
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије андрагогије 

Назив предмета: Породична андрагогија 

Наставник/наставници: Милошевић Б. Зорица 

Статус предмета: Обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ 

Услов: Услови су у складу са условима за упис четврте године студија  

Циљ предмета: Развијање знања и вештина за истраживање феномена васпитања у породици, креирање и 

примену образовних програма за развој родитељства и остваривање васпитно-образовне функције 

породице. 

Исход предмета: Студент познаје особене механизме функционисања породице којима се остварује њена 

васпитнa функцијa, уме да креира и примењује образовне програме за развој родитељских компетенција, 

превенцију проблема и подршку развоју породице.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Васпитање као породични феномен; Предмет и подручја истраживања Теорије породичног васпитања; 

Васпитање, образовање и социјализација као породични процеси; Родитељске улоге и модели васпитног 

односа родитељ-дете; Различити теоријски приступи у образовним програмима за породицу, брак и 

родитељство; Системски приступ породици као оквир образовне интервенције; Вредности, циљеви, ефекти 

и евалуација образовних интервенција у породични систем; Oбразовне потребе посебних циљних група 

родитеља (хранитељске породице, усвојитељске, једнородитељске, породице са дететом асоцијалног 

понашања, са особом са инвалидитетом, малолетнички бракови...); 

Практична настава  

Организација породичног живота као васпитни контекст; Механизми породичног функционисања као 

васпитна средства; Модели породичног васпитања као резултат брачних и родитељских релација; Модели 

васпитног односа родитељ-дете; Прихватање детета и технике за унапређење односа дете-родитељ; 

Образовни програми за живот у породици; 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, радионице, израда есеја, групне консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

колоквијуми 25 писмени испит 50 

есејски рад 15 усмени испт 10 

 
 



 


