
3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

1 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20

20 усмени испит 30

20

/

Основне струковне студије

Породична педагогија

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

проф.др Радован ГрандићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Биљана Вујасин

Спецификација предмета за књигу предмета

Проблемско излагање; сучељавање мишљења; самоорганизовано и интерактивно учење; 

расправа на унапред најављену тему; антиципитање последица; индивидуалне консултације.
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Струковни васпитач

/

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Схватање предмета, задатака и садржаја породичне педагогије као научне дисциплине. 

Формирано знање о породици и њеној васпитној функцији, о историјском развоју идеја о 

породичном васпитању и њихово критичко промишљање. Разумевање промена које доживљава 

савремена породица и њихових импликација на породично васпитање.

Вежбе - израда семинарског рада

Студенти треба да упознају и схвате предмет, задатке и садржаје породичне педагогије као 

научне дисциплине; да усвоје знања о породици и њеној васпитној функцији, као и знања о 

историјском развоју идеја о породичном васпитању и критички да се односе према њима; да 

схвате промене које доживљава савремена породица и њихове импликације на породично 

васпитање.

Садржај предмета

Појам, предмет и задаци породичне педагогије. Историја развоја схватања о породици и њеној 

улози у развоју личности. Теорије и теоријски приступи. Типови породице. Породица - друштвени 

систем и друштвене промене. Савремена породица. Образовање родитеља. Сарадња породице 

и предшколске установе.


