazovanju_i_vaspitanju.html
https://novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2021/06/Predlog-prakti%C4%8Dne-politike_MIP-publikacija.pdf
https://novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2021/06/Predlog-prakti%C4%8Dne-politike_MIP-publikacija.pdf
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На системском увођењу медијске писмености у образовање ради, између осталих, 

и Министарство културе и информисања. Према речима Маје Зарић, активности  

Министарства у овој области сежу од Стратегије развоја система јавног 

информисања у Републици Србији до 2016. године када се „као приоритет утврђује 

потребa да ИКТ чини део образовних програма да би се развили људски ресурси у 

тој области, као и да се заштити интелектуална својина софтвера и дигиталних  

садржаја, да се културним и научним дигиталним садржајима обезбеди слободан 

једноставан приступ у што већој мери и да се развије информациона безбедност“ и 

при чему се констатује да „У процесу приступања Европској унији, потребно је да се 

подигне ниво медијске писмености грађана Републике Србије, као и свих учесника 

у сектору медија ради стварања друштва у које су укључени сви његови чланови и 

јачања права на информисање, слободе изражавања и слободе протока 

информација“. 

Потом је, како је Зарић навела, 2018. године основана радна група, која је била 

интерресорна и чију је подршку тада пружао пројекат Делагације ЕУ „Подршка 

медијским реформама у Србији.“ Тада је експертски тим заједно са тимом радне 

групе радио на изради Приручника за медијску писменост за наставнике и 

стручне сараднике који је потом публикован 2020. године. Министарство културе и 

информисања издало је, дакле, уз подршку Европске уније 2020. године Приручник 

за медијску писменост за васпитаче, наставнике и стручне сараднике који је 

дистрибуиран даље васпитачким и образовним установама уз подршку 

Министарства просвете у 3.000 примерака. Међу ауторима приручника налазе се 

сарадници (поред Министарства културе) и из Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, 

Министарства омладине и спорта, Покрајинског секретаријата за образовање, 

прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Регулаторног тела 

за електронске медије, Националног просветног савета Републике Србије, Завода  

за унапређење васпитања и образовања, Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања, Радио-телевизије Србије, Радио-телевизије Војводине, 

као и појединачни експерти за медије и медијску писменост што Приручнику даје 

свеобухватну и широку перспективу ка реализацији медијске писмености, не само 

у школама већ и вртићима. Представница Министарства културе и информисања 

Маја Зарић наводи да се у наредном периоду, у оквиру пројекта који подржава Ју-

ес-ејд, планирају обуке за просветне раднике како би користили наведени 

Приручник. У складу са темама из Приручника, креиран је такође и едукативни 

серијал од 18 епизода назван Суперхероји медијске писмености који се емитује на 

Радио-телевизији Србије (РТС), а планирано је и емитовање на Радио-телевизији 

Војводине (РТВ) на језицима националних мањина. Иновативна активност била је 

и развијање мобилне апликације за медијску писменост Luedu, на којој се, како 

наводи Маја Зарић, још ради, али прва верзија већ јесте доступна ученицима и 

наставницима за бесплатно преузимање на Гугл плеј продавници (Google Play  

 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2011/75/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2011/75/1/reg
https://medijskapismenost.com/wp-content/uploads/2020/12/Medijska_pismenost_prirucnik.pdf
https://medijskapismenost.com/wp-content/uploads/2020/12/Medijska_pismenost_prirucnik.pdf
https://medijskapismenost.com/video-sadrzaj/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ultrazor.luedurs&hl=en&gl=US
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Store). Приручник, као и серијал се може пронаћи на вебсајту 

medijskapismenost.com који је креиран у склопу истог пројекта. Министарство 

културе и информисања Србије, у сарадњи са Унеском и Министарством спољних 

послова Републике Србије је такође и 2019. године организовало међународни 

састанак експерата из области медијске писмености који је резултирао Београдским 

смерницама за нацрт глобалних стандарда за  курикулуме за медијску и 

информациону писменост, а касније и другом издању Унесковог курикулума 

Медијски и информационо писмени грађани: Размишљајте критички, кликните 

мудро! (Media and information literate citizens: think critically, click wisely!) који је 

објављен у априлу 2021. године; као и Глобалним стандардима за смернице за 

развој курикулума за медијску и информациону писменост који је у коорганизацији 

Унеска и Републике Србије, а у сарадњи са Европском комисијом, представљен у 

новембру 2021. године. 

Приручник о медијској писмености за наставнике Наши ученици у свету критичког 

мишљења и медијске писмности издао је такође и Завод за унапређивање 

образовања и васпитања у сарадњи са Амбасадом Сједињених Америчких Држава 

у Београду у новембру 2021. године. 

Поред приручника, реализоване су различите обуке за наставнике о медијској 

писмености. 

Заменица директора у Заводу за унапређење образовања и васпитања Субић је 

рекла да је ЗУОВ, у оквиру Центра за професионални развој запослених у 

образовању, организовао неколико обука, а од тога једну са изразито добрим 

евалуацијама учесника. Обука Наши ученици у свету медијске писмености и 

критичког мишљења је одржана уз помоћ Америчке амбасаде у Београду, а 

прошло ју је око 500 наставника иако је било чак 3.000 пријављених – што, како 

Субић наводи, показује колика је заинтересованост просветних радника за ову тему. 

Планирано је, стога, да се иста таква обука одржи још једанпут до краја 2021. 

године. Поред наведене обуке, пре четири године одржана је и обука за наставу 

која је оријентисана ка исходима. 

 

Активности организација цивилног друштва 

Неколико организација цивилног друштва спроводило је одређене 

активности у области медијске писмености у образовању. 

У публикацији Предлог практичне политике за системско увођење медијске и 

информационе писмености у образовни систем Србије Новосадске новинарске 

школе (2021) мапиране су четири организације које су имале активности у овом 

пољу, као што је Медијска коалиција (УНС, НУНС, НДНВ, АНЕМ, Локал прес),  

 

https://medijskapismenost.com/
https://en.unesco.org/news/media-and-information-literate-citizens-think-critically-click-wisely
https://zuov.gov.rs/prirucnik-za-nastavnike-nasi-ucenici-u-svetu-kritickog-misljenja-i-medijske-pismenosti/
https://zuov.gov.rs/prirucnik-za-nastavnike-nasi-ucenici-u-svetu-kritickog-misljenja-i-medijske-pismenosti/
https://novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2021/06/Predlog-prakti%C4%8Dne-politike_MIP-publikacija.pdf
https://novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2021/06/Predlog-prakti%C4%8Dne-politike_MIP-publikacija.pdf
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Центар за маргину, Грађанске иницијативе и организација Научи ме (стр. 16). Тако 

је препознато да: 

Сајт medijskapismenost.net, који је настао као резултат сарадње Медијске коалиције 

2013 и 2014. године уз подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID) 

и Министарства културе и информисања, први је овог типа код нас, а садржи 

посебне одељке за ученике, наставнике и новинаре, који садрже корисне 

материјале и информације из области медијске и информационе писмености. 

Центар за маргину кроз школу медијске писмености подстиче развој вештина 

медијске писмености код ученика средњих школа и студената основних студија. 

Ресурс центар Грађанских иницијатива такође садржи материјале – приручнике, 

предлоге за реализацију лекција и корисне информације за просветне раднике 

заинтересоване за медијску и информациону писменост. 

Организација Научи ме ради на модернизацији едукације и делимично одговара и 

на потребе просветних радника у контексту корисних информација и материјала из 

области медијске и информационе писмености (Грња Клаић и Јањатовић 

Јовановић, 2021: 16). 

Поред наведених организација, организација Ајрекс (Irex) такође је реализовала 

активности које се тичу медијске писмености и образовања у Србији. Ана Дураки, 

менаџерка пројеката медијске писмености у Ајрексу је рекла да је у оквиру пројекта 

„Сазнај и разазнај“, који реализује ова организација, једна од првих сарадњи 

Ајрекса са наставницима била на обукама за тренере медијске писмености на 

којима су и неки просветни радници стекли одређена знања и компетенције из 

медијске и информационе писмености, а након чега се препознала потреба да се 

даље ради са наставницима на имплементацији МИП у образовање. Ајрекс је стога 

реализовао и акредитовао летњу школу и три серијала вебинара о медијској 

писмености за наставнике на којима ће се до краја 2021. године обучити око 100 

наставника. Циљна група активности Ајрекса су заинтересовани наставници 

средњих школа, посебно они који држе наставу на програму Језик, медији и култура 

и Грађанско васпитање. Дураки је напоменула да се планира да Ајрекс у наредном 

периоду адаптира Ајрексов курикулум у приручник за наставнике који ће додатно 

покрити теме пројектне наставе и међупредметних компетенција. Као посебно 

значајну активност Ајрекса, Ана Дураки истиче подршку коју ова организација пружа 

наставницима и након завршетка едукација у форми менторства и подршке у 

коришћењу материјала. 

Тим од неколико професора са Филозофског факултета у Нишу другу годину 

заредом спроводе пројекат у оквиру којег обучавају наставнике који предају на 

програму Језик, медији и култура, или су заинтересовани за наведене теме. Доцент 

др Невен Обрадовић је рекао да су у оквиру пројекта „Медијска писменост за 

наставнике“, који је подржан од стране Амбасаде Сједињених Америчких Држава у  

http://www.medijskapismenost.net/
https://rc.gradjanske.org/teme/gradjansko-vaspitanje/korisni-materijali/materijali-po-temama/medijska-pismenost/
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Београду, обучили око четрдесет наставника из нишавског, јабланичког и топличког 

округа о специфичним темама које се раде у оквиру програма Језик, медиј и  

култура. Обуке су проводили сами доктори наука, тј. сами професори са факултета 

који су на својим радионицама пролазили наставни план предмета, обрађивали  

теме из тог програма и тако наставницима дали специфичне смернице да 

самопоуздано реализују наведен програм. Обрадовић је навео да се пројекат  

наставља и ове године, а да ће да се фокусирају на пројектну наставу и програм 

Језик, медији и култура. Поред обука, у оквиру овог пројекта креиран је и сајт 

medijskapismenostzanastavnike.com на којем наставници могу да нађу материјале у 

вези са темама на предемету Језик, медији и култура,као и Практикум „Медијска 

писменост за наставнике“. 

Новосадска новинарска школа има вишегодишње искуство у реализацији пројеката 

и активности који се тичу едукације и наставника и ученика, као и подржавања 

системске имплементације медијске писмености у образовање. У оквиру неколико 

пројеката, које су подржали различити донатори, реализоване су следеће 

активности које се уско тичу медијске писмености и образовања: 

 семинари стручног усавршавања у области медијске писмености за 

наставнике (више од 1.300 наставника је похађало ННШ-ове семинаре); 

 радионице о медијској писмености са ученицима основних и средњих школа 

(преко 700 ученика је учествовало у радионицама); 

 кампови медијске писмености (реализована су два кампа за наставнике, 

ученике основних школа и ученике средњих школа, у сарадњи са 

организациом Библиотеком плус); 

 7 приручника2 из области медијске писмености које се могу користити као 

водичи за реализацију програма медијске писмености како на програму 

Језик, медији култура, тако и као слободне наставне активности; 

 20 материјала из области медијске писмености за средњу школу, а које 

покривају теме из програма Језик, медији и култура;3 

 16 видеа за ученике о медијској писмености на Јутјуб каналу Новосадске 

новинарске школе; 

 

 

                                                           
2 У питању су следеће публикације: Водич кроз медијску писменост: Дигитални погон у школској 
клупи (2018), Инфотека: Водич за трансформацију школских библиотека (2018), Водич кроз 
продукцију у школској клупи (2018), Водич за едукаторе кроз медијску писменост: Како причати са 
децом о дезинформацијама, оглашавању, насиљу и стереотипима у медијима (2018), Медијска 
писменост у школској клупи: водич за наставнике (2021), Спречавање говора мржње на интернету: 
материјали за наставнике (2021), Звони за медијску писменост: Приручник за наставнике основних 
и средњих школа (2021). 
3 Свих 20 материјала се могу пронаћи овде. 
 

 

http://medijskapismenostzanastavnike.rs/index.html
http://medijskapismenostzanastavnike.rs/assets/video/materijali_za_nastavnike/praktikum.pdf
http://medijskapismenostzanastavnike.rs/assets/video/materijali_za_nastavnike/praktikum.pdf
https://www.youtube.com/user/NovinarskaSkola/videos
https://www.youtube.com/user/NovinarskaSkola/videos
https://medijskapismenost.org.rs/wp-content/uploads/Medijska-pismenost-Publikacija.pdf
https://medijskapismenost.org.rs/wp-content/uploads/Medijska-pismenost-Publikacija.pdf
https://medijskapismenost.org.rs/wp-content/uploads/infoteka-vodic-za-skolske-bibliotekare_n.pdf
https://issuu.com/novinarska-skola/docs/vodic_kroz_produkciju
https://issuu.com/novinarska-skola/docs/vodic_kroz_produkciju
https://www.novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2020/03/Megafon-Vodi%C4%8D-za-edukatore.pdf
https://www.novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2020/03/Megafon-Vodi%C4%8D-za-edukatore.pdf
https://medijskapismenost.org.rs/wp-content/uploads/Medijska-pismenost-u-skolskoj-klupi_Vodic-za-nastavnike-1.pdf
https://medijskapismenost.org.rs/wp-content/uploads/Medijska-pismenost-u-skolskoj-klupi_Vodic-za-nastavnike-1.pdf
https://novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2021/08/Sprecavanje-govora-mrznje-na-internetu_materijali-za-nastavnike.pdf
https://novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2021/08/Sprecavanje-govora-mrznje-na-internetu_materijali-za-nastavnike.pdf
https://novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2021/09/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-1.pdf
https://novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2021/09/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-1.pdf
https://medijskapismenost.org.rs/category/radni-materijali/srednje-skole/
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 истраживање о медијској писмености у образовању Искуства и нове 

могућности за имплементацију медијске и информационе писмености у 

основне и средње школе у Србији објављено 2019. године; 

 два предлога практичне политике – Предлог практичне полтике за 

системско увођење медијске писмености у образовни систем у Србији и 

Предлог практичне политике за унапређење имплементације програма 

Језик, медији и култура 2021. године; 

 бројни различити догађаји о медијској писмености у образовању попут 

конференција, јавних дебата, фестивала и сл; 

 сајт о медијској писмености medijskapismenost.org.rs за наставнике на којем 

су подељени наведени материјали, као и различити научно-популарни 

текстови о медијским феноменима и други ауторски текстови о медијима. 

 

Медијска писменост кроскурикуларно у основном и средњем образовању 

Кроскурикуларно спровођење медијске писмености подразумева медијску 

продукцију и теоријско образовање о различитим медијским феноменима кроз 

редовну наставу, односно план и програм свих предмета и програма, а не само 

један или два. 

Наставници из основне и из средње школе су најспремнији да спроводе медијску и 

информациону писменост у настави, без обзира на предмет који предају, најпре 

коришћењем материјала и ресурса са интернета (46,9 одсто), анализом садржаја 

играних филмова и серија/ла (38,3 одсто) и анализом садржаја новинарских 

текстова (37 одсто). У најмањој мери су заинтересовани да спроводе МИП 

анализом садржаја новинарских емисија (16 одсто заинтересованих), снимањем и 

монтирањем анимација (16 одсто) и креирањем вебсајтова, блогова или страница 

на друштвеним мрежама (18,5 одсто). У графикону бр. 1 могуће је видети детаљније 

преостале алтернативе и одговоре испитаника. 

https://www.novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2019/03/NNS_Nacionalna-publikacija.pdf
https://www.novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2019/03/NNS_Nacionalna-publikacija.pdf
https://www.novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2019/03/NNS_Nacionalna-publikacija.pdf
https://novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2021/06/Predlog-prakti%C4%8Dne-politike_MIP-publikacija.pdf
https://novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2021/06/Predlog-prakti%C4%8Dne-politike_MIP-publikacija.pdf
https://novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2021/06/Predlog-prakti%C4%8Dne-politike-za-unapre%C4%91enje-implementacije-programa-Jezik-mediji-i-kultura.pdf
https://novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2021/06/Predlog-prakti%C4%8Dne-politike-za-unapre%C4%91enje-implementacije-programa-Jezik-mediji-i-kultura.pdf
https://medijskapismenost.org.rs/
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Графикон бр. 1 Начини спровођења медијске и информационе писмености у настави4 

 

Када је у питању медијска продукција у настави као форма спровођења МИП 

кроскурикуларно, највећа заинтересованост постоји за активности уређивања 

школских новина, потом за фотографисање и креирање фоторепортажа, снимање 

и монтирање аудио и видео записа, а мање за коришћењем различитих софтвера 

за креирање медијског садржаја и снимање и монтирање анимација.5 

За активности којима се подстичу дигиталне вештине као што су коришћење 

софтвера за комуникацију за наставу на даљину постоји велика заинтересованост, 

али нешто мања заинтересованост постоји за активности креирања вебсајтова,  

                                                           
4 Понуђене алтернативе на графикону (од горе ка доле) су: Анализом садржаја играних филмова и 
серија/ла, Анализом садржаја документарних филмова, Анализом садржаја цртаних филмова, 
Анализом садржаја забавних телевизијских емисија, Анализом садржаја новинарских текстова, 
Анализом садржаја новинарских емисија, Снимањем и монтирањем аудио и видео записа, 
 Снимањем и монтирањем анимација, Фотографисањем и креирањем фоторепортажа, 
 Коришћењем различитих софтвера за креирање медијског садржаја, Коришћењем ресурса и 
материјала са интернета, Коришћењем софтвера за комуникацију за наставу на даљину, 
Уређивањем школских новина, Креирањем вебсајтова, блогова или страница на друштвеним 
мрежама. 
5 Употреба медија у процесу учења и/или држања наставе је такође једна од вештина медијске, 
али и дигиталне писмености. Приручник Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално 
доба 2019 издат 2019. године од стране Завода за унапређење образовања и васпитања, 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања тако предвиђа, између осталих, да наставник треба да поседује и 
компетенције претраживања интернета, селекције и евалуације садржаја, адаптације и креирања 
садржаја и управљања, заштите и дељења садржаја. Овај вид дигиталних компетенција омогућава 
наставницима да спроводе медијску писменост кроскурикуларно, користећи нове медије и 
подстичући ученике да уче о медијској продукцији порука. 
 
 

https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2019/08/2019_ODK_Nastavnik-za-digitalno-doba.pdf
https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2019/08/2019_ODK_Nastavnik-za-digitalno-doba.pdf
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блогова или страница на друштвеним мрежама. Коришћење ресурса и материјала 

са интернета, за шта постоји највећа спремност, се такође може подвести и под 

дигиталну писменост. 

Подстицање вештина медијске писмености кроз теоријска разматрања у настави се 

могу постићи анализом садржаја различитих медијских форми. Највећа 

заинтересованост међу просветним радницима постоји за анализу филмова и 

серија/ла, потом новинарских текстова, па дугометражних филмова, цртаних 

филмова, и понајмање за анализу садржаја забавних телевизијских емисија и 

новинарских емисија. 

Све понуђене теме медијске и информационе писмености у упитнику је већина 

испитаника означила као врло значајне, са тим да разлике постоје у томе које су 

теме чешће означене као врло значајне.Теме које је највећи број испитаника оценио 

као врло значајне да се раде са ученицима су: разумевање утицаја медија на 

појединца (91,4 одсто), потом разумевање утицаја медија на друштво (86,4 одсто) 

и одговорност у креирању, објављивању и дељењу медијских порука (85,2 одсто 

испитаника сматра да је ова тема врло значајна). Теме које је најмањи број 

испитаника означио као врло значајне су: разумевање политичке пропаганде (64,2 

одсто испитаника сматра да је та тема врло значајна), затим разумевање и 

функционисање медијске индустрије (61,7 одсто) и, на крају, промовисање 

потрошачке културе у медијима која је тек у 58 одсто случајева оцењена као врло 

значајна. 

Многи испитани наставници су наводили да су одређене теме из области медијске 

писмености већ обрађивали на часовима, као што су, на пример: разумевање 

утицаја медија на друштвo и на појединца, прикривено оглашавање у медијима и 

на интернету, трагање за потребним информацијама, процена извора 

информација, предрасуде и стереотипи, утицај медија на појединца и друштво, 

рекламне поруке, медијска манипулације и пласирање полуистине, 

сензационализам у насловима, одговорност у креирању медијских порука, медијска 

писменост, пропаганда, заштита личних података, филм, улога маркетинга ради 

бољег пласмана производа без обзира на веродостојност употребљених порука, 

итд. 

Као начин на који су наведене теме радили са ученицима, наставници су наводили: 

разговоре, дебате, радионице, дискусије, медијску продукцију (израда фотографија, 

снимака, презентација, паноа), анализом медијског извештавања, анализом 

филма, и слично. 

Неки од примера из праксе које су испитаници поделили у упитнику одговарајући на 

питање на који начин су поменуте теме обрађивали су: 

„Анализом телевизијских реклама и различитих огласа на интернету.“ 
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„Kроз практичне примјере и адекватне образовне кратке филмове.“ 

„На часу одељењског старешине кроз примере из медија.“ 

 „Интердисциплинарно, кроз наставу српског језика и књижевности - 

довођењем у везу манипулативни наратив књижевног лика са 

манипулативним наративом у медијском дискурсу, извођењем паралеле 

између намере писца и интенција пошиљалаца порука у медијацентричном 

окружењу, анализом садржаја, групним домаћим задацима из критичке 

медијске продукције, у којима се од ученика очекивало да идеје књижевног 

дела искажу уз помоћ традиционалног или друштвеног медија итд.“ 

 „Повлачећи паралеле између предмета који предајем и историјских и 

свакодневних дешавања користећи материјале са интернета.“ 

 

„Како играње игрица утиче на наше понашање. Ученици су истраживали на 

интернету о том садржају. Питали су и своје вршњаке које то игрице играју. У 

току је прављење видео материјала на ову тему.“ 

 

Медијска писменост као слободна наставна активност у основном 

образовању  

Школске 2021/2022. године, медијска писменост је формално уведена у 

основно образовање допуном Правилника о плану наставе и учења за пети и шести 

разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и 

шести разред основног образовања и васпитања, када је учињен први системски 

напор да се медијска писменост уведе у основно образовање тако што се предвиђа 

као један од три програма Слободне наставне активности (СНА) које су део плана 

наставе и учења који школа планира Школским програмом и Годишњим планом 

рада, а које ученици могу да бирају да похађају у петом или шестом разреду. Један 

од три програма које одаберу су обавезни да похађају, а успех ученика се изражава 

описном оценом. Медијска писменост се тако препознаје као једна од слободних 

наставних активности чији је циљ „да подстакне развој медијске културе ученика и 

допринесе јачању способности разумевања, деконструкције и креирања медијских 

садржаја, које ће ученику помоћи за даљи когнитивни, емоционални и социјални 

развој у савременом медијацентричном окружењу.“ Предвиђен је годишњи фонд од 

36 часова, а Правилник дефинише и опште међупредметне компетенције, исходе, 

теме и кључне појмове садржаја овог програма и даје упутство за методичко-

дидактичко остваривање програма. 

Према подацима из упитника, већина наставника у основној школи сматра да је 

врло важно разговарати са ученицима о свим понуђеним темама са обзиром на то 

је више од половине испитаника сваку понуђену тему за рад са ученицима из  

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=4bb956bf-8bcd-4f6b-934a-10d44017f91a&actid=979122&doctype=og
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=4bb956bf-8bcd-4f6b-934a-10d44017f91a&actid=979122&doctype=og
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=4bb956bf-8bcd-4f6b-934a-10d44017f91a&actid=979122&doctype=og
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области МИП оценило као врло значајну. Међутим, највећи број испитаника је 

најчешће следеће теме оценио као врло значајне да се раде са децом: разумевање 

утицаја медија на појединца (48 од 50 испитаника оценило ову тему као врло 

значајну да се ради у школи), потом разумевање утицаја медија на друштво (46 од 

50 испитаника оценило као врло значајно) и одговорност у креирању, објављивању 

и дељењу медијских порука (44 од 50 испитаника оценило тему као врло значајну). 

Теме које је мањи број испитаника оценио као врло значајне су промовисање 

потрошачке културе у медијима и разумевање политичке пропаганде, а у најмањој 

мери као врло значајна тема је оцењена тема разумевање и функционисање 

медијске индустрије. 

Тек нешто више од половине (26 од 50 испитаних) наставника је са ученицима 

обрађивало бар једну од тема из области медијске и информационе писмености. 

Неке од тема које су наводили да су радили са ученицима су: негативан утицај  

интернета, трагање за посебним информацијама, рекламе, пропаганда, тражење 

поузданих информација, предрасуде и стереотипи, потрошачка култура, утицај 

медија на друштво, заштита личних података и опасности од дељења садржаја, 

медијска манипулација и пласирање полуистине, итд. Као начин на који су 

обрађивали поменуте теме побројали су: разговор, дебату, радионице, дискусије, 

анализу садржаја, фотографисање, израду паноа и слично. 

Највећи број наставника који раде у основној школи одговарајући на питање на који 

начин би спроводили медијску и информациону писменост рекли су да би то 

најрадије радили коришћењем ресурса и материјала са интернета, потом 

уређивањем школских новина и анализом садржаја цртаних филмова, а најмање 

снимањем и монтирањем анимација, креирањем вебсајтова, блогова или страница 

на друштвеним мрежама и анализом садржаја новинарских емисија. 

 

Медијска писменост као изборни програм у средњем образовању 

Школске 2018/2019. године, значајан корак у увођењу медијске писмености у 

образовање учињен је када је уведен програм Језик, медији и култура који ђаци 

могу да изаберу у првој и другој години гимназије, а чији је циљ 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. Зарић је у вези са овим навела 

да имају инфомације да ученици овај предмет веома радо бирају. 

Заменица директора ЗУОВ-а Дејана Милијић Субић рекла је такође да је искуство 

показало да је предмет Језик, медији и култура од изборних програма 

најпопуларнији међу ученицима, што „показује каква је глад гимназијалаца за 

сазнањем медијске стварности, односно постулата о медијским конструктима који  
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до њих долазе“, истакла је. Субић је навела да, све до увођења програма Језик, 

медији и култура, различите едукације и иницијативе из области медијске 

писмености, иако јесу постојале, као и одређени фрагменти медијске писмености у 

предметима Грађанско васпитање и Српски језик и књижевност, нису биле 

системско решење. Са обзиром да је у току четврта година од када се овај предмет 

реализује, Субић је истакла да је сада „тренутак да се мало застане, да се сними 

како то што смо урадили делује на систем, да ли је то ефективно“ те да се након 

стицања те повратне информације уради ревизија програма. Када је у питању 

повратна информација наставника у вези са искуством држања наставе на овом 

предмету, Дејана Милијић Субић је навела да не постоје за сада истраживања са 

конкретним утемељеним подацима о овоме, али да на основу онога што су 

наставници неформално делили са ЗУОВ-ом, искуства јесу различита. Тако, неки 

од њих су сведочили да „јако воле да раде овај изборни програм, да их чини  

срећним, креативним, оствареним, радозналим да и сами истражују, да имају  

интересантан фидбек од ученика и да заједно са њима креирају програм што и јесте 

основна замисао.“ Са друге стране, наводи Субић, постоје професори и који имају 

тешкоћа у реализацији „јер факултети још увек нису устројени тако да образују 

наставнике за мулти приступ“ и да то није проблем само са изборним програмом 

Језик, медији и култура, већ и другим изборним програмима. Она је истакла да се 

из искуства показало да су неке теме у оквиру овог предмета наставницима посебно 

тешке за реализацију, као што је, на пример, тема „креативни активизам“.  

Тешкоће у реализацији програма би се могле приписати томе да, према Правилнику 

о измени Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних 

сарадника и помоћних наставника у гимназији, лица која испуњавају услове за 

извођење наставе на овом предмету су лица која предају Српски језик и 

књижевност, односно Матерњи језик и књижевност за припаднике националних 

мањина, Страни језик, Психологију, Социологију и Латински језик. Са друге стране, 

искуство показује да се наставници не осећају довољно компетентно да из датог 

предмета обрађују теме које се тичу медија зато што, између осталог, о овим 

темама нису били обучавани на својим матичним факултетима. Проблем 

компетенција би, чини се, могао да буде превазиђен уколико се омогући 

дипломираним и мастер новинарима и комуниколозима да реализују наставу на 

овом предмету. Оно што, међутим, недостаје новинарима и комуниколозима да 

изводе наставу у школама јесте недостатак „образовања из психолошких, 

педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 

студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 

бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 

праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова“ према члану 

142 Закона о основама система образовања и васпитања. На тај начин, проблем у 

вези са компетенцијама реализатора програма Језик, медији и култура постоји код 

свих лица која би предмет потенцијално могла да предају, а додатне обуке су у оба 

случаја нужне.  

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=165f20d6-227c-4401-91f0-345b0d50134b
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=165f20d6-227c-4401-91f0-345b0d50134b
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Овај програм је један од три програма који се нуде у оквиру изборног блока у 

гимназијама. То, дакле, значи да не нуде све гимназије наведени предмет, из чега 

произилази да чак немају ни сви гимназијалци, а поготово не сви средњошколци, 

прилику да овај програм похађају. 

Наставници који држе наставу на програму Језик, медији и култура, а који су 

испитивани у оквиру овог истраживања (њих 11), су се једногласно усагласили да 

су за рад са ученицима врло значајне теме: разумевање утицаја медија на друштво, 

разумевање утицаја медија на појединца, процена релевантних извора 

информација и одговорност у креирању, објављивању и дељењу медијских порука. 

Готово сви, што је и у складу и својствено са програмом на којем држе наставу, 

обрађивали су неке теме из области медијске и информационе писмености, као што  

су, на пример: трагање за посебним информацијама, медијско подстицање  

стереотипа и предрасуда, улога маркетинга ради бољег пласмана производа без 

обзира на веродостојност употребљених порука, тумачење медија, заштита личних 

података и опасности од дељења садржаја, медијска писменост, разумевање 

утицаја медија на друштвo и на појединца, прикривено оглашавање у медијима и 

на интернету... Наставници који предају на овом програму су ове теме обрађивали 

кроз радионице, анализу садржаја, практичне примере, презентације итд. У 

највећем броју су расположени да медијску и информациону писменост спроводе 

кроз анализу садржаја играних филмова и серија/ла, уређивањем школских новина 

и коришћењем ресурса и материјала са интернета, а мање анализом садржаја 

цртаних филмова, анализом садржаја новинарских текстова, анализом садржаја 

новинарских емисија, коришћењем различитих софтвера за креирање медијског 

садржаја и снимањем и монтирањем анимација. 

Испитани наставници који предају у средњој школи на свим наставним предметима 

су већином све понуђене теме оценили као врло значајне да се разговара са 

ученицима, а међу њима теме које су у највећем броју препознате као врло значајне 

су: одговорност у креирању, објављивању и дељењу медијских порука (27 од 31 

испитаног наставника сматра да је ова тема врло значајна), процена релевантних 

извора информација (26 од 31 оцењује ову тему као врло значајном) и разумевање  

утицаја медија на појединца (такође 26 од 31). Теме које су процењене у најмањем 

броју као врло значајне да се раде са ученицима су: препознавање 

сензационализма и емоционалности (19 од 31 наставника оцењује ову тему као 

врло значајну) као и промовисање потрошачке културе у медијима (16 од 31 

испитаног сматра да је ова тема врло значајна) и медијско подстицање предрасуда 

и стереотипа (такође 16 од 31). 

Већина наставника (22 испитаника од 31) који предају у средњој школи су 

обрађивали неку тему из области медијске и информационе писмености са 

ученицима, као, на пример, информисаност, предрасуде, манипулација, утицаји 

медија на појединца, процена информација, процена релевантних извора, медијска  
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писменост, пропаганда, утицај медија на друштво, одговорност у креирању и 

дељењу порука, деконструкција медијских порука, анализа медијских садржаја, 

сензационализам у насловима, прикривено оглашавање, трагање за 

информацијама. Начини на које су наведене теме биле обрађиване од стране 

испитаних наставника је, најчешће на часу одељенског старешине, и то, кроз: 

дијалог, радионице, анализу садржаја, дискусију, писање на задату тему, рад на 

документарном филму, вежбе на мобилном телефону, презентације, тражењем 

примера на интернету и слично. 

Наставници из средњих школа навели су у упитнику да би медијску и информациону 

писменост у настави спроводили у највећој мери кроз анализу садржаја играних 

филмова и серија/ла, анализу садржаја новинарских текстова и коришћењем  

ресурса и материјала са интернета. У најмањој мери наставници би МИП у средњој 

школи спроводили снимањем и монтирањем анимација, коришћењем различитих 

софтвера за креирање медијског садржаја и анализом садржаја цртаних филмова. 

 

Едукација наставника о медијској писмености 

У актуелном календару стручних семинара ЗУОВ-а, постоје четири 

акредитована семинара о медијској писмености, два о филму, један о уређивању 

школског часописа и један о критичком мишљењу о интернету.6 Поред наведених, 

мноштво је семинара о коришћењу дигиталних алата и нових информационо-

комуникационих технологија који се односе на развијање техничких вештина  

дигиталне писмености. Организатори програма семинара о медијској писмености  

су Новосадска новинарска школа, ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни 

развој, Висока школа за пословну економију и предузетништво и Заштита 

потрошача. Организатори програма о филму су Регионални центар за 

професионални развој запослених у образовању и Добро удружење, а 

организатори семинара о уређивању школског часописа и критичком мишљењу о 

интернету су Образовно креативни центар, односно Регионални центар за 

професионални развој запослених у образовању. Од четири семинара медијске 

писмености, Новосадска новинарска школа организовала је 27 обука на којима је 

присуствовало 614 учесника, а ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој 

организовао је четири обуке на којима је присуствовао 91 учесник. На обуци у  

                                                           
6 Наведени семинари су издвојени из каталога ЗУОВ-а актуелног у новембру 2021. године, а 
коришћен критеријум за квалификовање семинара као семинара из области медијске и 
информационе писмености јесте сам назив семинара и теме које се семинарем покривају, а које се 
тичу теоријског аспекта медија или медијске писмености. У анализу нису укључени семинари који у 
већој мери подстичу дигиталне или информатичке вештине, као што су, на пример, семинари на 
којима се наставници практично уче да користе разне алате на интернету, програме и софтвере за 
дељење фајлова, обраду слика, монтирање видеа, креирања блогова и вебсајтова и слично. 
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филму у организацији Регионалног центра за професионални развој запослених у 

образовању присуствовало је 202 учесника на седам обука, на семинару о 

школском часопису у организацији Образовно креативног центра учествовало је 

495 наставника на 19 обука, а на семинару о критичком мишљењу о интернету 

учествовало је 73 учесника на три семинара. Укупно, на издвојеним акредитованим 

семинарима о медијској писмености у ширем смислу, искључујући дигиталну 

писменост, обучено је 1.475 наставника.7 

У каталогу ЗУОВ-а, према претрази назива скупа по кључним речима, могуће је 

пронаћи и пет стручних скупова о медијској писмености у ужем смислу чији су  

организатори Центар за менаџмент доо - огранак Институт за јавни менаџмент, 

Универзитет у Београду - Факултет политичких наука, Едуактив 2020 и Медиа и 

реформ центар Ниш.8 

Искуство Новосадске новинарске школе са обука о медијској писмености показало 

је да међу наставницима постоји заинтересованост и потреба за унапређивањем 

вештина медијске писмености, као и спремност да се медијска писменост међу 

ученицима подстиче, како кроз специфичне програме тако и кроскурикуларно. 

Искуство тима професора са Филозофског факултета у Нишу показало је такође да 

постоји велика заинтересованост наставника да се обучавају у пољу медијске 

писмености, како међу онима који држе наставу на програму Језик, медији и 

култура, тако и међу наставницима који предају остале предмете. Стога, доцент др 

Невен Обрадовић сматра да је потребно кроз обуке о медијској писмености 

едуковати и друге наставнике који дати предмет не предају, а да ова усавршавања 

треба креирати тако да се дотичу пројектне наставе. 

Ана Дураки из Ајрекса, такође сведочи да и искуство ове организације и њихових 

партнера Медиа и реформ центар Ниш, који имају акредитоване стручне скупове за 

наставнике, показује да су наставници заинтересовани за развијање вештина из 

области медијске писмености. 

Просветни радници испитани у оквиру овог истраживања сматрају да едукација 

наставника о медијској писмености треба да се у највећој мери врши континуирано 

кроз семинаре (77,8 одсто), потом уводном обуком пред почетак реализовања 

програма медијске и информационе писмености (39,5 одсто), образовањем на 

факултету о медијској и информационој писмености кроз редован предмет (32,1 

одсто) и, тек на крају, да едукација треба да се одвија самоиницијативно уз 

приручнике и друге ресурсе на интернету (29,6 одсто). Најмање је означено да се 

едукација о МИП спроводи на друге начине (3,7 одсто), као што су, на пример,  

                                                           
7 Подаци закључно са датумом 5.12.2021. 
 
8 Према претрази стручних скупова на веб сајту ЗУОВ-а актуелној дана 10.12.2021. 
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стварање базе тренера који би правили мрежу едукатора на одређеном 

географском подручју или кроз учествовање у пројектима о медијској и 

информационој писмености.9  

Наведене тврдње показују да просветни радници очекују формално капацитирање 

како би могли да спроводе медијску писменост у настави. Подаци из упитника иду 

у прилог активностима цивилног друштва и других организација који имају 

акредитоване семинаре с обзиром на то да се показује да су просветни радници  

најзаинтересованији за формалне обуке на којима би стекли практична и теоријска 

знања како да имплементирају медијску и информациону писменост било као 

слободну наставну активност, кроскурикуларно или у форми посебног предмета. 

Поред семинара стручног усавршавања, различите обуке пред сам почетак 

школске године односно пред почетак имплементације МИП у наставу и формално 

образовање о медијској писмености на факултету је такође високо оцењено, за  

разлику од самоиницијативне едукације путем приручника или ресурса на 

интернету. 

  

                                                           
9 На питање „Како би едукација наставника требало да изгледа?“ испитаници су могли да означе 
један или више одговора, стога наведени проценти не означавају број испитаника који је означио 
одређену алтернативу, већ број одговора. 
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ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ 

 

 

Многе позитивне праксе подстицања вештина медијске писмености и медијског 

описмењавања могуће је видети у основним и средњим школама у Србији, а у 

наставку извештаја биће поменуте неке од њих: 

 Професорка разредне наставе у основној школи „Иван Гундулић“ из Новог 

Сада Милена Војновић заједно са учеником Луком Смиљанићем из ОШ 

„Жарко Зрењанин“ из Апатина направила је приручник за видео продукцију 

Видео продукција за почетнике а који је намењен ученицима основних и 

средњих школа. У Приручнику је објашњен цео процес креирања видео 

садржаја, а осим текстуалног, дата су и сликовна објашњења појмова који су 

важни за учење техника снимања и монтирања видеа. 

 Професорка српског језика Бранка Бубањ из основне школе „Ђорђе 

Натошевић“ основала је платформу ucimosrpski.rs на којој се могу наћи видео 

предавања из граматике и књижевности, као и квизови за проверу знања. 

 Професор филозофије Мирко Марковић из гимназије „Вук Kараџић“ у 

Лозници реализовао је са ученицима пројекат „Шта би рекли кад би могли“ у 

оквиру које су ученици креирали серију интервјуа са познатим филозофима 

„који више не говоре“ попут Жан-Пол Сартра, Kарла Маркса, Џон Дјуиа, 

Фридриха Ничеа, Теодора Адорна и Бертрана Расела о савременим, 

актуелним темама. Наведени пројекат је један од многобројних пројеката у 

којем је Марковић користио медије у настави, а о његовом раду са ученицима 

се може више видети на његовом блогу ФилозофиЈа на адреси 

profmirko.blogspot.com. 

 Библиотекарка у основној школи „Милорад Мића Марковић“ Слађана 

Галушка из Мале Иванче и професорка српског језика Анђелка Танчић у 

основној школи „Светозар Марковић“ у Београду неколико година реализују 

пројекат „Оштро перце“ у оквиру којег ученици читају књижевна дела, 

разговарају о њима и пишу приказе или снимају и монтирају трејлере; гледају 

филмове и позоришне представе рађене и по текстовима које читају и пишу 

упоредне приказе, смишљају интервјуе са неким од ликова или аутором дела, 

раде илустрације и плакате, односно постере; стварају бајке по узору на оне 

које су прочитали, преобликују их у стрипове и сликовнице, драматизују их и 

изводе као позоришне представе. Више о пројекту може да се види на сајту 

superucenje.org.rs. 

https://medijskapismenost.org.rs/wp-content/uploads/Priru%C4%8Dnik-za-video-produkciju-2019-2020.pdf
https://ucimosrpski.rs/
http://profmirko.blogspot.com/
https://www.superucenje.org.rs/perce
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 Професорка српског језика у „Математичкој гимназији“ у Београду Анђелка 

Петровић на свом блогу Српски у математичкој гимназији на адреси 

srpskiumg.wordpress.com редовно дели различите активности са својим 

ученицима које укључују употребу медија и вештина медијске писмености у 

настави. Поред тога има свој канал на Јутјубу Just Српски на којем даје 

објашњења о лектирама и другим школским лекцијама. 

 Професор физике Младен Шљивовић из „Гимназије Зајечар“ је, обрађујући 

градиво о нуклеарној енергији, са ученицима користио мобилну игру, а у 

приручнику Пројектна настава: приручник са идејама, чији је аутор, пружио 

је многе предлоге пројеката у којима се користе игре, видеи и сл. те на тај 

начин подстиче и медијска писменост. 

  

https://srpskiumg.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCfMELvpxefODgGpRqFVqbQQ/featured
http://www.gimza.edu.rs/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0.pdf
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ЗАКЉУЧАК 

 

 

Кључне активности имплементације медијске писмености у образовни 

систем огледају се у увођењу изборног програма Језик, медији и култура у гимназије 

2018. године и програма Медијске писмености као слободне наставне активности у 

основне школе. Такође се различитим регулацијама подржава и кроскурикуларно 

спровођење медијске и информационе писмености, као и дигиталне писмености, 

чиме се оставља простор да се медијско описмењавање ученика врши не само кроз 

засебне програме већ целокупно школовање у оквиру свих предмета. 

Сами просветни радници процењују готово све теме у области медијске писмености 

као врло значајне да се раде са ученицима, што, показује, уствари, општи став 

наставника према медијском описмењавању као једном неопходном процесу. Теме 

које највећи број наставника основних и средњих школа оцењује као врло значајне 

за рад са ученицима су: разумевање утицаја медија на појединца, разумевање 

утицаја медија на друштво и одговорност у креирању, објављивању и дељењу 

медијских порука. У нешто мањем броју просветни радници оцењују као значајне 

теме разумевање политичке пропаганде, разумевање и функционисање медијске 

индустрије и промовисање потрошачке културе у медијима. Чешћа оцена 

одређених тема као врло значајних у односу на неке друге теме, индикатор је 

тренутне спремности и самопоуздања наставника да о одређеним темама говоре 

са ученицима. Оно такође представља и процену просветних радника да је управо 

о наведеним темама најпотребније едуковати ученике. 

Спремност просветних радника за едукације из области медијске писмености 

постоји, а као најоптималнији начин за то, препознају се семинари стручног 

усавршавања, којих већ сада, према актуелном каталогу ЗУОВ-а има неколико. 

Општи закључак овог истраживања, имајући у виду прикупљене податке, јесте да је 

потреба и значај медијског описмењавања ученика препозната како од стране 

цивилног друштва, институција система, тако и од стране самих просветних 

радника. Ентузијазам и спремност наставника да са ученицима раде на медијском 

описмењавању, чини се, показатељ је да су досадашњи напори увођења медијског 

описмењавања утицали на пораст свести о значају МИП у образовању. Досадашња 

пракса показује низ примера позитивне праксе међу наставницима који већ успешно 

имплементирају медијску писменост у наставу. Са друге стране, показује се да и 

даље постоји простор и потенцијал за даље усавршавање медијских компетенција 
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наставника, посебно у темама које они сами препознају као изузетно релевантне за 

рад са ученицима. 

Простор постоји и у домену унапређивања и подстицања кроскурикуларне 

имплементације медијске писмености, са обзиром на то да тренутни програми 

медијске писмености и у основној школи и у гимназији су необавезни и, самим тим, 

не обухватају највећи број ученика у Републици Србији. 
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