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ЧАСОВИ ПРЕДАВАЊА ПОЧИЊУ СРЕДОМ У 9 часова,  

ПРЕКО ZOOM ПЛАТФОРМЕ 

Датуми 

одржавања 

часова 

 Садржај предмета по седмицама: 

7. 10. 2020. Уводни час-упознавање; Оснивачи социологије породице;Предмет  

социологије породице, појам породице. 
14. 10. 2020. Основни појмови о породици, брак, сродство, домаћинство.  
28. 10. 2020. Дете и детињство. 
4. 11.2020. Родитељство.. 

18. 11. 2020. Ауторитет у породици и његова делегитимација. 

2. 12. 2020. Колоквијум; литература за колоквијум Милић, А. (2001), стр. 16 - 22;  33 -

52;  153 – 170; Младеновић, М (1995), стр. 34 – 47; 65 - 76 (о начину 

полагања колоквијума студенти ће бити накнадно обавештени). 
16. 12. 2020. Породичне вредности. Породични циклуси. Планирање породице и 

биолошка револуција. 
23. 12. 2020. Основни појмови о патологији породице. 
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Испитна питања ће бити постављена  на сајту у делу Материјали за наставу (предмет 

Породица и савремено друштво). 

 

Обавезе Поени 

Присуство настави   5 

Самостални 

истраживачки рад 

10 

Колоквијум 1 25 

Истраживачки рад 

у групи 

10 

 

Писани испит  50 

Укупно       100 

 

 

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ 

Предиспитна обавеза 1:  ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ГРУПИ 

 
Теме за истраживачки рад у групи (група студената бира једну тему): 

 

1.  Народни обичаји и веровања о деци  

2.  Народне умотворине (пословице, приче, бајке) о родитељима и деци 

3.  Свадбени обичаји и ритуали 

4.  Посебна обележја склапања брака (нупцијалитет) 

5. Кретање развода (диворцијалитет) у западним друштвима  и код нас 

6.  Рађање и биолошка револуција (вештачка оплодња, клонирање, сурогат материнство, 

генетски инжењеринг) 

 

Студенти самостално формирају групу од 5 до 7 студената и обрађују једну од понуђених 

тема. 

 

Упутство за израду презентације: 

Презентација у Power Point-u 

Дужина презентације 10-15 слајдова 

Структура презентације: 

 1. Насловна страна (назив факултета, наставни предмет, тема, име професора и студената 

са бројем индекса, датум израде презентације) 

2. Разрада теме (увод; значај теме, разрада – приказ запажања, истраживања које је 

обављено у дому, образложење) 

3. Коментар-закључак 

4. Извори (коришћена литература и интернет адресе) 

 



РОК ЗА ПРЕДАЈУ  РАДОВА У ГРУПИ 1. ДЕЦЕМБАР 2020. 

 

 

Предиспитна обавеза 2: САМОСТАЛНИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД  

 
Одаберите једну породичну ситуацију и проблем који произилази одатле за ученика (или 

дете у васпитној групи), опишите га и дајте препоруку, како би учитељ (или васпитач) 

требало да поступи у датој ситуацији. 

Упутство за израду задатка: 

Текст у Word формату, дужине 3 куцане стране (величина слова 12) 

Структура рада: 

 1.  страна (назив факултета, наставни предмет, тема, име професора и студента са бројем 

индекса, датум израде рада) 

-Опис ситуације, проблема; могући узроци настанка проблема, понашање ученика, 

понашање учитеља, понашање детета у групи,  понашање васпитача. Могући начини 

решења, поступци учитеља или васпитача приликом решавања ситуације, однос учитеља 

или васпитача према ученику или детету.  

- Коментар-закључак 

 

Претходни задатак можете заменити следећим: 

Погледати филм „Италијан“ и написати есеј о филму. Италијан је руски драмски филм из 

2005. године, режисера Андреја Кравчука. Сценариј Андреја Романова, инспирисан 

истинитом причом, усредсређен је на дечакову одлучну потрагу за његовом мајком.  

Посебно се бавите појавом напуштања и небриге о деци од стране родитеља; затим, улогом 

институција и друштвеном бригом о деци; и, на крају, потребом детета да успостави везу са 

биолошким родитељем. (Текст у Word формату, дужине 3 куцане стране (величина слова 

12). 

 

 

РОК ЗА ПРЕДАЈУ САМОСТАЛНОГ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 10. ДЕЦЕМБАР 

2020. 
 

 

 

 


