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План одржавања наставе на даљину (ВЕЖБЕ) у пролећном семестру 

школске 2021/2022. године 

 

 

Наставни садржаји Начин реализације наставних садржаја и 

активности 

Упознавање са студентима; упознавање 

студената са циљевима, задацима и 

исходима из Породичне педагогије. 

Реализација часа преко Zoom апликације. 

Упознавање студената са појединостима и 

активностима који се тичу реализације 

наставе.  

 

Увод у Породичну педагогију 

Реализација часа преко Zoom апликације. 

Примена ПП презентације.  

Групна дискусија - Да ли је породично 

васпитање кључно за развој друштва у 

целини? 

 

 

Традиционална и савремена породица - 

дискусија 

Реализација часа преко Zoom апликације. 

Примена ПП презентације. 

Групна дискусија - Васпитање у 

традиционалној и савременој  породици: 

предности и недостаци 

 

Најчешћи васпитни проблеми у савременој 

породици  

Реализација часа преко Zoom апликације. 

Примена ПП презентације. 

Групна дискусија. На основу приказаних 

васпитних проблема пронаћи адекватна 

решења. 

Утицај технолошких промена на породицу 

и породично веспитање 

Реализација часа преко Zoom апликације. 

Примена ПП презентације. 

Групна дискусија - Изазови, предности, 

сличности и разлике сеоске и градске 

породице.  

Дискусија о социјалној комуникацији у 

породици и непримереном понашању деце 

и младих   

Реализација часа преко Zoom апликације. 

Примена ПП презентације. 

Групна дискусија.  

Начини васпитног рада са децом и младима 

са ризичним понашањем 

Реализација часа преко Zoom апликације. 

Примена ПП презентације. 

Групна дискусија. 



Релевантност породичног васпитања у 

подстицању просоцијалног понашања деце 

и младих 

Реализација часа преко Zoom апликације. 

Примена ПП презентације. 

Групна дискусија – Како развијати и 

подстицати просоцијално понашање код 

деце и младих?  

Дискусија о узроцима неостваривања 

функција савремене породице 

 

Реализација часа преко Zoom апликације. 

Примена ПП презентације. Групна 

дискусија. 

 

Типологија родитеља и повезаност са 

васпитањем у породици и развојем детета 

Реализација часа преко Zoom апликације. 

Примена ПП презентације.  

Едукативни видео о родитељству. Групна 

дискусија. 

 

 

Решавање проблемских ситуација из праксе 

са фокусом на васпитне стилове родитеља 

Реализација часа преко Zoom апликације. 

Примена ПП презентације. 

Групна дискусија уз примену материјала са 

проблемским ситуацијама.  

 

Начини и могућности сарадње породице и 

васпитно-образовне установе (предшколске 

установе и дома ученика) 

Реализација часа преко Zoom апликације. 

Примена ПП презентације. Групна 

дискусија – Како иницирати и подстицати  

сарадњу са родитељима?  

 

 

Изазови и проблеми у саветодавном раду са 

родитељима 

Реализација часа преко Zoom апликације. 

Примена ПП презентације. Групна 

дискусија – Саветодавни разговор са 

родитељима.  

 

Како припремити родитеље за савремено 

родитељство? 

Реализација часа преко Zoom апликације. 

Примена ПП презентације. 

Групна дискусија -  Могућности и начини 

припреме родитеља за савремено 

родитељство.  

Завршно излагање  Сумирање утисака и заједничка евалуација 

током рада.  

 

 

 

 

 



План одржавања наставе по комбинованом моделу (ВЕЖБЕ) у пролећном 

семестру школске 2021/2022. године 

 

Наставни садржаји Начин реализације наставних садржаја и 

активности 

Упознавање са студентима; упознавање 

студената са циљевима, задацима и 

исходима из Породичне педагогије. 

Упознавање студената са појединостима и 

активностима који се тичу реализације 

наставе.  

 

Увод у Породичну педагогију 

Групна дискусија - Да ли је породично 

васпитање кључно за развој друштва у 

целини? 

 

 

Традиционална и савремена породица - 

дискусија 

Васпитање у традиционалној и савременој  

породици: предности и недостаци. 

Реализација кроз групни облик рада. 

 

Најчешћи васпитни проблеми у савременој 

породици  

На основу приказаних васпитних проблема 

пронаћи адекватна решења. Реализација 

кроз групни облик рада. 

Утицај технолошких промена на породицу 

и породично веспитање 

Примена ПП презентације. 

Групна дискусија - Изазови, предности, 

сличности и разлике сеоске и градске 

породице.  

Дискусија о социјалној комуникацији у 

породици и непримереном понашању деце 

и младих   

Групна дискусија. Драмски метод.  

Начини васпитног рада са децом и младима 

са ризичним понашањем 

Примена ПП презентације. 

Рад на задацима у пару. 

Релевантност породичног васпитања у 

подстицању просоцијалног понашања деце 

и младих 

Примена ПП презентације. 

Групна дискусија – Како развијати и 

подстицати просоцијално понашање код 

деце и младих?  

Дискусија о узроцима неостваривања 

функција савремене породице 

 

Примена ПП презентације. Групна 

дискусија. 

 

Типологија родитеља и повезаност са 

васпитањем у породици и развојем детета 

Примена ПП презентације.  

Едукативни видео о родитељству. Групна 

дискусија. 

 

 

Решавање проблемских ситуација из праксе 

са фокусом на васпитне стилове родитеља 

Примена ПП презентације. 

Рад у пару уз примену материјала са 

проблемским ситуацијама.  

 

Начини и могућности сарадње породице и 

васпитно-образовне установе (предшколске 

Примена ПП презентације. Групна 

дискусија – Како иницирати и подстицати  



установе и дома ученика) сарадњу са родитељима?  

 

 

Изазови и проблеми у саветодавном раду са 

родитељима 

Примена ПП презентације. Драмски метод. 

Групна дискусија – Саветодавни разговор 

са родитељима.  

 

Како припремити родитеље за савремено 

родитељство? 

Примена ПП презентације. 

Групна дискусија -  Могућности и начини 

припреме родитеља за савремено 

родитељство.  

Завршно излагање  Сумирање утисака и заједничка евалуација 

током рада.  

 

 


