


Друштвене мреже и технологија потпуно су измијениле начин на 
који људи комуницирају, а усуђујемо се рећи и – начин на који 
људи живе.
У посљедњих  десетак година појавиле су се неке нове друштвене 
мреже, неке су готово потпуно исчезле, а будућност ће, чини се, 
исто тако бити врло занимљива.
Управо се догађа оно што није предвиђао готово нико – нове 
платформе потискују писану ријеч и нагласак стављају на визуални 
подражај.
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ДЕСЕТ ПРИНЦИПА ДОБРЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

•Покажи да те занима саговорник, покушај да га боље упознаш и 
разумијеш
•Дозволи другој особи да говори и слушај пажљиво 
•Научи да говориш о стварима које занимају друге људе
•Буди опрезан/на са критикама 
•Признај своје грешке
•Похвали оно што је вриједно хвале 
•Покушај да замислиш себе у улози другог 
•Избјегавај свађу и не противрећи грубо
•Осмијех је важан
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Све више се сусрећемо са комуникацијом младих путем 
друштвених мрежа.
То представља резултат технолошког напретка.
Када смо напољу немамо осјећај за дружењем зато што смо на 
друштвеним мрежама, иако су наши пријатељи испред нас.
Мањак вербалне комуникације доводи до тога да се не знамо 
изјашњавати.
Претјераним кориштењем друштвених мрежа усвајамо све фразе и 
изразе са интернета који видно кваре српски језик. 
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Данашња комуникација међу младима се најчешће своди на 
размјењивање порука.
Неки сматрају да је то најбољи начин на који можеш ступити у 
контакт са неком особом.
Осим порука у свакодневној комуникацији користимо позив, видео 
позив, остале апликације и програме који нам помажу да ступимо са 
неким у контакт.
Такође сматрам да већина омладине при свакодневној комуникацији 
користи неке непримјерене ријечи, да постоји проблем повјерења...
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Комуникација међу младима је на неки начин уништена.
Најчешћи начин комуникације је путем друштвених мрежа.
Јако често се дешава да је та комуникација неискрена.
Не можемо видјети како се особа понаша док нам шаље неке 
ствари.
Ми смо доста заокупљени модерном технологијом, толико да 
заборављамо колико је комуникација уживо важна.
Запостављамо све да бисмо проводили вријеме на друштвеним 
мрежама.
Запостављамо своје друштво, породицу и многе важне ствари.
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Mлади данас најчешће комуницирају преко друштвених мрежа, а 
ријетко лицем у лице.
Због тога заборављају да се изражавају и контролшу невербалне 
сигнале, који су веома важни.
Не проналазе заједничке теме за разговор, осим друштвених мрежа.
Неки се можда и плаше да уђу у расправе јер не зјају како да на прави 
начин изнесу своје мишљење.
Заборављамо да постоји живот и изван екрана.
Не фокусирамо се на оно што је заиста битно.
Не читамо, не ширимо наше видике, већ све гледамо само из једног 
угла.
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Свакодневна комуникација међу младима захтјева “интернет 
комуникацију” или путем друштвених мрежа што је данас 
најчешћи вид разговора и “живу комуникацију” – захтјева 
директан разговор са особом и она је кључна, не само због 
вербалног говора али и невербалног.
Млади данас упражњавају “интернет комуникацију” јер је 
много лакше типкати по телефону, мада је то само један од 
начина да заборавимо дружити се, више се затварамо у себе и 
не можемо тако лако изразити своје мишљење и лако упадамо 
у свађу и препирку.
Умјесто да се дружимо, уживамо у годинама у којима смо, 
мало разгледамо свијет ми само сједимо и стварамо “интеренет 
пријатеље”. 
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Свакоднена комуникација међу младима из дана у дан се погоршава.
Све се своди на кориштење паметних уређаја као што су телефони, 
компјутери...
Млађе генерације умјесто да комуницирају једни са другима дописују се 
преко телефона, превише времена проводе играјући игрице и то их 
затупљује.
Некада је комуникација била другачија и боља, у вријеме када 
технологија није толико напредовала.
Дјеца су се свакодневно дружила, смијала, играла и забављала, а данас 
је комуникација таквог типа изузетно пасивна.
Дјеца и људи уопште бивају незаинтересованиза све вањске активности, 
које мијењају са виртуалним.
То нас уназађује тако да треба мање времена трошити на глупости, а 
више времена проводити забављајући се са другим особама. 
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