Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Проф. др Весна С. Трифуновић
е-адреса: vesna.trifunovic@pefja.kg.ac.rs
Предмет: Култура младих

Распоред „онлајн“ предавања за предмет Култура младих
јесењи семестар 2020/21
ЧАСОВИ ПРЕДАВАЊА ПОЧИЊУ ПЕТКОМ
Према распореду: у 9.00 часова
Други предлог: у 11.30 часова или према договору са студентима
ПРЕКО ZOOM ПЛАТФОРМЕ
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/4475457551?pwd=N1lCeElhdGJkK0NRNHcvaTRyOTlSZz09
Meeting ID: 447 545 7551
Passcode: 295437
Датуми
одржавања
часова
08.10.2021.
15.10.2021.
22.10.2021.

29.10.2021.

Садржај предмета по седмицама:
1. Уводни час - упознавање; култура, поткултура, контракултура; елитна,
масовна, глобална и локална култура.
2.Мапа културе (потребе, веровања, обрасци, вредности, симболи, митови).
3. Масовна и популарна култура. Социологија супкултура.
Битници.Хипици.
4. Панел дискусија о филму „Коса“ режисера Милоша Формана (1968)
-представљање истраживачких радова студената

05.11.2021.

5. Омладина као предмет научног проучавања. Теоријски приступи у
социологији омладине и социолошко одређење омладине. Социјализација

омладине у условима социјалне трансформације.
12.11.2021.

6. Пут од Генерације X до Генерације R; уметност сналажења Facebook
генерације. Вредносне оријентације омладине.

19.11.2021.

7. Актуелност појма морална паника: млади људи као извор и продукт ризика;
девијантно понашање омладине; млади и болести зависности; друштвена
реакција и улога васпитања.

26.11.2021.

8. Панел дискусија о филму „Кафилерија“
-представљање истраживачких радова студената

03.12.2021.

9. Социјални проблеми образовања омладине. Професионална очекивања и
аспирације омладине. Млади људи у сфери рада и занимања; омладина и
незапосленост. Омладинска поткултура у Србији и слободно време: поп, рок,
техно, хип-хоп култура, турбо-фолк, „пинк“.

10.12.2021.

10. Култура – стил живота. Малограђанштина, снобизам, кич, скоројевићи.

17.12.2021.

11. Култура – стил живота. Нарцизам, мода, имиџологија, хедонизам.

24.12.2021.

12. Колоквијум (о начину извођења колоквијума студенти ће бити накнадно
обавештени)

-представљање истраживачких радова студената
30.12.2021.

13. Култура – стил живота. Забава, спорт, досада, туризам, авантуризам.
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Обавезе
Присуство настави
Активност на часу
Истраживачки рад
у групи
Колоквијум

Поени
4
10
21

Писани испит
Укупно

50
100

15

Kultura mladih Moodle
Kurs: Kultura mladih - II godina OAS Učitelji, PV, DV
Pristupna lozinka: kultm20
Direktan link prema kursu: https://moodle.pefja.kg.ac.rs/course/view.php?id=206

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
Предиспитна обавеза 1: ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ У ГРУПИ
Студенти имају три (3) истраживачка рада у групи које припремају и представљају према
динамици предвиђеној програмом рада. Студенти сами формирају групе и бирају питање
које ће обрадити у оквиру предложене теме дате у програму рада. Групе имају најмање 5 и
највише 10 студената.
Сваки истраживачки рад у групи се вреднује поенима; максимално седам (7) поена за сваки
појединачни задатак – укупно 21 поен.

1.

