
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Основне академске студије педагогије  

Назив предмета: Породична педагогија 

Наставник/наставници: Биљана С. Бодрошки Спариосу, Мирјана М. Сенић Ружић 

Статус предмета: Обавезни предмет 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: / 

Циљ предмета 

Стицање основних знања и развој способности критичке анализе у области породичне педагогије; увођење 

студената у подручје истраживачког рада; мотивисање студената да разумеју, евалуирају и експлицирају 

сопствене васпитне циљеве и породичне вредности. 

Исход предмета  

Студент: поседује основно знање из подручја породичне педагогије; познаје основе истраживања 

породичног васпитања; оспособљен је за самостално, теоријски утемељено размишљање о основним 

проблемима породичног васпитања и смерницама за њихово решавање. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам и карактеристике породичног васпитања. Кратак историјски приступ. Васпитање са становишта 

различитих теоријских оријентација у проучавању породице: васпитање као основна друштвена функција 

породице; васпитање у породицама различите величине и структуре; васпитање у различитим развојним 

фазама породице; васпитање као симболичка интеракција чланова породице; васпитање у породичном 

систему, подсистему и у односу са већим друштвеним системима. Родитељска улога оца и мајке, васпитни 

стил и поступци родитеља, квалитет интеракција родитељ-дете. Методе и технике истраживања варијабли 

породичног васпитања као и могући путеви унапређивања породичног васпитања одговарајућим 

образовањем чланова породице и одређеним мера социјалне политике. 

Практична настава  

Дискусије о различитим питањима теорије и праксе породичног васпитања. Студентска излагања на часу о 

одређеним проблемима породичног васпитања. Презентација семинарског рада. Истраживачки рад 

студената. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 2 (30) 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, семинари, дискусије, групни и индивидуални рад, истраживачки рад, презентације 

радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава  усмени испт 65 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


