Назив предмета:

ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Годишњи фонд часова:

70

Разред:

трећи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Циљеви предмета:

ТЕМА

Појам, врсте и баријере у комуникацији

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

ЦИЉ


Упознавање
ученика са
појмом и врстама
комуникације





Оспособљавање
ученика за
превазилажење
конфликтних
ситуација

Упознавање ученика са појмом и врстама комуникације
Оспособљавање за превазилажење конфликтних ситуација
Овладавање основама пословне културе
Овладавање знањима и вештинама пословне комуникације
Oспособљавање за самосталну вербалну и писану комуникацију
Упознавање ученика са значајем информационих технологија у комуникацији
Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање)
Мултидисциплинарни приступ и орјентација на праксу






Објасни појам и функције
комуникације
Препозна различите врсте
комуникације
Објасни разлику између друштвене,
приватне и пословне комуникације
Објасни разлику између вербалне и
невербалне комуникације
Демонстрира различите врсте
невербалне комуникације
Препозна могуће баријере у
комуникацији
Примени различите методе решавања
конфликтних ситуација











ОБАВЕЗНИ И
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
Појам, чиниоци и
функције
комуникације
Модели комуникације
– „рани“ модел,
математички модел,
Њукомов модел
симетрије
Врсте комуникације –
усмена и писмена
комуникација,
вербална и невербална
комуникација, интерна
и екстерна пословна
комуникација
Могуће баријере у
комуникацији – социо
– културолошке,
психолошке,
организационе
Превазилажење
конфликтних
ситуација у
комуникацији

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:
 Теорија (70 часова)
Место реализације наставе
 Настава се реализује у учионици / кабинету опремљеном
пројектором, модерацијском таблом, телефоном са факс
машином
Препоруке за реализацију наставе








Садржај предмета се реализује кроз методе активно
орјенитисане наставе
Користити препоручену литературу
Адекватна припрема часа у сарадњи са педагошко –
психолошком службом
Припрема дидактичког материјала за реализацију часа
Користити шеме, видео и аудио материјал у реализацији
наставе
Јасно и конкретно излагање градива са освртом на конкретне
примере из свакодневног живота и праксе
Планирање интерактивних метода рада

Пословна култура (бонтон)



Упознавање
ученика са
правилима
пословног
бонтона











Понаша се у складу са правилима
пословног бонтона
Примени правила лепог понашања
при представљању, упознавању и
комуницирању
Разуме ток пословног састанка
Препозна улогу и значај особа са
различитим пословним задацима у
току пословног састанка
Примени правила хоризонталне и
вертикалне комуникације у предузећу
или конкретној ситуацији
Разуме специфичности лепог
понашања других културних средина












Пословно представљање и тржишно
комуницирање





Упознавање
ученика са
основним
механизмима
тржишног
представљања



Оспособљавање
ученика за
коришћење
презентационих
вештина










Објасни механизме тржишног
комуницирања
Користи поједине механизме
тржишног комуницирања
Влада начелима понашања и
организације на јавним наступима и
представљањима
Примењује визуелна средства у
комуникацији
Предузме активности које доприносе
изградњи и попраљању сопственог
имиџа
Користи вештине и технике
презентације












Правила пословног
понашања (пословни
бонтон)
Аспекти пословног
бонтона
(представљање,
упознавање,
комуницирање)
Норме понашања
(навике, обичаји,
конвеције, протокол)
Пословни састанак
(разговор)
Формална и
неформална интерна
комуникација
Културолошке разлике
у међународном
пословном
комуницирању
Механизми тржишног
комуницирања
Медијско оглашавање,
односи с јавношћу,
публицитет, економска
пропаганда
Правила понашања на
јавним наступима,
представљањима,
конференцијама за
штампу
Визуелна средства у
комуникацији
Имиџ као део
комуникације
Преговарачке вештине
Презентационе вештине
Писање и држање
презентације

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 праћење остварености исхода
 тестове знања
 тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама







Појам, врсте и баријере у комуникацији 12 часова
Пословна култура (бонтон) 10 часова
Пословно представљање и тржишно комуницирање 12 часова
Средства комуникације 12 часова
Писана пословна комуникација (кореспонденција) 14 часова
Комуникација и кореспонденција у вези са запошљавањем 10
часова

Средства комуникације





Комуникација и
кореспондеција у вези са
запошљавањем

Писана пословна комуникација
(кореспонденција)





Упознавање
ученика са
значајем
информационих
техлогија у
комуникацији
Оспособљавање
ученика за
успешно
обављање
телефонског
разговора и
правилно
састављање e-mail
порука
Упознавање
ученика са
начелима, стилом
и типовима
писане пословне
комуникације
Оспособљавање
ученика за
самосталну
пословну
кореспонденцију









Разликује намену и користи техничка
средства комуникације
Припреми се за успешно обављање
телефонског разговора, прими и
остави поруку преко телефона
Изради и пошаље телефакс поруку
Састави e-mail поруке различитих
намена
Користи средства web комуникације
Попуни програмирану документацију

















Објасни задатке и примени начела
пословне кореспонденције
Разликује стилове и фразе у писаној
пословној комуникацији
Примењује на писменим примерима
пословно протоколарно обраћање
Разликује врсте писане пословне
комуникације
Самостално изради пословно писмо
Наведе карактеристике дигиталне
писане пословне комуникације










Оспособљавање
ученика за активно
тражење посла
(запошљавање и
самозапошљавање)



Састави и обликује CV и пропратно
писмо
 Попуни пријаву о слободном радном
месту
 Уочи значај уговора о раду
 Примени стечене вештине и правила
комуникације у разговору за
послодавцем









Техничка и технолошка
подршка обављању
пословне комуникације
(телефон, телефакс,
рачунар, штампач,
скенер)
Упућивање и пријем
телефонског позива –
симулација
Интернет у пословној
комуникацији (e-mail,
форум, чет, социјалне
мреже)
Правила за писање и
коришћење e-mail
порука
Начела и задаци
пословне
кореспонденције
Типови пословне
кореспонденције
Пословни језик и стил
Врсте пословних
писама
Елементи и форма
пословног писма
Самостална израда
пословног писма
Посебне врсте писане
пословне комуникације
(молба, препорука,
записник, извештај)
Радна биографија (СV)
Пропратно писмо
Пријава на оглас или
конкурс
Уговор о раду
Интервју са
послодавцем
Самостална израда СVја и пропратног писма
Симулација разговора
за посао

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА:
–
Етика и пословне комуникације, Жарко Павић, Београд 2011
–
Пословна етика и комуницирање, Милан Миљевић, Београд 2010
–
Пословно комуницирање и преговарање, Гордана Добријевић, Београд 2011
–
Сајтови: www.biznisvodic.net, www.poslovanja.net, www.biznis-akademija.com, www.link-elearning.com
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
– Предузетнишво
– Српски језик и књижевност
– Страни језик
– Социологија
– Етика

