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Религије и цивилизације – за ванредне ученике – упутство и 
метеријали 
Гордана Медић-Симић, проф. 

 

Драги ученици, 

За реализацију испита из овог програма потребно је: 

 

1. Погледати  следеће презентације са уводним садржајем у програм:  

 
https://sway.office.com/Zrelmg438xQt0Prw  

 
 https://sway.office.com/rw1ipgTXYLoNEBmL 
 
https://sway.office.com/QL6D1yqJOpsK3j6B 
 

https://sway.office.com/lL3GQL86aLsKNysF 

 

2. Одабрати један од понуђених истраживачких задатака који следе у 
прилогу и спровести самостално истраживање, према датој 
методологији и упутствима. 

3. Начинити презентацију истраживачког рада у PowerPoint/у или некој 
другој форми и послати је на адресу професора: 
gordana.msgimpp@gmail.com 

4. Уколико околности дозволе, рад презентовати пред комисијом и 
предметним наставником, у школи. 

 

За сва питања и консултације, важи иста адреса. 

Срећан рад! 

  

https://sway.office.com/Zrelmg438xQt0Prw
https://sway.office.com/Zrelmg438xQt0Prw
https://sway.office.com/rw1ipgTXYLoNEBmL
https://sway.office.com/QL6D1yqJOpsK3j6B
https://sway.office.com/lL3GQL86aLsKNysF
mailto:gordana.msgimpp@gmail.com
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Име и презимe: 

 

Истраживачки задатак 1 

Кључно питање за ваше истраживање јесте: Шта би древни човек из истраживаног подручја 
рекао, када би био у ситуацији да види савременог човека, са истог географског подручја? 
Какве би промене приметио? 

Следећа питања биће од помоћи да дефинишете одговор на кључно питање наведено горе.  

Питање 1. (1 бод) Препознај фигурину ( на слици)? Коју културу/цивилизацију она представља? 

                                 Шта симболизују раширене руке и велике очи? Објасни у неколико реченица.  

Сада сте идентификовали културу / цивилизацију којој припада фигурина на слици. Следећи 
задатак јесте да, користећи методологију Герта Хофстеда, упоредите живот становника ове 
неолитске културе и садашњег човека са истих простора: 

Питање 2. (2 бода) Дефиниши однос према моћи некадашњег и садашњег друштва са 
дефинисаног подручја. Образложите. 

Питање 3. (2 бода) Дефиниши однос према индивидуализму и колективизму, некада и сада, 
на истом географском подручју. Образложите. 

Питање 3. ( 2 бода) Дефиниши однос према неизвесности, кризама – некад и сад. Какав је 
однос према непознатим ситуацијама могао да буде некад, а какав сад? Уколико то не 
можете са сигурношћу утврдити, можете да будете креативни и замислите, на основу 
аргумената које сте пронашли. 

Питање 4. ( 2 бода) Дефиниши који је принцип (Мушки или Женски) однео превагу раније, а 
који данас. Изнеси примере и аргументе.  

Питање 5. ( 2 бода) Размислите; какав је однос према будућности био код некадашњег човека, 
а какав код садашњег. Да ли су људи размишљали „дугорочно“ ( бринули о „одрживости“ и 
наредним генерацијама) или „краткорочно“? У чему је разлика? 

Питање 6. (2 бода) Размислите; како је у неолиту изгледао један дан младих људи вашег 
узраста? Како је текао процес социјализације? Шта је различито у односу на данашње доба? 
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Закључно са овим питањем, остварићете антрополошку и упоредну анализу човека некад и 
сад, према категоријама које је дефинисао Герт Хофстед. На овај начин добили сте увид у 
систем вредности, обичаје, ритуале и начин живота некадашњег човека и упоредили га са 
савременим  - и начином на који он живи.  

Међутим, са развојем науке и технологије, ми имамо прилику да завиримо у миграције и 
кретање народа – путем истраживања из области генетике.  

Питање 6. ( 2 бода) Шта нам генетика може рећи о кретању народа са географског подручја о 
којем је реч у вашем истраживању?  

 

Питање 7. ( 5 бодова) Шта би древни човек из истраживаног подручја рекао, када би био у 
ситуацији да види савременог човека, са истог географског подручја? Какве би промене 
приметио? Шта би га највише изненадило, а шта, можда,  ужаснуло? 

 

ПРОЦЕНИТЕ КОЛИКО ЋЕТЕ БОДОВА ОСВОЈИТИ : 

1.  2. 3. 4.  5. 6. 7.  Укупно 
 
 

       

 

Број бодова Оцена 
20, 19, 18 Одличан (5) 
17, 16, 15 Врло добар (4) 
14, 13, 12 Добар (3) 
10, 9, 8, 7 Довољан (2) 
  
 

Плагирање, преузимање у целости или делом, туђег рада  оцењује се негативном оценом. 

Сигурна сам да до тога неће доћи; имате пуну слободу да будете креативни и да научите да 
истражујете, што вас очекује у вашем академском животу. 

Радите у групи и наравно да ћете да користите интернет. Ако вам је доказ за ваш одговор на 
интернету, обавезно наведите адресу на којој се доказ налази. Потрудите се да извор буде што 
кредибилнији   Уколико је у литератури, наведите литературу.  Што је боље образложење 
добићете више бодова. 

Литературу наведите на крају презентације, према следећем упутству: 

Презиме, Име аутора. Назив дела. Место издања, Издавач, Година издања, страна. 

Нетографију навести према истом принципу; навести адресу сајта и датум приступања сајту. 

 

 

Срећан рад!!!! 
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Име и презиме: 

 

Истраживачки задатак 2 

Кључно питање за ваше истраживање јесте: Шта би древни човек из истраживаног подручја 
рекао, када би био у ситуацији да види савременог човека, са истог географског подручја? 
Какве би промене приметио? 

Следећа питања биће од помоћи да дефинишете одговор на кључно питање наведено горе.  

Питање 1. (1 бод) Препознај рељеф ( на слици)? Коју културу/цивилизацију представља? Које 
је географско подручје у питању? 

Шта симболизују ликови представљени у рељефу? Објасни у неколико реченица.  

Сада сте идентификовали културу / цивилизацију којој припада рељеф на слици. Следећи 
задатак јесте да, користећи методологију Герта Хофстеда, упоредите живот становника ове 
културе и садашњег човека са истих простора: 

Питање 2. (2 бода) Дефиниши однос према моћи некадашњег и садашњег друштва са 
дефинисаног подручја. Образложите. 

Питање 3. (2 бода) Дефиниши однос према индивидуализму и колективизму, некада и сада, 
на истом географском подручју. Образложите. 

Питање 3. ( 2 бода) Дефиниши однос према неизвесности, кризама – некад и сад. Какав је 
однос према непознатим ситуацијама могао да буде некад, а какав сад? Уколико то не 
можете са сигурношћу утврдити, можете да будете креативни и замислите, на основу 
аргумената које сте пронашли. 

Питање 4. ( 2 бода) Дефиниши који је принцип (Мушки или Женски) однео превагу раније, а 
који данас. Изнеси примере и аргументе.  

Питање 5. ( 2 бода) Размислите; какав је однос према будућности био код некадашњег човека, 
а какав код садашњег. Да ли су људи размишљали „дугорочно“ ( бринули о „одрживости“ и 
наредним генерацијама) или „краткорочно“? У чему је разлика? 

Питање 6. (2 бода) Размислите; како је изгледао један дан младих људи вашег узраста? Како је 
текао процес социјализације? Шта је различито у односу на данашње доба, на истом 
географском подручју? 
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Закључно са овим питањем, остварићете антрополошку и упоредну анализу човека некад и 
сад, према категоријама које је дефинисао Герт Хофстед. На овај начин добили сте увид у 
систем вредности, обичаје, ритуале и начин живота некадашњег човека и упоредили га са 
савременим  - и начином на који он живи.  

Међутим, са развојем науке и технологије, ми имамо прилику да завиримо у миграције и 
кретање народа – путем истраживања из области генетике.  

Питање 6. ( 2 бода) Шта нам генетика може рећи о кретању народа са географског подручја о 
којем је реч у вашем истраживању?  

 

Питање 7. ( 5 бодова) Шта би древни човек из истраживаног подручја рекао, када би био у 
ситуацији да види савременог човека, са истог географског подручја? Какве би промене 
приметио? Шта би га највише изненадило, а шта, можда,  ужаснуло? 

 

ПРОЦЕНИТЕ КОЛИКО ЋЕТЕ БОДОВА ОСВОЈИТИ : 

1.  2. 3. 4.  5. 6. 7.  Укупно 
 
 

       

 

Број бодова Оцена 
20, 19, 18 Одличан (5) 
17, 16, 15 Врло добар (4) 
14, 13, 12 Добар (3) 
10, 9, 8, 7 Довољан (2) 
  
 

Плагирање, преузимање у целости или делом, туђег рада без навођења извора, оцењује се 
негативном оценом. 

Сигурна сам да до тога неће доћи; имате пуну слободу да будете креативни и да научите да 
истражујете, што вас очекује у вашем академском животу. 

Радите у групи и наравно да ћете да користите интернет. Ако вам је доказ за ваш одговор на 
интернету, обавезно наведите адресу на којој се доказ налази. Потрудите се да извор буде што 
кредибилнији.  Уколико је у литератури, наведите литературу.  Што је боље образложење 
добићете више бодова. 

Литературу наведите на крају презентације, према следећем упутству: 

Презиме, Име аутора. Назив дела. Место издања, Издавач, Година издања, страна. 

Нетографију навести према истом принципу; навести адресу сајта и датум приступања сајту. 

 

 

Срећан рад!!!!  
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Име и презиме: 

 

Истраживачки задатак 3 

Кључно питање за ваше истраживање јесте: Шта би древни човек из истраживаног подручја 
рекао, када би био у ситуацији да види савременог човека, са истог географског подручја? 
Какве би промене приметио? 

Следећа питања биће од помоћи да дефинишете одговор на кључно питање наведено горе.  

Питање 1. (1 бод) Препознај призор ( на слици)? Коју културу/цивилизацију она представља? ? 
Које је географско подручје у питању? Шта представљају материјални остаци које видимо на 
фотографији? Објасни у неколико реченица.  

Сада сте идентификовали културу / цивилизацију којој припада призор на фотографији. 
Следећи задатак јесте да, користећи методологију Герта Хофстеда, упоредите живот 
становника ове културе и садашњег човека са истих простора: 

Питање 2. (2 бода) Дефиниши однос према моћи некадашњег и садашњег друштва са 
дефинисаног подручја. Образложите. 

Питање 3. (2 бода) Дефиниши однос према индивидуализму и колективизму, некада и сада, 
на истом географском подручју. Образложите. 

Питање 3. ( 2 бода) Дефиниши однос према неизвесности, кризама – некад и сад. Какав је 
однос према непознатим ситуацијама могао да буде некад, а какав сад? Уколико то не 
можете са сигурношћу утврдити, можете да будете креативни и замислите, на основу 
аргумената које сте пронашли. 

Питање 4. ( 2 бода) Дефиниши који је принцип (Мушки или Женски) однео превагу раније, а 
који данас. Изнесите примере и аргументе.  

Питање 5. ( 2 бода) Размислите; какав је однос према будућности био код некадашњег човека, 
а какав код садашњег. Да ли су људи размишљали „дугорочно“ ( бринули о „одрживости“ и 
наредним генерацијама) или „краткорочно“? У чему је разлика? 

Питање 6. (2 бода) Размислите; како је изгледао један дан младих људи вашег узраста? Како је 
текао процес социјализације? Шта је различито у односу на данашње доба? 

Закључно са овим питањем, остварићете антрополошку и упоредну анализу човека некад и 
сад, према категоријама које је дефинисао Герт Хофстед. На овај начин добили сте увид у 
систем вредности, обичаје, ритуале и начин живота некадашњег човека и упоредили га са 
савременим  - и начином на који он живи.  
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Међутим, са развојем науке и технологије, ми имамо прилику да завиримо у миграције и 
кретање народа – путем истраживања из области генетике.  

Питање 6. ( 2 бода) Шта нам генетика може рећи о кретању народа са географског подручја о 
којем је реч у вашем истраживању?  

 

Питање 7. ( 5 бодова) Шта би древни човек из истраживаног подручја рекао, када би био у 
ситуацији да види савременог човека, са истог географског подручја? Какве би промене 
приметио? Шта би га највише изненадило, а шта, можда,  ужаснуло? 

 

ПРОЦЕНИТЕ КОЛИКО ЋЕТЕ БОДОВА ОСВОЈИТИ : 

1.  2. 3. 4.  5. 6. 7.  Укупно 
 
 

       

 

Број бодова Оцена 
20, 19, 18 Одличан (5) 
17, 16, 15 Врло добар (4) 
14, 13, 12 Добар (3) 
10, 9, 8, 7 Довољан (2) 
  
 

Плагирање, преузимање у целости или делом, туђег рада без навођења извора, оцењује се 
негативном оценом. 

Сигурна сам да до тога неће доћи; имате пуну слободу да будете креативни и да научите да 
истражујете, што вас очекује у вашем академском животу. 

Радите у групи и наравно да ћете да користите интернет. Ако вам је доказ за ваш одговор на 
интернету, обавезно наведите адресу на којој се доказ налази. Потрудите се да извор буде што 
кредибилнији.  Уколико је у литератури, наведите литературу.  Што је боље образложење 
добићете више бодова. 

 

Литературу наведите на крају презентације, према следећем упутству: 

Презиме, Име аутора. Назив дела. Место издања, Издавач, Година издања, страна. 

Нетографију навести према истом принципу; навести адресу сајта и датум приступања сајту. 

 

 

Срећан рад!!!! 
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Име и 
презиме: 

 

Истраживачки задатак 4 

Кључно питање за ваше истраживање јесте: Шта би древни човек из истраживаног подручја 
рекао, када би био у ситуацији да види савременог човека, са истог географског подручја? 
Какве би промене приметио? 

Следећа питања биће од помоћи да дефинишете одговор на кључно питање наведено горе.  

Питање 1. (1 бод) Препознај призор ( на слици)? Коју културу/цивилизацију она представља? 

               Које је географско подручје у питању? Шта представљају материјални остаци које 
видимо на фотографији? Објасни у неколико реченица.  

Сада сте идентификовали културу / цивилизацију којој припада фигурина на слици. Следећи 
задатак јесте да, користећи методологију Герта Хофстеда, упоредите живот становника ове 
културе и садашњег човека са истих простора: 

Питање 2. (2 бода) Дефиниши однос према моћи некадашњег и садашњег друштва са 
дефинисаног подручја. Образложите. 

Питање 3. (2 бода) Дефиниши однос према индивидуализму и колективизму, некада и сада, 
на истом географском подручју. Образложите. 

Питање 3. ( 2 бода) Дефиниши однос према неизвесности, кризама – некад и сад. Какав је 
однос према непознатим ситуацијама могао да буде некад, а какав сад? Уколико то не 
можете са сигурношћу утврдити, можете да будете креативни и замислите, на основу 
аргумената које сте пронашли. 

Питање 4. ( 2 бода) Дефиниши који је принцип (Мушки или Женски) однео превагу раније, а 
који данас. Изнеси примере и аргументе.  

Питање 5. ( 2 бода) Размислите; какав је однос према будућности био код некадашњег човека, 
а какав код садашњег. Да ли су људи размишљали „дугорочно“ ( бринули о „одрживости“ и 
наредним генерацијама) или „краткорочно“? У чему је разлика? 

Питање 6. (2 бода) Размислите; како је изгледао један дан младих људи вашег узраста? Како је 
текао процес социјализације? Шта је различито у односу на данашње доба? 



9 
 

Закључно са овим питањем, остварићете антрополошку и упоредну анализу човека некад и 
сад, према категоријама које је дефинисао Герт Хофстед. На овај начин добили сте увид у 
систем вредности, обичаје, ритуале и начин живота некадашњег човека и упоредили га са 
савременим  - и начином на који он живи.  

Међутим, са развојем науке и технологије, ми имамо прилику да завиримо у миграције и 
кретање народа – путем истраживања из области генетике.  

Питање 6. ( 2 бода) Шта нам генетика може рећи о кретању народа са географског подручја о 
којем је реч у вашем истраживању?  

 

Питање 7. ( 5 бодова) Шта би древни човек из истраживаног подручја рекао, када би био у 
ситуацији да види савременог човека, са истог географског подручја? Какве би промене 
приметио? Шта би га највише изненадило, а шта, можда,  ужаснуло? 

 

ПРОЦЕНИТЕ КОЛИКО ЋЕТЕ БОДОВА ОСВОЈИТИ : 

1.  2. 3. 4.  5. 6. 7.  Укупно 
 
 

       

 

Број бодова Оцена 
20, 19, 18 Одличан (5) 
17, 16, 15 Врло добар (4) 
14, 13, 12 Добар (3) 
10, 9, 8, 7 Довољан (2) 
  
 

Плагирање, преузимање у целости или делом, туђег рада без навођења извора, оцењује се 
негативном оценом. 

Сигурна сам да до тога неће доћи; имате пуну слободу да будете креативни и да научите да 
истражујете, што вас очекује у вашем академском животу. 

Радите у групи и наравно да ћете да користите интернет. Ако вам је доказ за ваш одговор на 
интернету, обавезно наведите адресу на којој се доказ налази. Потрудите се да извор буде што 
кредибилнији.  Уколико је у литератури, наведите литературу.  Што је боље образложење 
добићете више бодова. 

 

Литературу наведите на крају презентације,  
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Име и презиме: 

 

Истраживачки задатак 5 

Кључно питање за ваше истраживање јесте: Шта би древни човек из истраживаног подручја 
рекао, када би био у ситуацији да види савременог човека, са истог географског подручја? 
Какве би промене приметио? 

Следећа питања биће од помоћи да дефинишете одговор на кључно питање наведено горе.  

Питање 1. (1 бод) Препознај призор ( на слици)? Коју културу/цивилизацију она представља? 

             Које је географско подручје у питању?  Шта представљају материјални остаци које 
видимо на фотографији? Објасни у неколико реченица.  

Сада сте идентификовали културу / цивилизацију којој припада призор на слици. Следећи 
задатак јесте да, користећи методологију Герта Хофстеда, упоредите живот становника ове 
културе и садашњег човека са истих простора: 

Питање 2. (2 бода) Дефиниши однос према моћи некадашњег и садашњег друштва са 
дефинисаног подручја. Образложите. 

Питање 3. (2 бода) Дефиниши однос према индивидуализму и колективизму, некада и сада, 
на истом географском подручју. Образложите. 

Питање 3. ( 2 бода) Дефиниши однос према неизвесности, кризама – некад и сад. Какав је 
однос према непознатим ситуацијама могао да буде некад, а какав сад? Уколико то не 
можете са сигурношћу утврдити, можете да будете креативни и замислите, на основу 
аргумената које сте пронашли. 

Питање 4. ( 2 бода) Дефиниши који је принцип (Мушки или Женски) однео превагу раније, а 
који данас. Изнеси примере и аргументе.  
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Питање 5. ( 2 бода) Размислите; какав је однос према будућности био код некадашњег човека, 
а какав код садашњег. Да ли су људи размишљали „дугорочно“ ( бринули о „одрживости“ и 
наредним генерацијама) или „краткорочно“? У чему је разлика? 

 

Питање 6. (2 бода) Размислите; како је у неолиту изгледао један дан младих људи вашег 
узраста? Како је текао процес социјализације? Шта је различито у односу на данашње доба? 

Закључно са овим питањем, остварићете антрополошку и упоредну анализу човека некад и 
сад, према категоријама које је дефинисао Герт Хофстед. На овај начин добили сте увид у 
систем вредности, обичаје, ритуале и начин живота некадашњег човека и упоредили га са 
савременим  - и начином на који он живи.  

Међутим, са развојем науке и технологије, ми имамо прилику да завиримо у миграције и 
кретање народа – путем истраживања из области генетике.  

Питање 6. ( 2 бода) Шта нам генетика може рећи о кретању народа са географског подручја о 
којем је реч у вашем истраживању?  

 

Питање 7. ( 5 бодова) Шта би древни човек из истраживаног подручја рекао, када би био у 
ситуацији да види савременог човека, са истог географског подручја? Какве би промене 
приметио? Шта би га највише изненадило, а шта, можда,  ужаснуло? 

 

ПРОЦЕНИТЕ КОЛИКО ЋЕТЕ БОДОВА ОСВОЈИТИ : 

1.  2. 3. 4.  5. 6. 7.  Укупно 
 
 

       

 

Број бодова Оцена 
20, 19, 18 Одличан (5) 
17, 16, 15 Врло добар (4) 
14, 13, 12 Добар (3) 
10, 9, 8, 7 Довољан (2) 
  
 

Плагирање, преузимање у целости или делом, туђег рада без навођења извора, оцењује се 
негативном оценом. 

Сигурна сам да до тога неће доћи; имате пуну слободу да будете креативни и да научите да 
истражујете, што вас очекује у вашем академском животу. 

Радите у групи и наравно да ћете да користите интернет. Ако вам је доказ за ваш одговор на 
интернету, обавезно наведите адресу на којој се доказ налази. Потрудите се да извор буде што 
кредибилнији.  Уколико је у литератури, наведите литературу.  Што је боље образложење 
добићете више бодова. 
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Литературу наведите на крају презентације, према следећем упутству: 

Презиме, Име аутора. Назив дела. Место издања, Издавач, Година издања, страна. 

Нетографију навести према истом принципу; навести адресу сајта и датум приступања сајту. 

 

Срећан рад!!!! 
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Име и презиме: 

 

Истраживачки задатак 6 

Кључно питање за ваше истраживање јесте: Шта би древни човек из истраживаног подручја 
рекао, када би био у ситуацији да види савременог човека, са истог географског подручја? 
Какве би промене приметио? 

Следећа питања биће од помоћи да дефинишете одговор на кључно питање наведено горе.  

Питање 1. (1 бод) Препознај митско биће ( на слици)? Коју културу/цивилизацију оно 
представља? ? Које је географско подручје у питању? Да ли је та култура оставила материјалне 
остатке  ( грађевине, храмове и сл.)  и због чега? Објасни у неколико реченица.  

Сада сте идентификовали културу / цивилизацију којој припада митско биће на слици. Следећи 
задатак јесте да, користећи методологију Герта Хофстеда, упоредите живот становника ове 
културе и садашњег човека са истих простора: 

Питање 2. (2 бода) Дефиниши однос према моћи некадашњег и садашњег друштва са 
дефинисаног подручја. Образложите. 

Питање 3. (2 бода) Дефиниши однос према индивидуализму и колективизму, некада и сада, 
на истом географском подручју. Образложите. 

Питање 3. ( 2 бода) Дефиниши однос према неизвесности, кризама – некад и сад. Какав је 
однос према непознатим ситуацијама могао да буде некад, а какав сад? Уколико то не 
можете са сигурношћу утврдити, можете да будете креативни и замислите, на основу 
аргумената које сте пронашли. 

Питање 4. ( 2 бода) Дефиниши који је принцип (Мушки или Женски) однео превагу раније, а 
који данас. Изнеси примере и аргументе.  
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Питање 5. ( 2 бода) Размислите; какав је однос према будућности био код некадашњег човека, 
а какав код садашњег. Да ли су људи размишљали „дугорочно“ ( бринули о „одрживости“ и 
наредним генерацијама) или „краткорочно“? У чему је разлика? 

Питање 6. (2 бода) Размислите; како је  изгледао један дан младих људи вашег узраста у 
окриљу истраживане културе? Како је текао процес социјализације? Шта је различито у односу 
на данашње доба? 

Закључно са овим питањем, остварићете антрополошку и упоредну анализу човека некад и 
сад, према категоријама које је дефинисао Герт Хофстед. На овај начин добили сте увид у 
систем вредности, обичаје, ритуале и начин живота некадашњег човека и упоредили га са 
савременим  - и начином на који он живи.  

Међутим, са развојем науке и технологије, ми имамо прилику да завиримо у миграције и 
кретање народа – путем истраживања из области генетике.  

Питање 6. ( 2 бода) Шта нам генетика може рећи о кретању народа са географског подручја о 
којем је реч у вашем истраживању?  

 

Питање 7. ( 5 бодова) Шта би древни човек из истраживаног подручја рекао, када би био у 
ситуацији да види савременог човека, са истог географског подручја? Какве би промене 
приметио? Шта би га највише изненадило, а шта, можда,  ужаснуло? 

 

ПРОЦЕНИТЕ КОЛИКО ЋЕТЕ БОДОВА ОСВОЈИТИ : 

1.  2. 3. 4.  5. 6. 7.  Укупно 
 
 

       

 

Број бодова Оцена 
20, 19, 18 Одличан (5) 
17, 16, 15 Врло добар (4) 
14, 13, 12 Добар (3) 
10, 9, 8, 7 Довољан (2) 
  
 

Плагирање, преузимање у целости или делом, туђег рада без навођења извора, оцењује се 
негативном оценом. 

Сигурна сам да до тога неће доћи; имате пуну слободу да будете креативни и да научите да 
истражујете, што вас очекује у вашем академском животу. 

Радите у групи и наравно да ћете да користите интернет. Ако вам је доказ за ваш одговор на 
интернету, обавезно наведите адресу на којој се доказ налази. Потрудите се да извор буде што 
кредибилнији.  Уколико је у литератури, наведите литературу.  Што је боље образложење 
добићете више бодова. 

 



15 
 

Литературу наведите на крају презентације, према следећем упутству: 

Презиме, Име аутора. Назив дела. Место издања, Издавач, Година издања, страна. 

Нетографију навести према истом принципу; навести адресу сајта и датум приступања сајту. 

 

 

Срећан рад!!!! 
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Име и презиме: 

 

Истраживачки задатак 7 

Кључно питање за ваше истраживање јесте: Шта би древни човек из истраживаног подручја 
рекао, када би био у ситуацији да види савременог човека, са истог географског подручја? 
Какве би промене приметио? 

Следећа питања биће од помоћи да дефинишете одговор на кључно питање наведено горе.  

Питање 1. (1 бод) Препознај фигурину ( на слици)? Коју културу/цивилизацију она представља? 
Да ли је та култура оставила материјалне остатке и где се они налазе? ? Које је географско 
подручје у питању? Објасни у неколико реченица.  

Сада сте идентификовали културу / цивилизацију којој припада фигурина на слици. Следећи 
задатак јесте да, користећи методологију Герта Хофстеда, упоредите живот становника ове 
културе и садашњег човека са истих простора: 

Питање 2. (2 бода) Дефиниши однос према моћи некадашњег и садашњег друштва са 
дефинисаног подручја. Образложите. 

Питање 3. (2 бода) Дефиниши однос према индивидуализму и колективизму, некада и сада, 
на истом географском подручју. Образложите. 

Питање 3. ( 2 бода) Дефиниши однос према неизвесности, кризама – некад и сад. Какав је 
однос према непознатим ситуацијама могао да буде некад, а какав сад? Уколико то не 
можете са сигурношћу утврдити, можете да будете креативни и замислите, на основу 
аргумената које сте пронашли. 

Питање 4. ( 2 бода) Дефиниши који је принцип (Мушки или Женски) однео превагу раније, а 
који данас. Изнеси примере и аргументе.  

Питање 5. ( 2 бода) Размислите; какав је однос према будућности био код некадашњег човека, 
а какав код садашњег. Да ли су људи размишљали „дугорочно“ ( бринули о „одрживости“ и 
наредним генерацијама) или „краткорочно“? У чему је разлика? 

Питање 6. (2 бода) Размислите; како је изгледао један дан младих људи вашег узраста? Како је 
текао процес социјализације? Шта је различито у односу на данашње доба? 
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Закључно са овим питањем, остварићете антрополошку и упоредну анализу човека некад и 
сад, према категоријама које је дефинисао Герт Хофстед. На овај начин добили сте увид у 
систем вредности, обичаје, ритуале и начин живота некадашњег човека и упоредили га са 
савременим  - и начином на који он живи.  

Међутим, са развојем науке и технологије, ми имамо прилику да завиримо у миграције и 
кретање народа – путем истраживања из области генетике.  

Питање 6. ( 2 бода) Шта нам генетика може рећи о кретању народа са географског подручја о 
којем је реч у вашем истраживању?  

 

Питање 7. ( 5 бодова) Шта би древни човек из истраживаног подручја рекао, када би био у 
ситуацији да види савременог човека, са истог географског подручја? Какве би промене 
приметио? Шта би га највише изненадило, а шта, можда,  ужаснуло? 

 

ПРОЦЕНИТЕ КОЛИКО ЋЕТЕ БОДОВА ОСВОЈИТИ : 

1.  2. 3. 4.  5. 6. 7.  Укупно 
 
 

       

 

Број бодова Оцена 
20, 19, 18 Одличан (5) 
17, 16, 15 Врло добар (4) 
14, 13, 12 Добар (3) 
10, 9, 8, 7 Довољан (2) 
  
 

Плагирање, преузимање у целости или делом, туђег рада без навођења извора, оцењује се 
негативном оценом. 

Сигурна сам да до тога неће доћи; имате пуну слободу да будете креативни и да научите да 
истражујете, што вас очекује у вашем академском животу. 

Радите у групи и наравно да ћете да користите интернет. Ако вам је доказ за ваш одговор на 
интернету, обавезно наведите адресу на којој се доказ налази. Потрудите се да извор буде што 
кредибилнији.  Уколико је у литератури, наведите литературу.  Што је боље образложење 
добићете више бодова. 

Литературу наведите на крају презентације, према следећем упутству: 

Презиме, Име аутора. Назив дела. Место издања, Издавач, Година издања, страна. 

Нетографију навести према истом принципу; навести адресу сајта и датум приступања сајту. 

 

 

Срећан рад!!!!  
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Име и презиме: 

 

Истраживачки задатак 8 

Кључно питање за ваше истраживање јесте: Шта би човек из истраживаног подручја рекао, 
када би био у ситуацији да види савременог човека, са истог географског подручја? Какве би 
промене приметио? 

Следећа питања биће од помоћи да дефинишете одговор на кључно питање наведено горе.  

Питање 1. (1 бод) Препознај којој култури припадају људи ( на слици)?  Да ли је та култура 
оставила материјалне остатке ( грађевине, храмове и сл.) и зашто? Објасни у неколико 
реченица.  

Сада сте идентификовали културу / цивилизацију којој припадају људи на фотографији. 
Следећи задатак јесте да, користећи методологију Герта Хофстеда, упоредите живот 
становника ове културе и садашњег човека са истих простора: 

Питање 2. (2 бода) Дефиниши однос према моћи некадашњег и садашњег друштва са 
дефинисаног подручја. Образложите. 

Питање 3. (2 бода) Дефиниши однос према индивидуализму и колективизму, некада и сада, 
на истом географском подручју. Образложите. 

Питање 3. ( 2 бода) Дефиниши однос према неизвесности, кризама – некад и сад. Какав је 
однос према непознатим ситуацијама могао да буде некад, а какав сад? Уколико то не 
можете са сигурношћу утврдити, можете да будете креативни и замислите, на основу 
аргумената које сте пронашли. 

Питање 4. ( 2 бода) Дефиниши који је принцип (Мушки или Женски) однео превагу раније, а 
који данас. Изнеси примере и аргументе.  

Питање 5. ( 2 бода) Размислите; какав је однос према будућности био код некадашњег човека, 
а какав код садашњег. Да ли су људи размишљали „дугорочно“ ( бринули о „одрживости“ и 
наредним генерацијама) или „краткорочно“? У чему је разлика? 

Питање 6. (2 бода) Размислите; како је  изгледао један дан младих људи вашег узраста? Како 
је текао процес социјализације? Шта је различито у односу на данашње доба? 
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Закључно са овим питањем, остварићете антрополошку и упоредну анализу човека некад и 
сад, према категоријама које је дефинисао Герт Хофстед. На овај начин добили сте увид у 
систем вредности, обичаје, ритуале и начин живота некадашњег човека и упоредили га са 
савременим  - и начином на који он живи.  

Међутим, са развојем науке и технологије, ми имамо прилику да завиримо у миграције и 
кретање народа – путем истраживања из области генетике.  

Питање 6. ( 2 бода) Шта нам генетика може рећи о кретању народа са географског подручја о 
којем је реч у вашем истраживању? Шта се догодило са потомцима људи на слици? 

 

Питање 7. ( 5 бодова) Шта би древни човек из истраживаног подручја рекао, када би био у 
ситуацији да види савременог човека, са истог географског подручја? Какве би промене 
приметио? Шта би га највише изненадило, а шта, можда,  ужаснуло? 

 

ПРОЦЕНИТЕ КОЛИКО ЋЕТЕ БОДОВА ОСВОЈИТИ : 

1.  2. 3. 4.  5. 6. 7.  Укупно 
 
 

       

 

Број бодова Оцена 
20, 19, 18 Одличан (5) 
17, 16, 15 Врло добар (4) 
14, 13, 12 Добар (3) 
10, 9, 8, 7 Довољан (2) 
  
 

Плагирање, преузимање у целости или делом, туђег рада без навођења извора, оцењује се 
негативном оценом. 

Сигурна сам да до тога неће доћи; имате пуну слободу да будете креативни и да научите да 
истражујете, што вас очекује у вашем академском животу. 

Радите у групи и наравно да ћете да користите интернет. Ако вам је доказ за ваш одговор на 
интернету, обавезно наведите адресу на којој се доказ налази. Потрудите се да извор буде што 
кредибилнији.  Уколико је у литератури, наведите литературу.  Што је боље образложење 
добићете више бодова. 

Литературу наведите на крају презентације, према следећем упутству: 

Презиме, Име аутора. Назив дела. Место издања, Издавач, Година издања, страна. 

Нетографију навести према истом принципу; навести адресу сајта и датум приступања сајту. 

 

 

Срећан рад!!!! 
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Име и презиме: 

 

Истраживачки задатак 9 

Кључно питање за ваше истраживање јесте: Шта човек из истраживаног подручја може да 
каже савременом човеку о променама које су настале у погледу начина живота, односа 
према природи и људској заједници? 

Следећа питања биће од помоћи да дефинишете одговор на кључно питање наведено горе.  

Питање 1. (1 бод) Препознај којој култури припада човек ( на слици)?  Да ли та култура 
поседује материјална добра, која и зашто? ? Које је географско подручје у питању? Објасни у 
неколико реченица.  

Сада сте идентификовали културу / цивилизацију којој припада човек на фотографији Следећи 
задатак јесте да, користећи методологију Герта Хофстеда, упоредите живот становника ове 
културе и садашњег човека са истих простора: 

Питање 2. (2 бода) Дефиниши однос према моћи заједнице којој припада човек на 
фотографији и савременог, доминантог друштва с овог географског подручја. Образложите. 

Питање 3. (2 бода) Дефиниши однос према индивидуализму и колективизму припадника ове 
традиционалне заједнице и савременог човека, на истом географском подручју. Образложите. 

Питање 3. ( 2 бода) Дефиниши однос према неизвесности, кризама – традиционалног  и 
савременог човека. Какав је однос према непознатим ситуацијама могао да буде некад, а 
какав сад? Уколико то не можете са сигурношћу утврдити, можете да будете креативни и 
замислите, на основу аргумената које сте пронашли. 

Питање 4. ( 2 бода) Дефиниши који је принцип (Мушки или Женски) доминантан код 
традиционалних а који код савремених људи са овог континента. Изнеси примере и аргументе.  

Питање 5. ( 2 бода) Размислите; какав је однос према будућности код традиционалног, а какав 
код савременог човека. Да ли су размишљања људи „дугорочна“ ( брига о „одрживости“ и 
наредним генерацијама) или „краткорочна“? У чему је разлика? 

Питање 6. (2 бода) Размислите; како изгледа један дан младих људи вашег узраста у овој 
традиционалној заједници? Како је тече процес социјализације? Шта је различито у односу на 
данашње доба? 

Закључно са овим питањем, остварићете антрополошку и упоредну анализу човека 
традиционалног и савременог друштва,  према категоријама које је дефинисао Герт Хофстед. 
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На овај начин добили сте увид у систем вредности, обичаје, ритуале и начин живота 
традиционалног човека и упоредили га са савременим  - и начином на који он живи.  

Међутим, са развојем науке и технологије, ми имамо прилику да завиримо у миграције и 
кретање народа – путем истраживања из области генетике.  

Питање 6. ( 2 бода) Шта нам генетика може рећи о кретању народа са географског подручја о 
којем је реч у вашем истраживању? Шта се дешава са потомцима човека на слици? 

 

Питање 7. ( 5 бодова:  Шта човек из истраживаног подручја може да каже савременом 
човеку о променама које су настале у погледу начина живота, односа према природи и 
људској заједници? 

   

 

ПРОЦЕНИТЕ КОЛИКО ЋЕТЕ БОДОВА ОСВОЈИТИ : 

1.  2. 3. 4.  5. 6. 7.  Укупно 
 
 

       

 

Број бодова Оцена 
20, 19, 18 Одличан (5) 
17, 16, 15 Врло добар (4) 
14, 13, 12 Добар (3) 
10, 9, 8, 7 Довољан (2) 
  
 

Плагирање, преузимање у целости или делом, туђег рада без навођења извора, оцењује се 
негативном оценом. 

Сигурна сам да до тога неће доћи; имате пуну слободу да будете креативни и да научите да 
истражујете, што вас очекује у вашем академском животу. 

Радите у групи и наравно да ћете да користите интернет. Ако вам је доказ за ваш одговор на 
интернету, обавезно наведите адресу на којој се доказ налази. Потрудите се да извор буде што 
кредибилнији.  Уколико је у литератури, наведите литературу.  Што је боље образложење 
добићете више бодова. 

Литературу наведите на крају презентације, према следећем упутству: 

Презиме, Име аутора. Назив дела. Место издања, Издавач, Година издања, страна. 

Нетографију навести према истом принципу; навести адресу сајта и датум приступања сајту. 

 

 

Срећан рад!!!! 


