
6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1

2

3

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

7,5 писмени испит 30
7,5 усмени испит 20
20
15

Основне академске студије
Социологија породица

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

предавања, усмена излагања студената (индивидуалне и групне
презентације) и групна дискусија
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Васпитач деце предшколског узраста

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студент оспособљен да : објасни социјалне законитости у контексту породичних и друштвених
промена, образложи и разуме међусобно деловање социјалног фактора у предшколској
установи и свакодневном животу; употреби адекватне друштвене и породичне стратегије и
критичко промишља о уделу примарне и секундарне социјализацију у унапређењу
демократског друштва; рефлектује сопствена искуства и повезује их са класичним и
савременим теоријским концепцијама.

Вежбе, консултације, метода дијалога и панел дискусије.

Упознавање студената са основним проблемима савремене породице из социолошке
перспективе. Упознавањем студената са основним приступима и емпиријским искуствима
проучавања савремене породице омогућава се критички увид у узрочно-последичне везе и
односе родитеља, детета и васпитача у савременом друштву.

Садржај предмета
Представљање семинара – уводна предавања.Теоријско-методолошки приступи и
оријентације у социологији породице (функционализам,марксизам и феминизам); Теоријски и
методолошки изазови и иновације у социологији породице(семинари). Брак, породица и
домаћинство; Изазови нових породичних и брачних форми (семинари).Традиционална,
савремена и алтернативна породица; Патријархат и породица,индустријализација,
урбанизација и породица, глобализација-светски систем међузависности и породица
(семинари). Карактер сродства у модерној породици. Неформалне породичне и сродничке
мреже разумевања, подршке и помоћи (семинари). Породица и полно/родни систем у
савременом друштву. Ауторитет и породичне вредности. Родитељство. Детињство. Подела
рада и породичне улоге. Сарадња породице и школе. Социјализација и породица. Породица у
друштвеној промени; Породични односи у друштвеној промени. Породичне кризе и поремећаји
.Насиље и злостављање у породици.


