КАКП ИЗАБРАТИ ИЗБПРНИ ПРПГРАМ ПП СВПЈИМ ИНТЕРЕСПВАОИМА?

-

Језик, медији и култура – циљ овог предмета је да допринесе
унапређењу комуникацијских вештина, развоју медијске културе и
усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у
савременом свету, изградњу идентитета и професионални развој. У оквиру
овог предмета ученици уче како да препознају праве културне вредности
и знају да их разликују од кича и шунда.
Ученици посебно уче да креирају информације, али и да разумеју
прочитано у различитим медијима. Овај предмет доприноси развоју
компетенција сарадње, решавање проблема и комуникација.

-

Појединац, група и друштво – циљ овог предмета је
оспособљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група
у друштву, њихова улога, права и одговорности и вредности ради
развијања знања, вештина и ставова неопходних за конструктивно учешће
у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.
У оквиру овог предмета ученици истражују појаве попут коришћења
интернета, друштвених мрежа, изводе закључке о томе како интернет, а
самим тим и виртуелни свет утичу на данашњу породицу, друштво и свет.
Уче о вођи, узору и идолу, може ли се одрастсти без њих и како и на који
начин изабрати право лице за узор или идол.
Кроз овај предмет ученици се уче да буду друштвено одговорни, развијају

критичко мишљење и решавају проблеме.

-

Здравље и спорт – у оквиру овог предмета ученици се кроз модуле
упознају са тим како психоактивне супстанце утичу на здравље људи. Ако
желите да научите да се одупрете цигаретама, алкохолу, дроги, да
аргументовано дискутујете о утицају медија на формирање идеала
физичког изгледа, занимају вас физичке активности, спорт, рекреација и
начини исхране, или желите да научите планирате сопствене физичке
активности у складу са потребама, могућностима и интересовањима, онда
је ово прави изборни програм за Вас!

- Уметност и дизајн је изборни предмет који се бави комбинацијом
примењене уметности и дизајна у коме се путем пројектне наставе
упознају стваралаштва домаћих и страних аутора и стварају лични и
групни пројекти. Сам предмет се састоји из ликовне, драмске, музичке
уметности; књижевности, филмске и позоришне уметности. Ученици
имају потпуну слободу избора врсте уметности и технике рада.

