
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факутет Пале 

 
 

Студијски програм: Педагогија 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета ХУМАНИЗАЦИЈА ОДНОСА МЕЂУ ПОЛОВИМА 

Катедра  Катедра за педагогију- Филозофског факултета у Палама 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПД 2-8/3 изборни II 2 

Наставник/ -ци др Мирјана Самарџић Јелчић, доцент 

Сарадник/ - ци др Мирјана Самарџић Јелчић, доцент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

1 1 0 21 21  1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
30h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
42h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
72 h  семестрално 

Исходи учења 

1. уочавање потребе информисања младих о полним односима 
2.  хуманизација односа међу половима  
3. формирање  пута ка одговорном родитељству  
4. уопште уважавање различитости у животу  

Условљеност нема 

Наставне методе 
предавања, вјежбе, самостални рад рјешавањем пројектних задатака, израдом реферата или 
семинарског рада, консултације континуирано током семестра 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Психофизичке разлике између полова  
2. Породица и породични односи 
3. Информисање дјеце о полним разликама 
4. Припрема дјеце на појаву пубертета 
5. Утицај друштвених фактора на хуманизацију односа међу половима 
6. Пут ка зрелости и уважавње различитост 
7. Усвајање полних разлика код мушке и женске дјеце 
8. Предбрачни полни односи младих 
9. Извори информисања младих ополним питањима 
10. Утицај васпитно образовних  институција на хуманизацију  односа међу половима  
11. Родитељи као извор информисања  младих о полним односима 
12. Злостављање у породици-субкултурне породице  
13. Адолесценти и степен информисања о полним односима 
14. Хуманизација односа међу половима и одговорно родитељст 
15. Едукација наставника о проблемима полног развоја и понашања младих 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Савовић, М 
Васпитање младих за хумане односе међу 
половима (избор текстова.Јагодина: Педагошки 
факултет у Јагодини 

2010.  

Попадић, Р 
Сексуална социјализација и васпитање младих. 
Источно Сарајево: Филозофски факултет 

2005.  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Ерцег,В.,  Мандић, П 
Односи међу половима и родитељство. Сарајево: 
Свјетлост 

1987.  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

 присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 



студија случаја – групни рад 10 10% 

Семинарски рад – пројектни задаци     

тест/ колоквијум 2X30 60 60% 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 20 20% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница www.ffuis.edu.ba 

Датум овјере  

 


