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ЧАСОВИ ПРЕДАВАЊА ПОЧИЊУ СРЕДОМ У 13.30 часова,  

ПРЕКО ZOOM ПЛАТФОРМЕ 

Датуми 

одржавања 

часова 

 Садржај предмета по седмицама: 

30. 9. 2020. Уводни час-упознавање; Предмет и метод социологије образовања; 

Социологија образовања и друге науке; теоријски правци у социологији 

образовања. 
7. 10. 2020. Друштвена улога и циљеви образовања. 

21. 10. 2020. Образовање и културне промене. 
4. 11.2020. Образовање и друштвене неједнакости (узроци, облици, последице). 

18. 11. 2020. Образовање и друштвена средина. 

2. 12. 2020. Колоквијум; литература за колоквијум Ивановић, С. (2008), стр. 11-90 (о 

начину полагања колоквијума студенти ће бити накнадно обавештени). 
16. 12. 2020. Глобализација, друштвена транзиција и образовање.  
23. 12. 2020. Развој личности и социјална интеграција. 

 

Литература 

1. Ивановић, С. Социологија образовања. Јагодина: Учитељски факултет. (стр. 11-50; 73-

94; 109 -222; 263-273). 

2. Трифуновић, В. (2018). Практикум из социологије образовања. Јагодина: факултет 

педагошких наука. 

 

mailto:vesna.trifunovic@pefja.kg.ac.rs


Испитна питања ће бити постављена  на сајту у делу Материјали за наставу (предмет 

Социологија образовања). 

 

обавезе Поени 

Присуство настави   5 

Практикум 20 

Колоквијум 1 20 

Истраживачки рад 

у групи 

  5 

 

Писани испит  50 

Укупно       100 

 

 

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ 

Предиспитна обавеза 1:  ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ГРУПИ 

 
Теме за истраживачки рад у групи (група студената бира једну тему): 

1.  Друштвена улога и значај образовања, 

2.  Друштвени циљеви образовања, 

3.  Улога образовања у ширењу културе, 

4. Образовне функције масовних медија, 

5. Образовање и друштвена средина (сеоска и градска), 

6. Развој личности и социјална интеграција, 

7.  Образовање и социјални идентитет, 

8. Образовање и друштвене неједнакости, 

9. Узроци неједнакости у образовању, 

10. Облици неједнакости у образовању, 

11. Последице неједнакости у образовању. 

 

Студенти самостално формирају групу од 7 до 10 студената и обрађују једну од понуђених 

тема. 

 

Упутство за израду презентације: 

Презентација у Power Point-u 

Дужина презентације 10-15 слајдова 

Структура презентације: 

 1. Насловна страна (назив факултета, наставни предмет, тема, име професора и студената 

са бројем индекса, датум израде презентације) 

2. Разрада теме (увод; значај теме, разрада – приказ запажања, истраживања које је 

обављено у дому, образложење) 

3. Коментар-закључак 



4. Извори (коришћена литература и интернет адресе) 

 

РОК ЗА ПРЕДАЈУ  РАДОВА У ГРУПИ 10. ДЕЦЕМБАР 2020. 

 

 

Предиспитна обавеза 2:  ИЗРАДА ЗАДАТАКА ИЗ ПРАКТИКУМА  

 
Практикум из Социологије образовања садржи изабране текстове различитих аутора, које 

прате питања и задаци. Следе задаци, питања и вежбе за самостални рад (постоје два 

задатка која захтевају коришћење филмског материјала и писање есеја о њима; затим, група 

задатака која захтева анализу образовног материјала за основну школу). Потребно је да 

студенти ураде све постављене задатке. РОК ЗА ПРЕДАЈУ ПРАКТИКУМА 20. 

ДЕЦЕМБАР 2020. 
 

 

 

 


