
Породична педагогија 

Упутства за наставу на даљину  

 

Поштовани студенти, ОАС ПВ-IV и ОАС ДВ-II 

 

Услед новонастале ситуације са вирусом COVID-19 која је условила увођење ванредног стања у 

Републици Србији, у наредном периоду биће организована настава на даљину. 

За учење користити литературу која је договорена на почетку семестра са предметним 

професором проф. др. Горданом Будимир Нинковић, у складу са испитним програмом, датом на 

сајту Факултета, у Материјалима за наставу. 

За вежбе – користити Практикум из Школске и породичне педагогије, аутора Гордане Будимир 

Нинковић. Практикум је предвиђен за повезивање педагошке теорије и праксе, савладавањем 

материјала из обавезне литературе из предмета Предшколска педагогија, литературе понуђене у 

Практикуму и анализом непосредног животног искуства у подручју породичног васпитања.  

Упутства која следе односе се на садржај вежби који је силабусом предвиђен у наредном периоду. 

Наставне целине осмишљене су према величини наставног садржаја и обима оптерећења 

студената и зато су представљене у етапама од 1, 2 или 3 наставне недеље.  

Напомена: програм практикума за наведени предмет подразумева литературу од 210. до 332. 

стране и питања од 47 до 80 – укључујући сегмент о самоевалуацији и професионалној пракси.  

Сугестија предметног професора  је да у току наредног периода континуирано савладавате 

обавезну литературу, како би сте се припремали за предиспитне и испитне обавезе које су пред 

вама, као и  да редовно попуњавате наведени Практикум, сходно темама које смо већ обрадили у 

претходном периоду и оним које ћете обрадити самосталним радом, кроз упутства која су пред 

вама. 

У периоду од 15.03. до 28.03. предвиђена је тема: Васпитни стилови родитеља. Литература: 

Тодоровић, Ј. (2005). Васпитни стилови родитеља и самопоштовање адолесцената. 

Ниш:Филозофски факултет у Нишу, ДИГП „Просвета (стр: 246-258 у Практикуму). Потребно је 

прочитати наведени чланак и попунити одговарајућа питања у Практикуму (55,56, 57, 73 и 74). 

У периоду од 29.03. до 11.04.  предвиђена је тема: Породични односи и васпитање (исти извор и 

аутор) – стр. од 259. до 275. Повезивањем садржаја претходне и актуелне вежбе, потребно је 

прочитати материјал и урадити критичку анализу коју ћете представити кроз есеј на тему: 

„Васпитни стил мојих родитеља – обрасци које ћу понављати, а које избегавати као потенцијални 

родитељ“. Есеј се ради индивидуално, величина есеја: до 10 000 карактера (са размацима) у фонту 



Times New Roman, величина фонта 12, проред 1,5. Есеј послати до 11.04. на мејл: 

ana.miljkovic@pefja.kg.ac.rs. 

У периоду: 12.04. до 02.05. предвиђена је тема: Саветодавни рад. Литература: Илић, М. (2010). 

Породична педагогија. Бања Лука: Филозофски факултет, Мостар: Наставнички факултет 

Универзитета у „Џемал Бијелић“. Стр. (219-259). Потребно је прочитати литературу, попунити 

питања бр.79 и 80 у Практикуму, у оквиру групног рада, у групама од 4-5, потребно је определити 

се за један проблем у оквиру сарадње вртића/дома ученика и родитеља и  израдити стратегију за 

решавање наведеног проблема (из позиције васпитача у вртићу/дому ученика).  Групни рад у 

форми Power Point презентације послати на мејл: ana.miljkovic@pefja.kg.ac.rs. до 02.05. 2020. 

Величина презентације: до 5 слајдова. Структура презентације: Насловна страна; Увод (дефинисати 

проблем и описати начин којим сте дошли до проблема); Стратегије за решавање проблема који је 

група дефинисала.  

У периоду од 03.05. до 09.05 предвиђена је тема: Промене у савременој породици и њихов 

утицај на њену васпитну улогу. Извор: Борисав Станојловић (1995). Породица и васпитање деце. 

Београд: Научна књига (стр:276-286 у Практикуму). Потребно је прочитати материјал и попунити 

одговарајућа питања (75,69, 68,63, 62, 61).  

У периоду од 10.05. до 16.05. предвиђена је тема: Облици сарадње породице и школе, Гордана 

Будимир-Нинковић (стр: 296-306 у Практикуму). Потребно је прочитати материјал и попунити 

одговарајућа питања (78, 67, 64). 

У периоду од 17.05. до 23.05. предвиђена је евалуација програма Вежби из предмета Породична 

педагогија, попуњавање Практикума у оним питањима која захтевају личну рефлексију, 

самоевалуацију и повезивање садржаја из обавезне литературе.  

Остаје отворено питање на који начин ћемо савладати део Практикума који се односи на 

професионалну праксу, у зависности од даљег развоја догађаја у нашој Земљи.  

За сва додатна питања обратите се на мејл: ana.miljkovic@pefja.kg.ac.rs, бр.тел: 060/3313006. 

 

У уверењу да ћете у овом виду рада остварити своје укупне потенцијале и нади да ћемо се ускоро 

поново срести у добром здрављу и расположењу, 

Проф. др. Гордана Будимир-Нинковић 

Асс. мр. Ана Миљковић-Павловић 
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