УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факутет Пале
Студијски програм: Педагогија
II циклус студија
Пун назив предмета
Катедра

I година студија

ПОРОДИЧНИ ОДНОСИ И ОСОБЕ ТРЕЋЕГ ДОБА
Катедра за педагогију- Филозофског факултета у Палама

Шифра предмета

Статус предмета

ПД9-5/1
изборни
Наставник/ -ци
др Мирјана Самарџић Јелчић, доцент
Сарадник/ - ци
др Мирјана Самарџић Јелчић, доцент
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2
2
0
42
42
0
1,4
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
60h
84h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
144 h семестрално
1. стицање савремених знања о породици и њеној васпитној функцији.
2. препознавање породичног система вриједности и стилова породичне васпитне праксе
Исходи учења
3. критичко разматрање и разумијевање проблема породичних односа према старим особама
4. примјена модела сарадње и партнерства чланова породице са старим особама
Условљеност
Нема условљености
Предавања и вјежбе, рад у групама, самосталан рад студената, презентација и дискусија о
Наставне методе
рефератима и семинарским радовима и консултације
1. Друштвено - историјска димензија породичног васпитања
2. Различите теоријске оријентације у проучавању породичних односа: системска - развојна теорија
3. Структурално-функционална теорија, теорија размене, теорија конфликата и др.
4. Породични систем васпитања и образовања у Р С. Породица као друштвена скупина.
5. Савремена породица и њена улога.
6. Врсте породице.
Садржај
7. Стил руковођења и однос чланова породице према старим лицима
предмета по
8.. Конфликти у породици остарелих лица и њихово разрешавање.
седмицама
9. Принципи, методе и средства у односима чланова породице и старих особа
10. Облици сарадње васпитача и чланова породице и остарелих лица
11. Комуникација чланова породице, васпитача и старих лица
12. Принципи, методе, средства у сарадњи васпитача са члановима породице старих лица.
13. Стари људи и њихово ангажовање у породичним и другим активностима
14. Образовање и оспособљавање чланова породице са рад са старим особама
15. Заштита стaрих и кодекс њихових права
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Психодинамика породичног живота, Титоград,
Екерман, Н.
1987.
Побједа
Особености учења одраслих. Београд: Завод за
Савићевић, Д.
2007.
уџбенике и наставна средства.
Домаћи и страни научни и стручни часописи и
интернет извори у којима се расправља о
проблемима породичног односа чланова породице
и старих особа
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Despot Lučanin J.
Iskustvo starenja. Jastrebarsko, Naklada Slap
2003.
Radna aktivnost i smisao ljudskog života u starosti.
Sinadinovski J.
1981.
Beograd: Gerontološki zbornik
Обавезе, облици
Врста евалуације рада студента
Бодови
Проценат
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

провјере знања и
оцјењивање

Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама
позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
тест/ колоквијум

Завршни испит
завршни испит (усмени/ писмени)
Web страница
Датум овјере

УКУПНО
hwww.ffuis.edu.ba
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