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Медијска писменост се односи на све медије, укључујући телевизију и филм, радио 

и снимљену музику, штампане медије, Интернет и све друге, нове дигиталне 

комуникацијске технологије. То је темељна компетенција не само за одрасла и 

старија лица, већ и за децу, најмлађе, за њихове родитеље, учитеље и медијске 

професионалце.  Медијска писменост данас се сматра важним фактором за активно 

грађанство у данашњем информационом друштву. 

Медији су алат васпитача у раду са предшколском децом, и њима се васпитач 

служи како би подстакао дете да савлада свој „основни“ медијски наступ у виду 

говора, цртања и стварања звукова. 

О каквој проблематици је реч, говоре и следећи постулате, који таксативно 

набрајају шта значи бити медијски писмена особа. Медијски писмена особа: 

• схвата да су медијске поруке (садржаји) конструисане коришћењем 

посебних поступака (кодирање, технологије) којима се манипулише звуком, 

сликом, текстом и покретом, како би се постигла намеравана значења; 

• разликује употребу одговарајућих врста (облика, језика) медијског 

изражавања у различите сврхе; 

• препознаје, анализира и вреднује ефекте медија (когниција и компетенција, 

измене у понашању, ставови и вредносни системи); 

• селектује медијске садржаје према критеријумима критичке потрошње и 

рафиновано вреднује уметнички израз у медијској продукцији; 

• примењује знања, вештине и стратегије у креирацији и дизајнирању 

медијских порука. 

Медијско описмењавање и медијска писменост нису тренутак у животу 

појединца, то је процес сталног учења, те је неопходан рад на овој врсти 

писмености од малих ногу.  

У овом процесу најзначајније место заузима васпитач, а његова улога у медијском 

описмењавању деце предшколског узраста се налази у фокусу овог рада, а свакако 

да васпитач није сам у овом процесу, него су ту и родитељи, који стварају 

могућности да деца схвате и науче да користе медије, којима стичу потребна знања.  

 



Медијска писменост је, стога, више нови назив за стари концепт – идеју да 

морамо бити писмени у многим областима, а не само у једној или две. 

Улога васпитача у медијском описмењавању деце предшколског узраста је 

представљена у раду који се састоји из више целина: 

 

МЕДИЈСКА ПЕДАГОГИЈА 

 
Слика 1. – Велики је значај медијске педагогије у савременом животу 

 

Створено је друштво које учи. Човек појединац, а и друштво, данас не могу опстати 

без система васпитања. Трећина живота човека посвећена је учењу, трећина раду а 

трећу на одмору. (Каменов, 2002:125) 

 

Медијска педагогија се устоличила задњих 60-так година као посебна научна 

дисциплина. Настао је као резултат развоја педагогије као науке, али и као реакција 

на нагли развој медија у двадесетом веку.  

Медији су носиоци комуникационих процеса, због чега медијска педагогија 

интерпретира садржаје изговореног језика, књиге, слике, фотографије, ТВ-а, 

рачунара, интернета, ... као и информационе и комуникационе медије. (Каменов, 

2002:129) 

Медијска педагогија сматра да сваки човек живи у свету симбола. Ти симболи 

морају бити „дешифровани“ како би педагошки развој и образовање појединца био 

успешан, а тиме би појединац био заштићен од манипулације. 

Због те динамике развоја медија, али и због заштите од потенцијалне манипулације, 

медијска педагогија мора поседовати у себи иновативне форме. Доказ динамике 

педагогије је и посебна област – медијска писменост унутар ње. 



1.   ВИДОВИ ПИСМЕНОСТИ 
Теоретски, писменост се дели на више видова:  

 

 
Слика 2. – Информациона писменост зависи од много фактора 

 



МЕДИЈИ 
 

Медиј или медијум се може одредити као посредник преноса поруке од пошиљаоца 

до примаоца. У том смислу, медијумом се може сматрати неки објект, или субјект, 

којим је порука посредована. Иако појам медијум носи различита значења, он се 

најчешће повезује са медијима (медиа – облик множине), као скраћеним обликом 

појма масовни медији. Тај придев реферира на велики број прималаца поруке, 

какав је случај са тв-ом, интернетом, радиом. 

Разумевање овог појма је у великој мери одређено конкретним друштвеним и 

културним контекстом. Тако се масовни медији могу схватити као извори у служби 

очувања демократских односа у друштву, или пак, као моћна средства 

манипулисања. Разумевање масовних медија је у највећој мери условљено начином 

њихове перцепије. 

У вези са појмом медија, јесте и појам медијације. Реч медијација потиче од 

латинског глагола медиаре (бити у средини, између), којем одговара придев 

медиус – онај који је у средишту, тј посредник. Медијација је активан процес који 

утиче на саму поруку. Дебре ову трансформацију значења одређује као ерозију, 

искривљивање, поједностављивање, напомињући да је сваки механички пренос 

информација праћен одређеним губитком. (Потер, 2011:43). 

Медији јесу преносиоци порука, али и учесници у продуковању њихових значења. 

Снажан развој медија у XX и XXI веку не треба да приписујемо искључиво развоју 

електронских медија, већ пре свега, ширем развоју друштвених и хуманистичких 

наука, као и конкретним друштвеним околностима. 

Друштвено-историјске околности с почетка XX века, као и све значајнија улога 

медија у тржишној економији, подстакле су истраживаче медија да своју пажњу 

превасходно усмере на премеравање садржаја и ефеката утицаја масовних медија. 
Сматра се да појам медија може бити дефинсани на барем четири начина: 

1. у физиологијском смислу медији означавају комуникације: аудио, визуални, 

тактилни, олфактивни, као и њихов међусобни однос (интермедијалност), 

2. у физичком смислу кад медиј значи материју помоћу које се изражава нека 

нова порука: камен, боја, тон, језик, 

3. у технологијском значењу медиј означава средство посредовања између 

знаковне понуде и потражње 

4. у социолошком, медији су схваћени као институцијско-организацини оквир 

комуникације, па се говори о економији, политици, науци, образовању… 

(Зграбљић-Ротар, 2005:44). 

 

 

 

 



2.   МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ 

 

Слика 4. – Алат за прве медије „Ресавска школа“ 

Појам медијске писмености дефинисан је на конференцији о медијској писмености 

1992. године
1
 као "способност приступа, анализе, вредновања и одашиљања порука 

посредством медија" (Зграбљић-Ротар, 2005:7) 

Та је дефиниција усмерена на концепт медијске писмености који полази од медија 

као позитивних извора информација и забаве, а за њих треба усвојити или 

познавати многа различита знања и вештине. Развијенија друштва не остављају 

појединцима да се самостално брину и самостално сналазе у стицању тих знања, 

него подстичу различите друштвене стратегијемедијског описмењавања, следећи 

позитивне међународне примере и препоруке. 

UNESCO је још седамдесетих година прошлога века назначио питање 

образовања за медије.  

 

О медијској писмености постоје бројни текстови, а заједничка су им два својства. 

1. У њима се критикују масовни медији и наглашава њихов штетни утицај.  

2. Говоре о томе да би људи требало да буду обазривији према коришћењу 

медија, да раззазнају по себе штетне поруке и тако се заштите. 

У скоро свим тим текстовима стоји да је сврха медијске пуисмености да упозорава 

људе на опрезност и потребу да се супротстављају утицају медијских компанија и 

медијске писмености. (Потер, 2011:36) 

Појам медијске писмености дефинисан је на конференцији о медијској писмености 

1992. године  као "способност приступа, анализе, вредновања и одашиљања 

порука посредством медија" (Потер, 2011:38) 

Та је дефиниција усмерена на концепт медијске писмености који полази од медија 

као позитивних извора информација и забаве, а за њих треба усвојити многа 

                                                 
 



различита знања и вештине. Савремена технологија значи стално стварање нових 

могућности у медијској индустрији и стално нове захтеве за образовањем 

медијских корисника. Не само рачунари, него и остали медији – телевизијски 

пријамници и нова ДВД технологија, дигитални фотоапарати и камере, дигитални 

радио пријамници, сателитски програми итд. – захтевају одређено знање о 

технологији и начину кориштења, што значи стално медијско описмењавање.  

Свеобухватнију дефиницију медијске писмености је дао Џејмс Потер, а која гласи: 

„Медијска писменост је скуп гледишта које у коришћењу медија активно 

примењујемо да бисмо протумачили значење порука које примамо.“ (Потер, 

2011:47) Своја гледишта формирамо на основу знања. За стицање знања потребна 

су на и средства и сировина. Али да би дефиницију медијске писмености могли да 

применимо и у раду са најмађима, морамо знати да су њихова практична знања и 

искуства исувише танка. (Зиндовић-Вукадиновић, 2011:351) 

Три упоришта медијске писмености 

• лични положај, 

• расположиво знање и 

• вештине. (Потер, 2011:37-46) 

. 

Лични положај чине циљеви и жеље. Циљеви управљају извршењем задатака на 

обради информација и одређују шта ће бити пропуштено а шта не. Што су 

одређенији, то је управљање одабиром информација боље. Укратко речено, 

расположиво знање се односи на на енергију и планобе. 

Расположиво знање су најједноставније речено, сировине које се користе. Чине је 

групе организованих информација у свести. Не настаје спонтано, мора се 

брижљиво и прецизно стварати. расположиво знање није једноставна гомила 

чињеница већ се ствара брижљивим уклапањем појединачних информација у 

целину. за то су потребне посебне вештине. када одаберемо посебне податке, 

уобличавамо их у информације које брижљиво постављамо на одговарајућа места у 

структури знања. Та структура омогућава стварање обрасца. Обрасци служе као 

водичи за налажење нових информација и за поновно коришћење информација које 

су унете у структуру знања. 

Вештине представљају својеврсна помагала – помоћна средства, и стичу се кроз 

праксу. вештине се пластично могу поредити са мишићима; што се више користе с 

тим су болје, и супротно, уколико их не користимо, губе на ефикасности. 

У медијској писмености најзначајније вештине су анализа, процена (евалуација), 

груписање, индукција, дедукција, синтеза и апстракција. Нису строго везане само 

за медијску писменост, јер се користе у свакодневном животу на много различитих 

начина. 

 



УЛОГА ВАСПИТАЧА У МЕДИЈСКОМ ОПИСМЕЊАВАЊУ 

 
Слика 5. – Медиј је култура 

Принципи предшколског васпитања 

Полазећи од најхуманијих захтева, од слободе и среће као врховног принципа, 

принципе предшколског васпитања можемо представити у следећем редоследу: 

• принцип оптимализације развоја дететових потенцијала, 

• принцип игре и игровних активности, 

• принцип ненасилне комуникације, 

• принцип спонтаности и организованости, 

• принцип примерености. 

 

Слика 6. – Васпитач и дете 

Успостављање контакта је од суштинског значаја за однос васпитач–дете. 

Контакт и комуникација представљају и средство и циљ рада са децом. Будући да је 

у раном детињству пријемчивост детета за утицаје средине већа него на осталим 



узрастима. оно представља критични период у развоју човека када се постављају 

темељи његове будућности. Ставови, које дете тада изгради према другима, према 

самом себи и животу уопште, одлучиће хоће ли млади човек изградити поверење у 

свет око себе уз схватање да му је наклоњен, занимљив и пријатан, а о себи 

мислити као о вредној, способној и прихваћеној особи. (Каменов, 2002:135) Поред 

родитеља, васпитач има одлучујућу улогу у изграђивању поменутих способности и 

доживљаја детета света и људи који га окружују. Од тога да ли верује детету 

(његовим потребама, емоцијама), на који начин га слуша, да ли прихвата дете 

онакво какво оно јесте, а не какво би желео да буде, да ли верује у дечје 

способности, зависиће дететова слика коју гради о себи и о свету. 

Говор, а посебно његово својство да преноси значења током социјалне интеракције, 

обезбеђује почетну структуру за когнитивну активност деце. Социјални контекст 

даје снажну подршку вербалном и когнитивном развоју на предшколском узрасту. 

Партнер у комуникацији треба да обезбеди, кроз више различитих прилика, 

заједнички контекст, "значењски дијалог" зависан од детета, који има сврху 

подупирања у интеракцији и напредовања детета од посматрача до равноправног 

учесника, који може да иницира и усмерава комуникацију. 

Када се нађе у ситуацији вербалне и невербалне комуникације са децом, васпитач 

треба да се води двема основним обавезама: да створи слушаоце и да подражава 

способност комуницирања. 

7.1. Слушање 

Да би деца научила да слушају, потребно је да се осећају укљућеним у 

комуникацију која мора битно утицати на активност и на само дечје учешће у њој. 

Има много, непажљиве деце која савршено изводе налоге у оквиру игровних 

активности за коју су заинтересована, али која поново упадају у своја санарења чим 

васпитач одужи нека објашњења или неки вршњак држи монолог о свом познавању 

ствари. Уколико најговорљивији узме реч чешће него што је њихов ред , док се 

игноришу деца која су стидљива, може се десити да се већи број деце искљући. 

(Лукић, Марковић, 2005:153) 

За слушање нису повољни услови када деца седе свако на своје место, заузимајући 

тако скоро сав расположив простор. Деца се скоро уопште не осећаји укљућеним. 

Дијалог се успоставља само са децом која се налазе сасвим близу васпитача. Чак и 

када се васпитач премешта са једног места на друго тешко је да се истовремено 

укљуће сва деца. Чим се васпитач удаљи од неке групе, деца губе интересовање. 

Поред тога, деца која су удаљена једна од друге не успевају увек да се чују. (Лукић 

.,Марковић, 2005:153) 

Круг, није магично решење за све ове проблеме, али у овом положају је деци лакше 

да поштују правила игре. и васпитачу је лакше да одигра своју улогу, да наведе 

децу да схвате основност одредених правила, као што су: да свако говори кад на 

њега дође ред, да слуша да би разумело шта други говоре, да узме у обзир то што 

други кажу, да помогне вршњаку да нешто прецизира, да поставља питања. 

7.2. Способност комуницирања 

Развој менталне способности која омогућава детету да се у комуницирању служи 

организованим симболичким системима како вербалним (језичком) тако и 

невербалним. развија разне способности међу којима су:  



• Способност улажења и однос са другим људима и изражавања својих мисли 

и осећања, као и прибављање информација путем говора као инструмента 

социјализације и упзнавање света. 

• Способност прилагодавања ситуацијама у којима се одвија комуникација ( 

присутним особама, њиховом полу, узрасту, искуству, броју особа, месту 

где се налазе, времену којим сц располаже, удаљености, ометајућим 

факторима итд.). 

• Способност експлицирања порука у комуникацији условљена могућношћу 

утврђивања шта поруци евентуално недостаје да би била разумљива за 

друге, што подразумева све више уважавање њихове тачке гледишта. 

Способност да се саслуша и схвати порука која је упућена лично детету и групи 

чији је оно члан, заснована на потреби да се разуме шта други кажу. (Васић др. 

С.:1980:93) 

 

 
Слика 7. – И родитељ је васпитач 

 

Задаци васпитача у погледу неговања способности комуницирања је да негује 

разноврсне видове практичне комуникације помоћу радњи ( поступака ) у току 

заједничких активности и ефективне комуникације невербалним средствима, као и 

да уводи децу у вербалну комуникацију ради усвајања социјалних знаковних 

система, пре свега говора као основног средства за уобличавање, трансформацију и 

саопштавање својих идеја, а затим и других условних система знакова, писаних и 

других симбола, слика, смеха, гестова, мимике, саобраћајних знакова итд. Посебно 

треба да их уводе и у коришћење специфићног језика сваке уметности за примање 

и преношење идеја и осећања, односно, у њихов комуникатибилна средства : 

аудитивна, кинетичка и визуелна. 

Поред свих наведених обавеза васпитача потребно је и да:  

• ставља дете у ситуацију да се уживљава у улоге других особа и заузима 

њихове углове посматрања прелазећи на њихов модел општења, чиме ће се 

доприносити превладавању егоцентризма у комуникацији. 



• поред улоге говорника, вежба код детета и способност слушања, примање 

поруке у размени какву представља комуникација, јер је улазак у 

комуникацијску интеракцију условљен квалитетним, разумевањем смисла 

поруке. 

• ствара услов за развој способности комуникације на метакомуникацијском 

нивоу, што значи да деца разговарају о поруци или о елементима поруке 

које су битне за схватање њеног значења ( за шта су добар пример игре које 

се заснивају на ометању поруке, или на непотпуним порукама, о чему се 

после расправља). Да приближава деци средства и моделе писане 

комуникације.
 
(Основе програма предсколског васпитања и образовања деце 

узраста од 3 до 7 година, 2006:53-54) 

7.3. Улога васпитача у комплексним активностима 

Комплексне активности у себи садрже различите типове активности у 

којима су деца укључена, почев од планирања и избора идеја, договарања, 

прављења нацрта, извођења и процењивања. Овакве активности подразумевају 

активно укључивање деце у свим фазама рада. Говорне активности су саставни део 

комплексних активности и има функцију изношења идеја, договарања, предлагање 

и употребу говора на стваралачком плану. (Матић, 1957:96) У комплексне 

активности спадају:  

• Стварање дечијег листа (васпитач укључује родитеље, сакупља идеје од 

деце, формира и осмишљава са децом насловну страну..) 

• Формирање групне библиотеке (васпитач уз укључивање родитеља и деце 

бира место у радној соби за библиотеку, врши класификацију књига, 

сликовница, енциклопедија, стрипова, ствара правила са децом о 

коришћењу књига и правила понашања у кутку библиотеке). 

• Стварање групних сликовница (измишљене дечије приче васпитач бележи, 

сакупља приче, илустрације) 

• Стварање видео записа (васпитач снима различите активности деце и 

васпитача, занимљиве активности у вртићу, што може да буде добра основа 

за разговор са децом)  



ДЕЦА ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И МЕДИЈИ 
 

Деца предшколског узраста проводе већи део времена уз различите врсте медија, 

јер у њима проналазе садржаје, симболе значења времена у коме живе.  

Улазак медија, у дечије животе, чини детињство знатно другачијим. 

Увид у промену искуства прве генерације телевизијске дечије публике, отвара 

простор за проучавање у домену психолошких и педагошких димензија медија. 

Генерације пре појаве телевизије биле су под утицајем визуелно структуриране 

цивилизације писма. Сходно томе, са педагошког становишта, основано се може 

тврдити да медији и медијско васпитање значајно одређују развој, одрастање и 

васпитање деце. 

Својим деловањем, медији значајно утичу на обликовање личности детета, на 

начин живљења, дечије потребе. 

Количина времена које млади и деца проводе уз медије намећу нове дилеме, везане 

између осталог и за културу слободног времена. 

Значај медија и њихова повезаност са специфичностима периода предшколског 

детињства, имплицирају потребу за актуелизацијом медијског васпитања. 

Наиме, предшколско детињство представља период који се у складу са 

досадашњим научним сазнањима квалитативно и квантитативно разликује од 

осталих животних периода.  

Познато је да предшколски период карактеришу следеће особености: 

• биолошки дефицит (дужи временски период зависности од старања 

одраслих условљава могућност достизања сложенијих стадијума у развоју 

од осталих живих врста), 

• пластичност (подложност утицајима средине који су у предшколском 

периоду посебно делотворни и остављају трајне последице), 

• емоционалност (зависност читавог сазнања и понашања детета од снажних 

емоција), 

• рањивост (мања отпорност према неповољним утицајима који могу 

изазвати разна психосоматска обољења), 

• чулност (чула су основни посредник између детета и света), 

• егоцентричност (склоност детета да о свему суди према себи, односно 

неспособност да прихвати туђу тачку гледишта). (Потер, 2011:96) 

За васпитање деце предшколског узраста битно је познавање и уважавање свих 

поменутих особености. 

Са аспекта медијског васпитања, међутим, посебно је значајно имати у виду 

пластичност, чулност и емоционалност као значајне особености од којих се полази 

у стварању основа медијског васпитања. 

Наиме, имајући у виду да пластичност представља такву особеност која наглашава 

подложност детета утицајима средине, с правом се може рећи да је утицај медија 

на овом узрасту израженији него у наредним фазама развоја личности детета. 

Такође, када је реч о особеностима какве су чулност и емоционалност, јасно је да 

постоји условљеност која се остварује путем деловања медија. 



У том смислу може се констатовати да предшколски период представља период 

осетљивости или критичан период у развоју деце, у коме значајну улогу има 

медијско васпитање. 

Осим тога, предшколски период има својих специфичности када је у питању 

образовање деце. 

Наиме, у овом периоду, у већој мери него у осталим периодима развоја личности 

детета, долази до изражаја спонтано учење, односно дете у већој мери прихвата 

спонтане утицаје из непосредног окружења. 

 
Слика 8. – Медијски садржаји остављају утисак на децу 

 

Истраживања указују да се код деце предшколског узраста „у току спонтаног 

учења, које се обавља несистематски (баш као и утицај медија) формирају 

прилично сложена знања и умења, која подразумевају и усвајања садржаја 

друштвеног искуства. 

Присуство медија у породичном окружењу, као и време које деца у породици 

проводе уз медије, посебно телевизије, указује на потребу за праћењем и 

истраживањем промена које медији изазивају у породичном животу. 

У том смислу неопходно је посебну пажњу посветити питањима медијског 

васпитања, како у контексту породице, тако и у контексту вртића, односно 

предшколских установа. 

Узраст деце је значајан показатељ потенцијалног односа деце и мас-медија. 

У процесу одрастања однос деце према медијима се мења. 

Упоредо са развојем когнитивних, емоционалних и социјалних потенцијала мења 

се понашање детета, његово размишљање, формирају се ставови према свим за дете 

значајним питањима, у складу с тим и према медијима. 

У односу узраста и медија, као кључно питање јавља се питање када треба почети 

са активним коришћењем медија у процесу васпитања и образовања. 

У предшколским програмима већине земаља препоручује се активно коришћење 

медија у васпитно-образовном раду, почев од пете године старости детета.  



Међутим, према наводима Гонеа „треба бити свестан чињенице да и много пре, чак 

и код беба, многа визуелна, звучна и тактилна искуства представљају извориште 

дечије представе о свету, па према томе и прилику за разликовање“ (Каменов 

,2002:161) 

Према наведеном, пажња васпитача у вртићу у већој мери је усмерена ка вербалној 

комуникацији и писаним документима, док се знатно мање пажње посвећује 

визуелном говору. Осим тога, у односу на предмете и методе учења занемарују се 

могућности које нуде аудиовизуелна средства, која управо у предшколском 

периоду могу допринети да се захтеви везани за учење, као и други задаци, могу 

савладати кроз игру и забаву. 

Указујући на могућности коришћења аудиовизуелних медија, Гоне истиче значај 

средстава масовне комуникације и њихову употребу, посебно када су у питању 

активне методе и индиректни начини васпитно-образовног рада. 

У том смислу он наводи да активности откривања уз помоћ аудивизуелних 

техника, изгледају изузетно погодне за узраст који се тумачи као период 

конкретног оперативног деловања, и да оне код деце доводе до појаве почетне 

способности довођења у везу различитих гледишта. 

Истичући значај медија за образовање деце, од обданишта до високих школа, Гоне 

сматра да медији представљају веран пратилац деце у свим фазама њиховог 

одрастања, и да су питања везана за медијско образовање у суштини питања 

перманентног образовања, које је пожељно и неопходном сваком одраслом 

грађанину. (Каменов, 2002:163) 

8.1. Масовни медији, васпитач и деца 

 
Слика 9. – Деда мраз као оличење масовних медија 

Посматрано са методичког и дидактичког аспекта средства масмедија имају велику 

примену у васпитно-образовном раду. 

Коришћење ових средстава пружа изузетну помоћ у реализацији садржаја 

васпитно-образовног рада, чинећи саме садржаје занимљивијим, интересантнијим и 

привлачнијим за децу предшколског узраста. 



Значајан циљ медијског васпитања је да се код деце изгради активни и креативни 

однос према медијима. У том смислу, деци треба медије представити као 

обликовано и изражајно средство, односно као један облик стваралаштва. 

Пожељно је да се са децом разговара о медијским производима, да се анализирају 

медијски садржаји и поруке (у складу са узрастом деце). (Потер Џ.:2011:203) 

Такође је веома важно пратити дечији доживљај појединих медија, што отвара 

могућности за вишеструко педагошко деловање. 

Са променама у области предшколског васпитања и образовања, тежиште 

васпитно-образовног рада са усвајања чињеница и информација, преноси се на 

процес и развојне циљеве. 

Самим тим превазилази се постојећа концепција у којој васпитач има доминантну 

улогу у процесу васпитања и образовања, и прихвата став да централну улогу има 

дете. Другачији приступ доводи до промена у улогама васпитача, где до изражаја 

долази посредно делање васпитача, као креатора процеса васпитања и образовања. 

Васпитач сада има нове улоге које намећу да се деца подучавају критичком односу, 

према садржајима медија, што је у директној вези са развојем дечије 

самосталности. 

У том смислу нове улоге васпитача, али и наставника су углавном везане за 

организовање стимулативног окружења, које обезбеђује дечији развој и 

напредовање. 

На путу развоја вештина за коришћење средстава мас-медија предшколско дете 

пролази кроз различите фазе: 

• фаза посматрања,  

• имитирања, 

• покушавања,  

• усавршавања и  

• самосталности у коришћењу. 

Средства масовне комуникације у вртићима представљају интегрални део 

васпитно-образовног рада, могу бити употребљена на многобројне начине и у 

различитим врстама активности. Интеграција средстава масовне комуникације у 

процес васпитно- образовног рада пружа бројне предности, од којих свакако треба 

издвојити њихово сврставање у социјални контекст у коме су она покретач, 

катализатор и сублиматор социјалних интеракција деце, васпитача, породице и 

шире друштвене заједнице. 



 
Слика 10. – Дечији цртеж - медиј 

У оквиру овог аспекта, као могући негативни утицаји наводе се социјална 

изолација, умањена самодисциплина и мотивација, социоемоционална одвојеност 

од средине. У области когнитивног развоја деце предшколског узраста такође је 

могуће говорити о двојаком утицају средстава масовне комуникација и 

информационе технологије. 

У том смислу, могући позитивни утицаји односе се на процес развоја мишљења, 

развој симболичког представљања, развој пажње, развој могућности схватања 

суштине, јасније и брже класификације, доношење одлука анализом, разумевање 

узрочно-последичних односа, развој памћења, подстицање креативности, 

подстицање радозналости, развој маштовитости, повећање мотивације. 

КАНАЛИ НЕВЕРБАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

 



Слика 11. – Пантомимичар – мајстор невербалне комуникације 

Визуална комуникација 

Многи социјални психолози сматрају визуалну комуникацију једним од 

најважнијих канала ако не и најважнијим каналом невербалне комуникације. 

(Васић, 1980:27) 

Визуална комуникација обавља две основне функције. Прва је изражајна, значи 

односи се на преношење ставова и емоција. Друга је информациона; она управља и 

надгледа друштвене сусрете. Пошто се управо те функције наводе као основне и 

кад је ријеч нарочито о невербалној комуникацији, можемо закључити да је виђење 

доступних социјалних знакова, односно визуална комуникација заиста најважнији 

канал који омогућава невербалне интеракције и увелике олакшава вербалне. 

Изрази лица 

Изражавање емоција изразима лица било је проучавано знатно пре свих видова 

невербалне комуникације. Лице је најизражајнија и најпрепознатљивија ознака 

свих људских бића. Њиме се изражавамо, а да не употребљавамо речи. Помним 

проматрањем фацијалне еспресије могуће је сазнати много о људима иза несталне 

маске којом намерно или несвесно исказују своје реакције на догађаје и дешавања 

око себе. (Лукић Ж, Марковић М..:2005:28) Већина социјалних психолога тврди да 

обично сви могу препознати шест основних емоција: срећа, туга, страх, бес, 

изненађење, гађење.  

Говор тела 

Говор тела покрива знакове додира, оријентације тела, држања тела, гести рукама и 

климања главом. Додир или уопштено телесни контакт, варира са степеном 

интимности који постоји између двоје људи. Најуобичајени облик додира 

појављује се кад се сретнемо или се опраштамо. Најчешће долази до руковања, које 

је очекивана формалност при поздрављању. Топлина поздрава често се изражава 

пренаглашавањем те радње на различите начине. Она се прогресивно амплицира 

хватањем шаке обема рукама, хватањем за надлактицу, хватањем за раме и 

загрљајем око рамена. 

Грљење представља снажан доживљај у детињству, а код одраслих особа је 

резервирано за дубоко емоционалне тренутке.  

Пољубац као јавни знак везе приказује варијације од једне културе до друге. У 

већини земаља чешће је љубљење у образ на јавним местима, него љубљење у уста.  

Оријентација тела и држање тела важни су за социјалну интеракцију. Обично 

орјентишемо своје тело према особи с којом причамо, тако да окретање од особе 

захтева покрет тела. Кад се спремамо извести неку радњу, често радимо припремне 

покрете. Они делују као наговештаји оног што намеравамо учинити. (Dessmont, 

1985:26-28) 

Приказивање себе 

Одећа коју носимо, начин на који се чешљамо, користимо шминку и украшавамо 

тело другим производима представљају начине изражавања себе. 

Начин на који пројектирамо себе пружа људима информације о друштвеној класи, 

етничкој идентификацији, брачном статусу. Може се закључивати и о карактерним 

цртама личности. Пример, веробатније је да ће екстравертирани људи чешће 



облачити изразито јаке боје од интроверата. Активирајући друштвене стереотипе 

људи управљају утисцима које други о њима стварају. На тај начин доприносимо 

предвидљивости социјалне интеракције, што је увелике олакшава. (Dessmont 

М.:1985:177) 

9.6. Парајезик 

Парајезик је заједнички назив за продизију (висину, нагласак, временски распоред 

и станке), емоционални тон гласа, нагласак и погрешке у говору као што је 

замуцкивање, гласови на "ааа", "хм" итд. Те паралингвистичке аспекте говора, 

пример интонација, користимо да бисмо нагласили реченице, а понекад и да бисмо 

изменили употребну граматику. Подижући глас тврдњу можемо претворити у 

питање. Брзина којом особа говори може бити индикатор емоционалног стреса. 

Понављања и замуцкивања су показатељи анксиозности, док "хм" и "овај" служе за 

добијање времена, а истовремено сигнализирају да се говор и даље наставља. 

(Dessmont М.:1985:180) 

 



3. ГЕСТОВИ И МИМИКА 

 
Слика 12. – Некада гест и мимик вреде више од хиљаду речи 

10.1. Гест у говору 

Гестови су покрети руку, главе, рамена и целог тела, и представљају један од 

облика невербалне комуникације. Јављају се и у неразвијеним и у развијеним 

културама, у некултивисаном и у култивисаном говору. За Бергсона, гест је ривал 

говору — завиди му и трчи за мишљу да учествује у интерпретирању. (Лукић., 

Марковић, 2005:38) 

„Говор руку", гестуални говор, много је старији од артикулисаног. У почетку 

комуникације међу људима гест је био једино средство споразумевања. „У почетку 

беше реч" — овај библијски исказ могли бисмо модификовати и рећи: У почетку 

беше гест. И сам артикулисани говор насгао је тако што су говорни органи иратили 

кретање руку при раду или при гестикулацији. Рукама се могло пренети мноштво 

информација. (Жикић, 2002-1:37) 

С појавом вокалног говора битно је смањен обим гестикулирања па је гесту 

намењена улога помоћног средства у комуникацији, као сталног пропратног 

средства гласовног говора. Речи најчешће пропраћамо покретима руку, па и целог 

тела. Говор уз умерене гестове, усклађене са говорниковим мислима и осећањима, 

добија у изразитости. Добар, психолошки мотивисан гест, по упечатљивости и 

делотворности, може премашити и најснажније речи. У казивању пред скупом 

гестове треба ускладити са говором (славни Демостен увежбавао је говоре пред 

великим огледалом), јер пренаглашени покрети одвраћају пажњу од онога што се 

казује, док њихово потпуно одсуствовање чини говор једноличним, неизражајним. 

Говор без гестова и мимике деловао би и психолошки непријатно. У говору пред 

скупом гестикулацију треба контролисати — сувишне гестове треба избегавати, 

они деконцентришу слушаоце. Гест, као неартикулисани комуникативни знак, мора 

пренети одређену информацију: сумњу или чврсту увереност у постављену тврдњу, 

веселост или тужно расположење и сл. Употреба геста и мимике условљена је 

разним чиниоцима: (Жикић,2002-1:38-39) 



• узрастом — гестикулација код деце живља је, али је оскуднија у облицима 

него код одраслих; полом и темпераментом —  

• гестови код мушкараца (и код темпераментнијих личности) оштрији су, 

енергичнији, док су код жена (и уопште личности мирнијег темперамента) 

уздржанији, мирнији;  

• образовањем и занимањем говорниковим — гестикулација је израженија у 

говору необразованих људи,  

садржином говора — стручно излагање пратићемо уздржаним гестовима, a говоре 

који треба да изазову емоционалне реакције код слушалаца и подстакну их на 

акцију (политички, војнички и сл.) пратиће жива и снажна гестикулација, чија 

енергичност треба да подржи став наглашавања, потребе неизоставног прихватања 

или одлучног одбијања неке идеје, претње и сл (Лукић Ж, Марковић М..:2005:38) 

Посебна је функција геста у уметничком изражавању. Некада два-три добро 

пронађена, погођена геста оживљавају целу представљену личност. A y савременом 

позоришту, које мисао не одваја од телесне активности, гестикулација није само 

комуницирање, као у класичном позоришту (где је гест сматран спољашњим 

изразом унутрашњег стања, које треба предочити учесницима у игри и 

гледаоцима), већ је стално истраживање и стварање. 

При рецитовању, а рецитовање није глума, може да се јави само уздржана 

гестикулација и мимика, оне које одговарају тексту и поруци те интерпрертације. 

(Жикић Б.:2002-1:40) 

У неким приликама гест се и данас јавља као самостално средство комуникације, 

нпр. у поздравима без речи. Гестови су једино средство споразумевања у 

комуникацији са туђинцима, са глувима, у великој буци итд. 

10.2. Пантомима 

 
Слика 13. – Пантомима 

Пантомима је вештина представљања радњи и ликова покретима тела и изразом 

лица, најчешће уз музику и игру. To je сценски приказ, нема представа, у којој се 

глумац, пантомимичар, изражава само кретањем, гестовима и мимиком.  



Пантомима, као представа без речи и вербалних значења, морала је да развије 

гестуални израз више од глуме, која је утемељена у значење говорних јединица — 

речи и реченица (отуда и назив казалиште). (Лукић Ж, Марковић М..:2005:41) 

Један од најславнијих пантомимичара 19. века био је Француз Жан-Гаспар Дебиро. 

У 20. веку врхунце пантомиме досегао је Марсел Марсо, који је пантомиму уздигао 

до праве уметности. Његов покрет, гест и гримаса означени су као „речита музика 

ћутања" (Dessmont М. 1985:106). Он, на пример, може да се, на непоновљив начин, 

пење уз степенице којих — нема. Кад он неутешно рашири руке, одмах ћемо знати 

да то представља уздах. To cy покрети који се на уобичајен и лак начин тумаче јер 

су им значења општепозната. Али симболика далекоисточне пантомиме нама је 

најчешће непозната и морамо је учити као неки непознати језик. Индијски глумци 

се, на пример, служе „речником" од неких 500 покрета рукама, а сваки од њих има 

тачно одређено значење. У Кини се пантомимом наговештавају прагови, врата и 

степенице, а личности се откривају бојом шминке. Још је строжа симболика 

јапанског позоришта: кимоно који лежи на позорници представља болесника, 

поглед надоле значи сузе, а сваки покрет руком или отварање лепезе саопштавају 

изузетно снажну емоцију. Тако пантомима постаје комплексан a ефикасан облик 

невербалног споразумевања. 

 
Слика 14. – Маске задовољста и туге 

10.3. Амблеми 

Термин "амблеми" овде користим тако да поседује извесну двозначност: то су 

гестови који се употребљавају искључиво или претежно у невербалном 

комуникацијском модусу, али и гестови који за одређену заједницу кому-никације, 

или "културу", имају одређено значење кад год се дешавају. На први поглед, могло 

би да се каже да им потоња карактеристика и омогућава првонаведене околности 

дешавања, међутим, то својство је такође битно пошто им "не брани" појављивање 

уз вербално изражавање, већ напротив, омогућава њихово одабрано коришћење, 

што неки аутори сматрају "свесним" (McNeilletal. 1994; Cassel etal. 1999, одакле и 

теза о "спонтаности" гестова уз говор који нису амблеми; према цитату из: Лукић 



Ж, Марковић М..:2005:72)). У сваком случају, суочавање с гестовном употребом у 

нашој култури сведочи о томе да се амблеми јављају и уз говор. (Жикић Б.:2002-

2:28) 

Амблеми, у сваком случају, морају да задовоље критеријуме постојања значењских 

веза унутар референце, затим мотивације и конвенционалности, о чему је било 

речи раније, да би могли да се користе у смислу у коме сви који су писали о њима 

тврде да се користе, као симболи по себи и за себе. Као такви, амблеми 

представљају гестовну етнографију: они су најуочљивији, али и најдоступнији и 

иосматрању и испитивању о њима и њиховој употреби. 

Отуда и ноступак који сам раније описао за потврђивање да одређени гестови са 

релативно фиксираним значењем -у свом употребном контексту - постоје у датој 

култури и да се као такви користе. (Жикић Б.:2002-2:29) 

 

10.4. Мимика 

Мимика је део гестовног комуницирања, узетог у ширем смислу. Она означава 

покрете мишића лица: промене израза очију, покрете обрва, набирање чела, 

покрете усана. To je израз нашег лица и огледало наших осећања. 

Мимика, као и гест, најчешће је, уз живу реч, допунско средство изражавања, 

пратња говору, а некада, опет као гест, сама служи при споразумевању (тзв. неми 

говор). Мимичким покретима се нехотице, спонтано исказују говорникова душевна 

стања, нпр. осећања задовољства, радости, одушевљења, али и туге, бола, страха ...• 

Мирно чело открива душевни мир, пријатна осећања, a набрано — немир и 

незадовољство. И очи, „прозори душе", исказују различита унутрашња стања: у 

њима сија радост, сенчи их туга, склапају се од бола, широко се отварају при 

чуђењу, потпуно су отворене и у даљину управљене кад показују занесеност, 

гледањем „испод ока" исказује се неповерење итд. Погледом говорник упозорава и 

позива слушаоце (а васпитач децу) да се умире пред почетак излагања. 

Нијансираним положајем усана могу се изразити различита стања и ставови: 

узбуђеност, задовољство, омаловажавање, презир итд. 

Следећи приказ показује шире емоције, исказане мимиком, сврстане у колонама у 

односу на душевно стање посматраног детета. (Лукић Ж, Марковић М..:2005:39) 

 



 
Слика 15. – Врсте мимика 

У свакодневном животу мимика је најчешће несвесна, рефлексна — човек је не 

може много контролисати ни поправљати. Уосталом, израз лица не треба ни 

„намештати" — треба бити природан, да нам се на лицу огледају наше осећање и 

наша мисао. Ако треба шта поправљати, онда то треба чинити најпре са мислима и 

осећањима, јер се савршена маска тешко израђује а још теже носи на лицу. Маска је 

потребна неискреном - он не испољава осећања, увежбава држање, гестове, речи - 

њихове тонове. Политичари и глумци се осмехују показујући зубе. Ипак, мимику, 

као и гест, треба искоришћавати умерено, јер је незгодно, а код слушалаца изазива 

одбијање кад се она потпуно „отме" испод контроле (какво је, на пример, трзање 

лица, наглашено развлачење, кривљење или гризење усана, мрштење, мицање 

обрвама и сл.). (Лукић Ж, Марковић М..:2005:39-41) 

Ho y говорном и уметничком стваралаштву мимика је креативна и контролисана 

активност — говорници, глумци, рецитатори усаглашавају је са излагањем и 

представљањем на позорници разних личности и ситуација и с циљем да се изазову 

одређени уметнички ефекти. Али глумци за то морају да овладају посебном 

психолошком техником — преношењем из свакодневног психолошког стања и 

његове слике у оно што хоће да протумаче. Ако имамо прилике да непосредно 

пратимо овај мимички преображај глумца од обичног човека (који је можда до тог 

тренутка са нама седео) у уметнички лик који представља иа позорници, можемо се 

томе много изненадити. 



Колико говорник не може без гестикулације и мимике, толико су оне потребне и 

слушаоцима. Из потребе да свет осетимо свим чулима, док слушамо говорника на 

јавном збору, ми се извирујемо, пропињемо се на прсте, настојимо да ra и видимо, 

тражимо бар његово лице, да видимо мимику и гестикулацију, јер без ових 

визуелних елемената осећамо недовољност људскога гласа (осећај сличан ономе 

који имамо док слушамо тонски запис са касете или грамофонске плоче). По изразу 

васпитачевог лица деца у вртићу наслућују шта ће им и како ће им он говорити, а 

према мимици коју прате и сама испољавају своје емоционалне реакције. 

Човек има комплекс фацијалних мишића чија је функција углавном усклађена с 

природом емоционалних стања. Наше емоције су координиране с покретима очију, 

обрва, усана, носа итд. (Лукић Ж, Марковић М..:2005:41) 

 



4.   ИЗАЗОВИ У МЕДИЈСКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

Слика 16. – Опрезно, подложно је манипулацији 

Као и у случају медија, и медијско образовање пролази кроз период 

трансформације и транзиције јер се његови фокуси мењају, а тежишта 

преструктуирају. Процеси глобализације и концентрације и њихова потенцијална 

опасност за демократију и слободу штампе и израза се требају посматрати са 

појачаном пажњом. Квалитет медијских садржаја се мора критички оцењивати, а 

стицање вештина проланажења информација и оријентације биће нужне да би се 

спречио диспаритет у учешћу. Надаље, медијски едукатори ће се морати суочити 

са: 

• брзим растом медијских индустрија, убрзаним променама услова у којима 

млади људи одрастају и брзим развојем нових жанрова и формата; 

• промењеном улогом школа као јединих преносника информација и знања, 

као и промењеном улогом наставника; 

• промењеним начином учења због мултимедијалног и хипертекстуалног 

окружења у коме се учи. Медијски едукатори ће морати пронаћи начине да 

школи пренесу значај медијске компетенције у ширем смислу; 

• промењеним и понекад олакшаним условима за извођење медијског 

образовања због мултимедијалних апликација. 

Следећи фактори су нужни за развој медијског образовања: 

• проширење области медијског образовања, нарочито зато што неформално 

образовање и учење током целог живота постају све важнији. Ово би 

требало да буде усмерено ка данашњим одраслим људима и будућим 

одраслим људима и мораће се побринути да неискључи ниједну друштвену 

групу из својих активности; 



• сарадња са медијским професионалцима и њихово учешће у медијском 

образовању, као иконтакти са медијским индустријама 

• развој нових начина комуникације и вршење медијских образовних задатака 

путем виртуалне педагогије, образовања на даљину, отвореног образовања 

или ТелеМониторинга 

• повезивање на међународном, европском, националном, регионалном и 

локалном нивоу, као и сарадња са стручним консултантима 

• повећана сарадња међу наставницима, едукаторима и родитељским 

организацијама  

• истраживање и оцењивање медијских образовних активности путем 

образовног истраживања и путем унакрсног научног истраживања и 

развојног рада 

• офанзивни односи са јавношћу, представљање циљева медијског 

образовања, модели који су се показали најбољи у пракси и пилот пројекти 

• оптимистичкији приступ медијима, без губљења самокритичног односа, јер 

медији и њихова понуда могу обогатити наше животе у многим областима. 

У свакој земљи је од виталне важности да се предузму адекватне мере у медијској и 

образовној политици ради подршке усвајању медијског образовања у различитим 

областима. (Потер Џ.:2011:100-122) 

 



5.  ПРИСУСТВО МЕДИЈА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

И УЛОГА ВАСПИТАЧА У ПРИМЕНИ МЕДИЈСКОГ 

САДРЖАЈА 
 

Медијска средства налазе велику примену у васпитно-образовном раду са децом 

предшколског узраста. Коришћење ових средстава пружа изузетну помоћ у 

реализацији садржаја васпитно-образовног рада, чинећи садржаје занимљивијим, 

интересантнијим и привлачнијим за децу. Значајан циљ медијског образовања, а на 

крају и медијског описмењавања деце је стварање активног и креативног односа 

према медијама. Пожељно је да се са децом разговара о медијским производима, да 

се анализира медијски садржаји и поруке, у складу са дечијим узрастом.  

Васпитачева улога је да се створи практичан и критички однос према медијама и 

садржајима истих, што је у директној вези са развојем дечије самосталности. 

васпитач је тај који мора да створи стимулативно окружење, које обезбеђује дечији 

развој и напредовање.  

Сматра се да средства масовне комуникације, као и у новије време све 

заступљенија средства информатичке технологије, имају посебан значај за 

унапређивање и развој процеса васпитања и образовања. 

Медијска средства и производи нуде деци обиље информација и омогућавају 

сопствену конструкцију система знања, чиме се дете ставља у активну позицију у 

процесу васпитања и образовања. На тај начин се превазилази досадашња пракса, 

где се средства медијске комуникације користе само као помоћно средство 

приликом излагања васпитача.  

Средства масовне комуникације у предшколској установи омогућавају стицање и 

развој елементарне медијске писмености, пре свега у развоју вештина коришћења 

разних медија. (Кристовић М.:2010:18-19) 

Развој савремених образованих система усмерен је ка инкорпорирању медијске 

писмености прво у предшколске установе а потом и у школе Зиндовић-

Вукадиновић, Г. (1994:81) 

Увођење медијског образовања у школе и предшколске установе, отвара низ 

значајних питања.  

1. Прво, неопходно је утврдити статус програма медијског образовања у 

одређеном предшколском и школском систему.  

2. Друго, утврдити на који начин треба професионално припремати будуће 

васпитаче и учитеље, као и наставнике,  за примену медијског образовања у 

настави. Осим специфичних знања о употреби аудио-визуелних средстава у 

настави, потребни су знање и способности да се програм медијског 

образовања спроводе са децом.  

3. Треће, потребно је дати одговор на питање ообиму и структури програма за 

медијско образовање.  

Увођење медијског описмењавања је отежано због:  

(а) преобимности наставног плана и програма за децу предшколског и школског 

узраста;  

(б) оптерећености деце 



(в) недостатка професионалног кадра и неадекватног професионалног образовања 

запослених у образовању, 

 (г) неостваривања сарадње образовних установа са представницима медија и  

(д) додатних финансијских трошкова за опрему, уџбенике и друго. (Зиндовић 

Вукадиновић Г. 1997:244-259) 

 

12.1. Медијска средства 

Основна подела медијских средтсва је по следећим члановима: 

• Штампани и писани медији – штампарство 

• Сценска драматизација 

• Радио 

• Телевизија 

• Филм 

• Музика 

• Интернет 

• Мултимедија (Кристовић М.:2010:19-30) 

12.2. Штампарство 

 
Слика 17. – Књиге увек у моди 

Под штампарством подразумевамо процес преношења текстова и слика 

коришћењем одређених техника и материјала, најчешће помоћу мастила на 

подлогу за штампање, углавном папир, уз помоћ машина за штампање.  

Штампа је најстарији облик средстава за масовно комуницирање и, може се рећи, 

један је од кључних фактора постепеног преласка средњовековних друштава у 

модерна. Она у себи укључује неколико посебних комуникационих медија, и то: 

књиге, новине, летак, памфлет, плакат... (Родић С.1975:23) 

Најчешћи облик штампаних и писаних медија у предшколским установама су 

збирке причи, приповедака, песама, сликовнице ... чијим се читањем, гледањем и 

заједничком интерпретацијом постиже код деце развој маште и способност 

комуницирања у групи, те способност преношења информација о знању. 

Васпитачева улога приликом коришћења овог вида медија је у течном и 

разговетном читању и учешће у приказу и интерпретацији прочитаног. 



12.3. Сценска драматизација 

 
Слика 18. – Сцена је на неки начин мултимедија 

 

Активности у драматизацији приликом сценских приказа су отворен и изузетно 

подстицајан простор за рад са децом, посебно за изтраживање и креирање које 

полази од игре, које се кроз игру развија и које се чува и преноси. (Бошкан-

Тарунџић З., 2001:29) 

Драмске активности и драматизација уопште уводе дете у више облик игровних и 

стваралачких активности, омогућавају детету активно стицање и коришћење 

потенцијала и способности важних за комуникацију и изражавање и усмеравају 

дете на њему близак и својствен начин изражавања. Од медијских средстава, у 

„оптицају“ су све могућности, јер комбиновањем разних медијских средстава, 

доприноси бољем сценском доживљају драматизације. 

Кроз драматизацију деци се стварају услови да: 

• испољавају своју спонтаност, самосталност и слободу, машту и осећања; 

• сама истражују и откривају различите могућности и решења проблема; 

• усмеравају акцију на себе и воде игру уживајући у самом процесу и 

средствима, више него у резултатима и циљевима; 

• активно учествују у драмском искуству 

• развијају способност свесног критичког односа према сопственом игровном 

понашању у разним драмским активностима и играма позоришта; 

• откривају себе и свет око себе, истражују своје понашање и своје односе са 

тим светом; 

• развијају самосталност и инвентивност. (Бошкан-Тарунџић З., 2001:35) 

Препоручени садржаји могу бити кроз: 

1. једноставне форме игре, и вежби са драмским елементима или малим 

задацима, чиме се ставра увод у драму и простор, и откривању првих 

знакова драмског изара 

2. развијене драмске активности, које имају тежиште на драмском игрању и 

иппровизацијама: слободно или вођено играње неке ситуације, приче, 

догађања, са слободним развојем збивања или задатим темама... 

3. Сложеније форме или системи активности, у виду драмске радионице, игре 

позоришта, као посебна врста вођене драмске активности. 

Драматизација утиче на децу да створе: 

• Самопоуздање и позитиван самоконцепт 

• Имагинацију 



• Емпатију и толеранцију 

• Кооперативност 

• Концентрацију 

• Језик и способност комуникације 

• Креативност у решавању проблема 

• Хумор 

• Изражавање емоција 

• Релаксацију 

• Самоконтролу и самодисциплину 

• Поверење 

• Физички развој 

• Памћење 

• Социјалну свесност 

• Изграђивање вредности и ставова 

• Естетску вредност (Шаин М. и сар., 2000:22) 
 

12.4. Радио 

 
Слика 19. – Радио пријемник 

Радио је прво електронско средство за масовно комуницирање и представља 

бежични пренос и детекцију сигнала електромагнетних таласа, чије су фреквенције 

ниже од фреквенција видљиве светлости. Назив „радио” потиче од латинског 

глагола radiare, што значи сјати, исијавати, зрачити. 

Радио је средство масовног комуницирања које може дистрибуира- ти искључиво 

аудитивне поруке. Међутим, ове аудитивне поруке у себи могу садржати и 

информације које се могу представити и невербалном комуникацијом (приказ 

дувања ветра, њихање грана, симболе...) 

Радио пријемници су све присутни како у животима васпитача и родитеља, тако и 

деце. Стога је слушање радијског програма честа, а на радио таласима постоје 

разни програми; од дечијих, преко културно-образовних, до спортских, забавних и 

пропагандних садржаја. 



Зајденичкм слушањем радијског програма, васпитач и деца постају пријемници 

медијског канала (радија), којим се шаље одређена порука или информација. 

Васпитачева улога у току радијског програма је скретање пажње деци на одређене 

детаље, у смислу изражавања, схватања и преношења сазнања, добијених путем 

радија. Такође, добијена сазнања се могу применити и у каснијој игри и 

интерпретацијама. Радио код деце подстиче слушање, а у исто време и развија 

памћење и моћ вербалне и невербалне комуникације, јер дете запамћено из 

радијског програма, може препричати и способношћу комуникације, презентовати 

запамћено. 

12.5. Телевизија 

 
Слика 20. – Прозор у свет 

 

Телевизија је комуникациони систем за емитовање и рецепцију покретних слика и 

звука са великих даљина. Реч „телевизија” је модерна конструкција настала од 

старогрчке речи, tele, што значи далеко и латинског глагола video, videre – видети, 

гледати; то би значило да је телевизија „гледање на даљину”. 

Телевизија је средство масовног комуницирања које истовремено емитује и 

визуелне и аудитивне поруке. (Томић др. З. 2008:550) 

Телевизија је први мултимедијални уређај, који преноси више медија одједном. 

Веома је заступљен, у преко 97% породица у Србији, те је и веома значајан фактор 

у медијском образовању предшколске деце. Телевизија, као и остали медији, има ту 

способност да окупи породицу у доживљавању заједничких искустава. (Потер 

Џ.:2011:331) 

Као још увек најзаступљенији медији, телевизија је медији који преноси бројне 

поруке и примереног и непримереног садржаја – тачније речено, свашта за сваког. 

Телевизија може да допринесе развоју и способностима комуникације, запажања и 

памћења, а васпитач подстиче наведена знања заједничком анализом гледаног 

програма. 



12.6. Филм 

 
Слика 21. – Пут седме уметности 

Филм се уобичајено представља као „седма уметност”, док се у буквалном преводу 

са енглеског језика под филмом подразумевају „покретне слике”. Овде би било 

упутно напоменути да је филм, по техничким и изражајним средствима најсличнији 

телевизији (слика и звук), али је са друге стране битна разлика између ова два 

средства масовног комуницирања управо у томе што филм јесте уметност, док 

телевизија може само да је посредује. У том смислу, слична паралела може се 

повући између музичке индустрије и радија. 

За филм је карактеристично да код гледаоца изазива катарз, која може да донесе 

гледаоцу поруку, која у случају предшколске деце, може да буде од општег 

васпитно-образовног значаја. Појачање поруке филма, може изазвати код деце 

правилно схватање, и усађивање општих правила понашања. Одабиром филма за 

одређени узраст, постиже ефекат који може остати трајан код деце. 

12.7. Музика 

 
Слика 22. – Ноте свуда око нас 

Музика помаже деци да се развију, да схвате свет који их окружује, али и да 

искажу своја лична искуства. Пошто је музика интегрални део кулутуре, детету је 

лакше да уз њену помоћу разуме себе и свој однос са другима, као и да успостави 

везу између дома, школе и околине.  

Музика се најчешће везује за уживање и задовољство. Међутим, њена едукативна 

улога је веома значајна, с обзиром да подстицајно делује на свеукупан развој 

детета. Најновија истраживања то потврђују и истичу њен свепрожимајући 

карактер. Музика помаже развоју говора. 



Музика утиче на мозак и на друге начине. Због својих комплексних структура које 

се понављају, она повезује и развија моторни систем мозга, развија чуло вида и 

слуха, снажи координацију, концентрацију и меморију. (Каменов Е., 1989:106) 

Правилним избором музичких нумера, васпитач као посредник, може значајно да 

допринесе свим наведеним позитивним ефектима. 

12.8. Интернет 

 
Слика 23. – Интернет на врхунцу моћи 

Интернет је најједноставније дефинисати као глобалну компјутерску мрежу. У 

ствари, појам „мрежа” вероватно најбоље може изразити елементарне одлике 

интернета, јер он јесте пре свега „мрежа у мрежи”, тачније, структурално 

посматрано, постоје мале мреже које се међусобно повезују у веће, те се на крају 

тог процеса може констатовати како интернет заправо обједињава све те мреже у 

једну глобалну мрежу – ипак, такво одређење је проблематично, јер данас не 

постоји ниједна организација или институција која би могла заиста да обједини и 

контролише целокупну структуру компјутерских мрежа. На тај начин интернет 

генерално остаје ван домашаја неке врсте „глобалне регулације”, мада свака држава 

понаособ може на овај или онај начин пратити, контролисати и усмеравати садржај 

на веб-сајтовима који потпадају под њен домен. 

Интернет је непресушан извор информација и могућности које могу да се користе у 

свакодневном раду са децом. Због своје величине, представља и потенцијалну 

опасност за развој деце. Бројни су садржаји који нису примерени узрасту 

предшколске деце. (Пантовић В., Динић С., Старчевић Д. 2002:81) 

Пошто и сама деца долазе у додир са интернетом, важна улога васпитача је да 

подучи децу правилном коришћењу овог медија, како би дечији „свет“ остао 

„нетакнут“. Правилан избор садржаја и подстицање деце да интернет користе у 

сврху забаве и едукације, чини да овај медији представља изузетно снажно оруђе у 

медијском образовању деце, а васпитача као важног „путоказа“ у процесу 

усмеравања знања деци. 



Као и многе друге ствари у животу, и Интернет у служби образовања има своје 

негативне и позитивне стране. Предности су следеће: 

- Интернет омогућава корисницима квалитетно суделовање у настави и када 

то питање удаљености, распореда и сличних околности практички чине 

немогућим. Широка доступност истовремено омогућава и истовремено 

суделовање великог броја корисника. 

- У потпуности модернизирана е-учионица отворена је 24 сата дневно, што 

омогућава најефикасније могуће искориштавање времена.  

- Учење путем интернета омогућава посебно динамичну интеракцију између 

инструктора и полазника, као и полазника међусобно. Сваки појединац 

доприноси настави покретањем, односно суделовањем у расправама које се 

тичу дотичне теме. 

- У склопу сустава лако је омогућена интеграција и приступ другим изворима 

битнима за градиво које се обрађује (Мандић, Д 2003:66) 

Недостаци Интернета као алата у образовању су следећи: 

- Интернет и учење преко истог уз помоћ разних софтверских пакета, захтева 

од корисника одређена знања и вештине како би се могли њиме користити. 

Без одређене рачунарске писмености, градиво интегрисано у електронски 

систем учења постаје потпуно бескорисно. Осим тих знања, за провођење 

наставе битно је и да сваки од корисника има за то одређену опрему. 

- Ни најквалитетнија опрема на којој се изводи настава преко интернета није 

стопосто поуздана. Чак ни када могући технички проблеми не доведу до 

прекида у процесу стицаја знања, свакако ће допринијети паду 

концентрације корисника, а самим тиме и паду квалитете учења. 

- Омогућавањем самосталнијег одређивања начина учења, Интернет 

ученицима доноси и већу одговорност.  

- Један већ разрађен систем учења наилази на проблеме с ауторским правима 

Укупан систем захтева одређену техничку подршку, која кошта, и сталан 

развој у складу са развојем технологије којом се користи. 

 

12.9. Мултимедија 

 



Слика 24. – Микс медија 

Последњих година, то јест у времену које неки научници називају 

„информационим добом”, дошло је до развоја и ширења новог облика 

комуникативног деловања, који се генерално назива мултимедија. Мултимедија 

представља комбинацију и употребу више различитих медија, а сам термин може 

бити коришћен као именица (као медиј који користи мултиплициране садржајне 

форме) или као придев (као медиј који има особину коришћења већег броја 

садржајних форми). Дакле, овакви (мул-тимедијални) медији истовремено могу 

комбиновати текст, звук, слику, видео, као и нове, интерактивне форме. У најужем 

смислу, с обзиром на револуционарну улогу овог облика комуницирања, може се 

рећи да је то нов материјал путем којег се преносе информације, баш као што су то 

папир, ваздух или електромагнетно поље, а у најширем, да је то ново средство за 

масовно комуницирање. 

За мултимедије се може рећи да су сложени техничко-технолошки системи 

(рачунарство, телекомуникације), чији развој, логично, зависи од развоја открића у 

области информационих технологија и, наравно, компјутера. Оно што је 

карактеристично за овакве медије, а што произилази управо из њихове могућност 

комбиновања различитих форми медијског садржаја, јесте нови, мултимедијални 

доживљај, који је много аутентичнији, снажнији и изражајнији; то је вишеструк, 

симултан доживљај, потпуно другачији у односу на било који доживљај при 

коришћењу било ког другог средства масовног комуницирања, померајући границе 

илузије и реалног доживљаја. Тако је, на пример, могуће симулирати одређену 

ситуацију из реалног живота, што приближава мултимедију деци, што се може 

остварити на компјутерској мрежи или помоћу одређених симулатра и система 

игара.  

Са друге стране, нове технологије омогућавају не само да се види и чује неки 

виртуални објект, већ и да се „реално” осети, то јест окуси, омирише, наравно, 

стварајући илузију ових чулних реакција. 

Мултимедија као садржај се обично забележава и емитује, или јој се приступа, 

путем компјутеризованих и електронских уређаја, али, такође, тај садржај може 

бити представљен (емитован) уживо. Ово се односи на мултимедијалне 

презентације ордеђених садржаја, које могу бити на позорници, пројектоване, 

трансмитоване, или активиране путем посебног уређаја, медија плејера. Сам пренос 

презентованог материјала може бити уживо или „пренос” снимљене 

мултимедијалне презентације. Све ове карактеристике јасно показују колико и на 

које начине мултимедија, као средство, али и као садржај, мења и даље ће 

мењати сам процес комуникативног деловања, а тиме и потреба да се васпитач 

константно едукује, и тиме допринесе да деца буду и у овој области медија на 

одговарајући начин заступљена и подучена. (Кристовић М.:2010:30) 

Компјутерска мрежа, као нови и другачији медији у односу на све до сада познате 

комуникацијске посреднике, настала је у другој половини XX вијека. Када је реч о 

само једном компјутеру као посреднику у комуницирању, у суштини није реч о 

новом облику комуникационе праксе, него о новом техничко-технолошком 

средству које се може користити у класичним облицима комуницирања. 

Појединачни компјутер може се сматрати новим медијем само у погледу своје 

техничко-технолошке софостицираности. Компјутер не би могао знатно променити 



комуникациону праксу човека ако се посматра изоловано. Тек међусобним 

повезивањем више компјутера у мрежу, компјутер се може посматрати као 

посредник у комуницирању који је људско комуницирање обогатио суштински 

новим и другачијим интеракцијама (Радојковић, М., Летић М 2005:156) 

Медијска писменост се најчешће дефинише као способност разумевања, читања, 

проницања у срж медијских текстова, односно способност да се на различите 

начине сагледавају, анализирају, евалуирају и креирају медијске поруке. 

Мултимедијско проширење садржаја, које је један од задатака пројектних тимова, у 

ствари подразумева ишчитавање и коришћење једног медијског текста (књиге) као 

полазишта за производњу другачијег формата и сопствено тумачење одабране 

теме. Оно управо обухвата вештине приступа тексту, анализе, разумевања, а затим 

и производње и медијски писменог изражавања. Важност развијања ових вештина 

јасна је ако једнако нагласимо да је реч о разумевању и тумачењу медија колико и о 

разумевању текстова уопште. То значи да би медијски писмена особа морала да 

буде оспособљена да критички мисли и анализира најразличитије форме 

изражавања, то јест да се стицањем вештина које подразумева медијско образовање 

или медијско описмењавање стичу вештине које имају најширу применљивост и 

пресудне су за квалитетно функционисање и изражавање у савременој култури. 

(Thorman Е. 2013:1) 

 



6.   ИСТРАЖИВАЧКИ ДЕО РАДА 

Циљ рада 

Овим радом се жели доказати да је коришћење медијских средстава од великог 

значаја за свакодневни рад са децом, и да у многоме помаже васпитачима, који 

имају улогу усмеравања и учења деце о начину „дешифровања“ медијског 

садржаја, али не представља једино средство са којим васпитачи раде са децом. 

Задатак рада 

Анкета је анонимна и садржи питања којим се жели: 

1. Утврдити заступљеност медија у предшколској установи и учионици; 

2. Утврдити учесталост коришћења појединих медијских средстава; 

3. Утврдити критеријуме за избор садржаја; 

4. Утврдити мишљење васпитача о коришћењу медија у дечјем вртићу и 

корисност рада са истим. 

5. Утврдити однос наставе са и без медијских помагала 

6. Утврдити да ли васпитачи прате токове модернизације медија и садржаја 

Полазишта и хипотезе 

У теоријском делу рада смо навели све оне значајне факторе који су важни у 

медијском описмењавању деце, и значај васпитача, као особе-медијатора у преносу 

поруке са медијског средства ка деци – својеврсним пријемницима медијскох 

порука. Полазиште истраживања је употреба медијских помагала у раду са децом у 

предшколској установи, а хипотеза је заснована на предпоставци да иако солидно 

опремљена установа, у многоме постоји простор за унапређење медијских 

помагала, која би била од великог значаја у медијском описмењавању деце, а 

васпитачи их у добром делу времена користе у раду са најмлађима. 

Метод истраживања 

У истраживању ће се користити дескриптивна метода, која ће бити примењена 

приликом прикупљања података, обраде и интрерпретације добијених резултата, у 

циљу што вернијег описивања чињеница и података до којих се дошло 

истраживањем. 

Истраживање ће бити реализовано техником анкетирања, системским 

посматрањем. 

Анкетом су испитани васпитачи у циљу долажења до података о предмету 

истраживања.  

Узорак 

Узорак чини 15 васпитача из предшколске установе „Перка Вићентијевић“ 

Обреновац 

Ток истраживања 

Истраживање је обављено у периоду 15.04.2013.- 17.04.2013., у току редовног рада 

са децом. 



Начин обраде података 

Подаци су презентовани графичким приказима и дискусијом након тога. 



Анкетни лист 

 

 

1. Лични подаци: 

• Годиште рођења: 

• Година падног стажа у струци васпитача: 

• Број деце у групи: 

 

2. Ваше мишљење о заступљености медијских помагала у предшколској 

установи и учионици; 

а) недовољно  б) мало в) задовољавајуће  г) сасвим довољно

 коментар:           

           

 

3. Колико често користите медијска помагала приликом рада са децом 

а) никад  б) ретко в) често  г) скоро увек  

 коментар:           

           

 

4. Који су критеријуми у избору садржаја 

а) интересовање деце б) дневне теме в) расположив материјал 

г) расположивост уређаја за емитовање      

 коментар:           

           

 

5. Коришћење медијских помагала подстиче боље резултате код деце 

а) не слажем се б) делимично се слажем б) углавном се слажем 

г) потпуно се слажем        

 коментар:           
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6. Однос у процентима између наставе са и без медијских помагала 

а) 0:100% б) 25:75% в) 40:60% г) 60:40%  

д) 75:25% ђ) више од 75%       

 коментар:           

           

 

7. Да ли се трудите да пратите модерне токове у развоју медија и садржаја 

а) никад  б) ретко в) често  г) увек   

 коментар:           

           

 

 



 

Лично запажање:          
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            . 

 

ХВАЛА НА САРАДЊИ 
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
На основу добијених одговора, графички приказ анкете је следећи: 

 

Лични подаци 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Старост

васпитача 37

Године радног

стажа 13

Деце у групи

22

Графикон 1 – бројчани приказ основних података о анкетираним (обрадио аутор) 

 

 

 

 

Заступљеност медијских помагала у предшколској установи и учионици 

Недовољно 0

Мало 2

Задовољавајуће 11

Сасвим довољно 2

 
Графикон 2 – бројчани приказ заступљености медијских помагала (обрадио аутор) 

 

Колико често се користе медијска помагала приликом рада са децом 



Никад

Ретко

Често 10

Скоро увек 5

 
Графикон 3 – бројчани приказ учесталости коришћења медијских помагала (обрадио аутор) 

 

 

 

 

 

 

Који су критеријуми у избору садржаја 

Интересовање деце 3

Дневне теме 3

Расположив материјал 6

Расположивост уређаја за

емитовање 3

 
Графикон 4 – бројчани приказ критеријума у избору медијског садржаја (обрадио аутор) 

 

 

 

 

 

 

 

Коришћење медијских помагала подстиче боље резултате код деце 



Не слажем се

Делимично се слажем 0

Углавном се слажем 11

Потпуно се слажем 4

 
Графикон 5 – Приказ мишљења васпитала о корисности медијских помагала(обрадио аутор) 

 

 

 

 

 

Однос у процентима између наставе са и без медијских помагала 

0:100% 0

25:75% 3

40:60% 8

60:40% 3

75:25% 1

Више од 75% 0

 
Графикон 6 – Приказ процентног односа у коришћењу медијских помагала (обрадио аутор) 

 

 

 

 

 

Да ли се трудите да пратите модерне токове у развоју медија и садржаја 

Никад 0 Ретко 5

Често 9 Увек 1

 



Графикон 7 – Приказ личних афимитета анкетираних у праћењу модерних токова (обрадио 

аутор) 
 

 



ДИСКУСИЈА 
На основу спроведене анкете, утврдили смо да: 

• број анкетираних васпитача износи 15. просечно годиште васпитача је 1976, 

односно да је васпитач стар 37 година у просеку, и да поседује радни стаж у 

просеку од 13 година. Број деце у групи са којима ради износи 22. 

• На основу резултата добијених анкетом по питању заступљеност медијских 

помагала у предшколској установи и учионици, њих 11 сматра да је 

заступљеност медијских помагала задовољавајући, а двоје сматра да је 

предшколса установа снабдевена са сасвим довољним бројем медијских 

помагала у настави. Два васпитача ипак сматра да би могло бити и више, то 

јест да је мало медијских помагала, а ту се на основу коментара у питању, 

мисли на приступ интернету. 

• Често или скоро увек се користе медијска помагала приликом рада са децом, 

почев од штампаних медија, преко пројектора и телевизора, па све до 

мултимедија у виду ДВД уређаја и ТВ-а, као и музичких уређаја. 

• Васпитачи се воде критеријумом, приликом избора садржаја, 

расположивости материјала, али тај број износи мање од пола од укупног 

броја, док се њих 20% или њих 3, воде критеријумом расположивости 

уређаја за емитовање. На основу коментара, једногласан разлог за вођењем 

критеријумом расположивости уређајем, је тај, што се често жели 

комбиновати два или више медија одједном, па стога понекад постоји 

потреба да се ова активност усклади са могућностима. 

• Да коришћење медијских помагала подстиче боље резултате код деце, 

сматрају сви анкетирани васпитачи, са разликом да њих 27% мисли да су 

потпуно убеђени у наведено. Коментари пак кажу, да деца много боље 

анализирају свет око себе, уколико имају пример кроз медијски приказ. 

• Однос у процентима између наставе са и без медијских помагала, би 

најпоштеније било оценити односом 50:50%, ако се узме у обзир да се 

највећи број анкетираних васпитача изјаснио за однос 40:60% и 60:40%. 

Наиме, половина времена, која се искористи у презентацији градива за децу 

предшколског узраста путем медијског садржаја, протекне и у дискусији са 

децом о њиховим утисцима стеченим приликом праћења презентације, док 

се друга половина односи на игру и учење усменим путем 

• Трендове праћења и држања корака са развојем медијских садржаја прати 

60% васпитача док трећина то ретко ради. Коментари на анкетном листићу 

нам дају увид, да праћење медијских садржаја у многоме зависи од програма 

рада са предшколском децом, а да се анкетирани, који прате развој, тим баве 

из личних интересовања. 

На основу анализе добијених података, коначних резултата, али и личним увидом, 

можемо закључити да предшколска установа у Обреновцу поседује телевизоре, 

двд/видео и музичке линије, а да је заступљеност компјутера и графоскопа/ 

пројектора минимална. Међутим, заступљеност аудио-визуелних медија по радним 

собама је мања, али  је свака радна соба опремњена неким од аудио-визуелних 



медија, било да је то телевизор, двд/видео, музичка линија, компјутер, графоскоп/ 

пројектор. 

Подаци који говоре о учесталости коришћења аудио-визуелних медија показују да 

највећи број васпитача најчешће користи од аудио-визелних медија: музичку 

линију и двд и то да их користе скоро свакодневно. На основу одговора васпитача 

дошли смо до податка да су критеријуми за избор аудио-визуелних медија који ће 

бити коришћени различити, тако да смо дошли до податка да највише утиче тема 

која се обрадјује, али и интересовања деце тђ. утичу на избор аудио-визуелних 

медија. Доминантно време коришћења аудио-визуелних медија је за време 

слободних активности, али ако се аудио-визуелни медији користе у усмереним 

активностима онда су то најчешће физичке, ликовне активности, активности 

развоја говора, упознавања околине... Већина васпитача у свом раду не пушта деци 

телевизијске програме, док слушање радијског програма уопште није заступљен 

Што се тиче телевизијских садржаја који се пуштају деци, углавном су сви 

васпитачи навели цртане филмове, дечје емисије, а од музичких садржаја то је 

углавном музика за децу, али и класична музика је доста заступљена. Коришћење 

рачунара у вртићу је веома мало заступљно, из разлога што вртићи, односно радне 

собе, не поседују рачунаре, а они који их поседују их не користе из разлога што 

нису доступни деци.  

Васпитачи имају углавном позитиван став према коришћењу аудио-визуелних 

медија у раду са децом и сматрају да им они олакшавају рад, јер деца брже уче, 

приближавају им се садржаји путем слике и звука и доприносе стварању позитивне 

атмосфере међу децом. 

Резултати добијени анкетом показују да васпитачи у свом раду користе аудио-

визуелне медије и то у васпитно-образовне сврхе.  

Хипотеза на којој је засновано наведено истраживање, је потврђена, да васпитачи 

веома радо користе медијска помагала у раду са децом, придају им приличан 

значај, али се квалитет и квантитет медијских уређаја итекако може побољшати, 

поготово ако узмемо у обзир потенцијале које носи са собом употреба рачунара као 

и интернет мреже, на којој се налазе многи медијски садржаји као и 

мултимедијалне поруке, са којима се деца све више сусрећу, а где могу јако лако 

залутати, јер често немају одговарајућу подршку своје околине у појашњењу, и 

медијском описмењавању, приликом коришћења рачунара и светске интернет 

мреже. И сами васпитачи потврђују да се коришћењем медијских помагала може 

постићи веома добар резултат у раду са децом, али је због технолошке 

инфериорности, немогуће испратити све оно медијско, са којима се дете сусреће 

ван предшколске установе. 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЉУЧАК 
Медији постају један од најефикаснијих чинилаца за убрзавање друштвених 

промена путем образовног система, с обзиром да су медији доступни, економични, 

занимљиви и подстицајни. 

Данас медији представљају интегрални део процеса васпитања и образовања, они 

су значајан чинилац васпитања и социјализације који подучава децу и младе, 

пружајући им информације, промовишући норме и вредности, пружајући допринос 

формирању погледа на свет... 

Медији представљају саставни део животног контекста детета, тако да је сасвим 

оправдано говорити о медијском васпитању и образовању. 

Медијско васпитање, као део општег процеса васпитања захтева инвестирање 

одраслих, пре свега родитеља и васпитача од најранијег узраста деце. 

У области когнитивног развоја деце предшколског узраста, постоји двојак утицај 

средстава медија, позитивни и негативни, где се под позитивним подразумева 

развој схватања суштине, јасније и брже класификације, разумевање узрочно – 

последичних веза, развој памћења, подстицање креативности, радозналости, 

маштовитости и мотивације, док је негативан контекст у когнативном смислу 

смањење креативног мишљења, проблеми са пажњом, концентрацијом и 

стрпљењем. 

Медијска писменост се односи на стицање и развој неопходних знања и вештина за 

коришћење медија. 

Медијским описмењавањем деце, и одрасли постају активни учесници процеса 

васпитања и образовања, који могу да промишљају и критички сагледавају 

садржаје који се путем медија нуде. 

Искуства других земаља указују на могућности да медијско васпитање и 

образовање постане саставни део васпитно- образовних планова и програма. 

Сматра се да се правилном и адекватном употребом медија може остварити 

позитиван утицај на све аспекте развоја предшколске деце. васпитач у овом 

процесу има веома значајну улогу, јер као креатор и организатор васпитно – 

образовног окружења представља водиљу и пример деци у коришћењу у схватању 

медија и медијског садржаја. 

Истраживање спроведено у предшколској установи „Перка Вићентијевић“ у 

Обреновцу, нам даје из прве руке информације о заступљености медијских 

садржаја у предшколској установи, али и податке о улози васпитача у медијском 

описмењавању деце, као добар основ за дечије поимање медија и света приказан 

кроз медијске садржаје. 

Нажалост, материјални услови за сад не дају сувише простора за већу и 

квалитетнију заступљеност медија и медијских садржаја, чиме би се квалитетније 

могло изаћи у сусрет изазовима медијског пространства, којим смо окружени, а у 

којима су деца често беспомоћна јер су недовољно упућена. Стално улагање у 

осавремењавање начина образовања деце, доприноси квалитетнијем и здравијем 

животу читаве нације и државе. 



  


