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

I година студија

ПОРОДИЧНА ПЕДАГОГИЈА
Катедра за педагогију- Филозофског факултета Пале

Шифра предмета

Статус предмета

ПД 2-5
обавезан
Наставник/ -ци
др, Мирјана Самарџић Јелчић, доцент
Сарадник/ - ци
др, Мирјана Самарџић Јелчић, доцент
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)
П
2

АВ
2

ЛВ
0

Семестар

ECTS

II

5

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)
П
42

АВ
42

ЛВ

Коефицијент
студентског
оптерећења So
So
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. усвајање и стицање савремених знања о породици и њеној васпитној функцији
2. стицање сазнања о улози и значају родитеља у процесу његе, развоја и васпитања дјеце и
младих
Исходи учења
3. упознавање породичног система вриједности и стилова породичне васпитне праксе
4. критичко разматрање, разумијевање и рјешавање проблема са којима се сусрећу родитељи у
васпитању дјеце и младих
5. примијењивање савремених модела сарадње и партнерства са породицом - родитељима.
Условљеност
нема
предавања, дискусије, тимски рад, рад у групама, паровима, самосталан рад, консултације,
Наставне методе
педагошка пракса
1. Породична педагогија научна дисциплина (појам, предмет, значај, циљ и задаци породичне
педагогије; поциција породичне педагогије у систему педагошке науке и њен однос према другим
наукама)
2. Настанак и историјски развој породице
3. Теорије о породици
4. Функције савремене породице
5. Односи у породици и васпитање дјеце
Садржај
6. Породичне улоге и васпитање дјеце
предмета по
7. Савјетодавни педагошки рад са родитељима
седмицама
8. Принципи, методе и средства породичног васпитања
9. Стилови породичног васпитања
10. Компоненте породичног васпитања
11. Васпитање дјеце у оквиру породичних специфичности
12. Породично васпитање дјеце са посебним карактеристикама
13. Породично васпитање дјеце са недовољно адапраним понашањем
14. Проблеми породичног васпитања
15. Сарадња породице и педагошке установе
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Породична педагогија, Друго измијењено и
Илић, М.
допуњено издање, Филозофски факултет Бања 2013.
Лука, Наставнички факултет Мостар
Аутор/ и
Грандић, Р.

Допунска литература
Назив публикације, издавач
Прилози породичној педагогији, Савез педагошких
друштава Војводине, Нови Сад

Година
2006.

Странице (од-до)

Pašalić-Kreso, A.

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Koordinate obiteljskog odgoja (II izdanje), Dobra knjiga
2012.
i Filozofski fakultet, Sarajevo
Врста евалуације рада студента
Бодови
Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама
10
позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
15
студија случаја – групни рад
тест/ колоквијум
25
Завршни испит
завршни испит (усмени/ писмени)

Web страница
Датум овјере

УКУПНО
www.ffuis.edu.ba

50
100

Проценат
10%
15%
25%

50%
100 %

