
ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО 
Циљ учења изборног програма појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места 
појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, 
вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим 
савременом динамичном друштву. 
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
– аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и друштва; 
– уочава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између појединаца, група 
и друштва; 
– препозна начине утицаја и манипулације појединца, групе и друштва; 
– илуструје на примерима и примени у реалним ситуацијама механизме разградње негативних друштвених 
стереотипа; 
– исказује просоцијалне ставове, вредности, осетљивост за етичко просуђивање; 
– препознаје специфичности истраживања у друштвеним наукама. 
 
Разред Први 
Годишњи фонд часова 37 часова 
 

ИСХОДИ 
На крају првог разреда ученик ће бити у стању да: ТЕМЕ САДРЖАЈИ 

препозна мултиперспективност приступа програму и 
наведе науке које се баве питањима појединца, групе, 
друштва; 
– учествује у доношењу правила понашања у групи; 
– опише својим речима сврху социјалних 
експеримената; 
– критички разматра појаву узора, идола и вођа и њихов 
утицај на 
појединце, групе, друштво; 
– опише на примеру утицај медија на формирање узора, 
идола и вођа; 
– идентификује особе, на локалном или глобалном 
нивоу, које су биле или су сада вође и идоли; 
– процени могући развој догађаја у свету имајући у 
виду актуелне светске вође; 
– делује проактивно штитећи права и интересе неког 
појединца, групе или друштва. 
– објасни на примеру разлику између усамљености и 
самоће; 
– критички разматра проблеме са којима се суочавају 
одбачени појединци; 
– повезује процесе технологизације света и повећане 
усамљености и 
отуђености људи; 
– препознаје стереотипе и предрасуде у примерима 
одбачености; 
– процењује могуће последице усамљености, 
одбачености и отуђености у животу људи у будућности. 

ОД УЗОРА И 
ИДОЛА ДО ВОЂА 

И 
СЛЕДБЕНИКА 

Увод у програм 
Узори, идоли и идолатрија – слично, а 
различито. 
Може ли се одрасти без узора и идола? 
Чему они служе? 
Узори и идоли данашњих младих људи и 
њихових родитеља – има ли разлике? 
Како се постаје идол? 
Најпознатија масовна еуфорија 60-тих 
година 20. века – битлсоманија. Како је до 
ње дошло? 
Шта вођу чини вођом? 
Вође, узори и идоли у различитим 
областима (политика, војска, спорт, 
уметност, наука, техника...) и њихов утицај. 
Да ли има вође без следбеника? Како вође 
утичу на следбенике? 
Шта је конформизам, које су његове 
последице и како му се одупрети. 
Какав је утицај медија на стварање узора, 
идола, вођа? 
Вође у прошлости које су промениле свет 
(на боље или нагоре). 
За кога се данас у свету може рећи да је 
вођа? Зашто? 

УСАМЉЕНОСТ, 
ОДБАЧЕНОСТ, 
ОТУЂЕНОСТ 

Сам у маси. Велики градови и усамљеност. 
Напуштена села и самоћа старих. 
Нове технологије –узрок или решење 
усамљености младих. 
Велики брат и други ријалити програми 
отуђености – зашто имају велику 
гледаност? 
Осамљеност као избор. Испосници и 
самоћа. 
Познати одбачени појединци у прошлости – 
зашто их је друштво одбацило? 
Инквцизиција – однос према појединцима 
оптуженим за јерес. Галилео Галилеј – 
одустајање од уверења ради заштите од 
одбачености. 



Расистичка дискриминација – одбаченост 
због боје коже. 
Одбаченост старих, болесних, сиромашних 
и другачијих у савременом свету. 
Ејџизам – прихваћена дискриминација. 
Солидарност међу људима и прихватање 
различитости као равнотежа одбачености и 
отуђености. 

 


