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Подаци о пројекту

Назив
пројекта

"С теоријом на ти: видео појмовник студија друштвене ангажованости"

Кључне
речи

ангажман, теорија, настава, средњошколци

Спровођење
пројекта

15.09.2019. - 01.07.2020.

Научне
Области

друштвене
хуманистичке
интердисциплинарне

Апстракт
пројекта

Пројекат „С теоријом на ти: видео појмовник студија друштвене
ангажованости“ је осмишљен са намером да приближи и промовише
теоријске концепте на којима се темељи истраживачки рад Групе за
студије друштвене ангажованости међу средњошколском популацијом у
Србији. Видео-појмовник настао током реализације пројекта биће
дистрибуиран средњим школама широм Србије. Одабрани теоријски
појмови из политичке теорије и филозофије, социологије, културне
антропологије и критичке теорије биће на адекватан и интересантан
начин објашњени од стране стручњака, истраживача и истраживачица
ИФДТ-а. Овај видео-појмовник ће по реализацији пројекта предметним
професорима, односно школама, бити стављен на располагање као
додатно наставно средство током наставе грађанског васпитања,
социологије, устава или филозофије.

Опис
пројекта

Током реализације пројекта „Узми град у своје руке: основи грађанске
партиципације“, а у директној комуникацији са предметним
професорима и ученицима, препозната је потреба за додатним,
систематичним и савременим начином представљања кључних
концепата и актуелних трендова из области друштвене теорије. Такви
материјали допринеће бољем разумевању и већем интересовању
младих како за ангажовану друштвену теорију и квалитативна
истраживања, тако и за друштвени ангажман у локалним заједницама.
Прва фаза пројекта резервисана је за осмишљавање и
концептуализацију видео-појмовника који би садржао основне
теоријске концепте на којима се темељи истраживачки, теоријски и
научни рад Групе за студије друштвене ангажованости (ИФДТ).
Пројектом је предвиђена израда десет краткометражних видеа, при



чему би се у оквиру сваког појединачног видеа обрађивао по један од
појмова као што су: друштвени ангажман, демократија, солидарност,
грађанска партиципација, инклузивност, право на град итд. Конкретни
појмови садржани у овом видео-појмовнику били би промишљани и
одабрани уз консултације са истраживачима и истраживачицама
Института за филозофију и друштвену теорију који имају вишегодишње
искуство у имплементацији акредитованих обука за наставно особље,
али и са самим предметним професорима који поседују непосредне
увиде о потребама наставног особља у овој области. Предвиђено време
трајања ове фазе је два месеца. Друга фаза пројекта односи се на
продукцију и пост-продукцију видео материјала, а затим и израду
компакт дискова и пратећег текста и графичких материјала.
Предвиђено трајање ове фазе износи три месеца. Број видеа одређен
је тако да се током другог полугодишта школске 2019/20. године сваке
друге радне недеље у оквиру редовне наставе може користити по
један. Такође, предвиђено је и постављање видео-појмовника на јутјуб
канал Института, као и на веб сајт и фејсбук страницу. На тај начин
видео-појмовник постаје доступан широј и стручној јавности. Трећа
фаза пројекта односи се на на дистрибуцију видео-појмовника
гимназијама и средњим стручним школама. Базу заинтересованих
школа-партнера представљају школе које су током 2018/19. године биле
укључене у пројекат „Узми град у своје руке: основи грађанске
партиципације“ који је ИФДТ реализовао уз подршку ЦПН-а, као и
школе чији су наставници прошли кроз обуку „Сви наши идентитети“ у
организацији Центра за етику, право и примењену филозофију, а који је
акредитовани програм Завода за унапређење и образовања и
васпитања. С дистрибуцијом материјала би се почело након
Новогодишњих и Божићних празника и за њу је предвиђено недељу
дана. Коначно, на крају школске 2019/20. сви предметни професори
укључени у пројекат испунили би онлајн анкету путем које би нам
пружили детаљне увиде о корисности и реакцијама на ово наставно
средство. На овај начин, такође, имали би прилику да дају сугестије о
проширењу, изменама и унапређењу појмовника.

Циљна
група

средња школа
шира јавност
студенти
научна заједница

Циљеви
пројекта

Пројекат „С теоријом на ти: видео појмовник студија друштвене
ангажованости“ има за циљ да на пријемчив и разумљив начин
дистрибуира теоријска и практична знања о основним концептима из
домена критичке теорије, политичке теорије и филозофије, социологије
и културне антропологије. Такође, један од основних циљева овог
пројекта јесте да уз помоћ видео-појмовника као наставног средства у
оквиру редовне наставе нагласи значај друштвено-хуманистичких наука
и критичке теорије који је у образовном систему који тежи тржишној
оријентацији све више губе на значају и вредности. Коначно, циљ овог



пројекта јесте подстицање и оснаживање средњошколаца и
предметних професора да на демократски начин и на основу
заједнички препознатих потреба и интересовања узму активно учешће у
креирању наставних средстава која су као таква заснована на
вредностима и принципима на којима почивају студије друштвене
ангажованости.

Циљеви из
програма
прмоције
науке у које
се пројекат
уклапа

Развој капацитета истраживача за ширење научне културе
Развој различитих програма промоције науке заснованих на научној
култури и научној писмености код свих грађана Републике Србије
Јaчање ресурса за промоцију науке како би програми били
доступнији грађанима

Процена
броја
посетилаца

2000

Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

МА Сара Николић

Занимање Истраживач-приправник Института за филозофију и друштвену теорију
Универзитета у Београду

Телефон 0612131284

Имејл sarrra.nikolic@gmail.com

Биографија Дипломирала је и мастерирала на одељењу за етнологију и
антропологију Филозофског факултета у Београду. На истом факултету
похађа докторске студије где се бави истраживањем трансформације
културе становања, концепције дома, односа у заједници и статуса
просторних заједничких добара на Новом Београду, након приватизације
стамбеног фонда. Њена истраживачка интересовања тичу се
антропологије града и архитектуре, економске антропологије и
антропологије заједничких добара. Током 2016. и 2017. године била је
ангажована као истраживачица на пројекту Чувари парка у оквиру кога
је учествала у развоју интердисциплинарног методолошког апарата за
партиципативни урбанизам. Од јуна 2018. запослена је на ИФДТ као
истраживачица. У оквиру те афилијације ангажована је на неколико
националних и два међународна истраживачка пројеката, а поред тога
објављује научне радове у земљи и иностранству. Учествовала је на
неколико међународних конференција и научних симпозијума из своје



истраживачке области.

Подаци о институцији

Назив институције Институт за филозофију и друштвену теорију

Седиште Београд

ПИБ 100043864

Матични број 07084226

Одговорно лице др Петар Бојанић

Веб сајт http://www.instifdt.bg.ac.rs/

Имејл institut@instifdt.bg.ac.rs

Пројектни тим

Име и
презиме

MA Јелена Ћериман

Занимање истраживачица сарадница Института за филозофију и друштвену
теорију

Имејл jelena.ceriman@yahoo.com

Биографија Јелена Ћериман је истраживачица сарадница Института за филозофију
и друштвену теорију у којем је запослена од 2016. године. Пре тога је 7
година радила на позицији наставнице социологије и грађанског
васпитања у средњој стручној школи у Београду. Ауторка је и
реализаторка неколико семинара за наставни кадар. Један од њих је и
програм "Сви наши идентитети" који је акредитован од стране Завода за
унапређивање образовања и васпитања Републике Србије и који се са
успехом спроводи од 2015. године те су га до сада успешно савладале и
примениле у пракси стотине наставника и наставница широм Србије.
Поред академског писања у области друштвеног ангажмана, социјалне
искључености и рода била је ангажована као
консултанткиња/истраживачица у бројним пројектима са UN Women,
UNICEF-ом итд. те координирала неколико међународних пројеката који
се односе на младе, сиромашне и депривилеговане друштвене групе.



Име и
презиме

MA Балша Делибашић

Занимање истраживач приправник Института за филозофију и друштвену теорију

Имејл delibasicbalsa@gmail.com

Биографија Дипломирао је 2013. године на Факултету политичких наука
Универзитета у Београду, смер политикологија, са просечном оценом
9,28. На истом Факултету је завршио мастер студије, модул: Политичка
теорија, политичка социологија и институције, са просечном оценом 9,78
одбранивши рад на тему: Савезна Република Југославија: настанак,
функционисање и распад“ Године 2015. уписао је докторске студије на
истом Факултету на политиколошком смеру. У педагошком раду са
средњошколцима истакао се ангажовањем у највећој независној
установи за промоцију науке међу средњошколцима Истраживачкој
станици Петница. Од 2013. године је и сарадник на Семинару историје, а
од 2018. године и стручни сарадник. Његова главна интересовања су
политичка историја, партијски, изборни системи, партиципација и
друштвени ангажман. Учествовао је на научним скуповима у Хрватској и
Србији.

Име и
презиме

др Предраг Крстић

Занимање научни сарадник Института за филозофију и друштвену теорију
Универзитета у Београду

Имејл krstic@instifdt.bg.ac.rs

Биографија Диплoмирao je, магистрирао и докторирао филoзoфиjу нa Филoзoфскoм
фaкултeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду. Био је истрaживaч-припрaвник нa
Филoзoфскoм фaкултeту у Бeoгрaду и прoфeсoр филoзoфиje у
млaдeнoвaчкoj и у Шeстoj бeoгрaдскoj гимнaзиjи. Oд 2006. гoдинe
зaпoслeн je нa Институту зa филoзoфиjу и друштвeну тeoриjу
Унивeрзитeтa у Бeoгрaду. Учeствoвao je у рeaлизaциjи неколико
нaучнoистрaживaчкoг прojeктa Mинистaрствa зa нaуку и тeхнoлoшки
рaзвoj Рeпубликe Србиje . Пoрeд низa aутoрских прилoгa, монографских
студија, прeвoдa и урeдничких прeдузeћa у стручнoj пeриoдици, тe девет
књига, aутoр je и двe књигe пoeзиje и jeднoг рoмaнa.

Партнери



Да ли се пројекат спроводи са другим организацијама? Не

Имплементација пројекта

Активност Од До

Осмишљавање видео-појмовника 15.09.2019. 20.10.2019.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

20000 0 0 2000 0 22000

Активност Од До

Продукција и пост-продукција видео-појмовника 01.11.2019. 15.01.2020.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

100000 0 10000 18000 0 128000

Активност Од До

Уредништво и израда пропратног текста за наставно
средство

01.01.2020. 15.01.2020.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

15000 0 0 0 0 15000

Активност Од До

Дистрибуција видео-појмовника по школама 20.01.2020. 24.01.2020.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

5000 0 0 3000 17640 25640

Активност Од До

Евалуација 01.06.2020. 20.06.2020.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

7000 0 0 2000 0 9000

Укупно: 199640
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