
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета:  Анализа дискурса и наратива у образовању 

Наставник или наставници: др Маја Максимовић, доцент; др Милан Станчић, ванредни професор 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: - 

Циљ предмета 

Разумевање емпистемолошких и методолшких полазишта анализе дискурса и наратива у образовању и 

оспособљавање студената за примену ових приступа у истраживачком раду. 

Исход предмета  

Студент ће: разумети теоријска, епистемолошка и методолошка полазишта анализе дискурса и наратива у 

образовању; умети да планира истраживање у коме се користи анализа дискурса и наратива;  умети да 

примени технике анализе дискурса и наратива у истраживачком раду у области образовања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дискурс и наратив – појам, значај и основна полазишта: Лингвистички заокрет у друштвеним и 

хуманистичким наукама и пост-структуралистичке идеје о језику и значају језика; Различита разумевања 

дискурса и наратива; Дискурс, језик и моћ; Наративни конструкти стварности; Значај дискурса и наратива 

у образовању; Дискурс и наратив као концепти у истраживању образовања. 

Анализа дискурса: Различити приступи анализи дискурса; Анализа дискурса у учионици; Критичка анализа 

дискурса; Принципи и модели критичке анализе дискурса; Кључна питања у анализи дискурса и процеси 

анализе текста; Најчешћи проблеми при примени анализе дискурса у истраживачком раду.  

Анализа наратива: Методолошке претпоставке наративних истраживања у образовању; Различити 

приступи анализи наратива - парадигматскаанализа наратива и наративна анализа; Врсте наративних 

истраживања (аутобиографска, наративни интервјуи, наративизација личних доживљаја); Садржај и 

структура наратива; Технике у анализи наратива. 

 

Практична настава  

Анализа истраживачких студија у којима се користе анализа дискурса и анализа наратива; Постављање 

нацрта истраживања у којима ће се користити анализа дискурса и анализа наратива; Испробавање техника 

анализе дискурса и анализе наратива на примерима текстова. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5 (75) Практична настава: / 

Методе извођења наставе 

Дискусије, анализа литературе и докумената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

 Дискурсна и/или наративна анализа одабраног текста (40 поена) 

 Усмени испит – одбрана анализе (60 поена) 

 


