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Циљ предмета
Упознати студенте са: развојем и развојним задацима и променама унутар породице од
предбрачне везе и ступања у брак до породице која стари, са нагласком на функционисање и
чиниоце квалитета брачних односа,кородитељског односа и развоја родитељских улога, сиблинг
и рођачких релација; упознати студенте са различитим теоријским приступима породици;
упознати основне истраживачке нацрте и приступе истраживању породице и родитељства;
упознати студенте са теоријским приступима разумевању ефеката неразвојних криза на развој
породичних улога и односа.
Исход предмета
Oчекује се да студент на крају одслушаног курса: покаже свеобухватно разумевање развојних
процеса у породици од њеног настанка и током целокупног животног циклуса; покаже спретност
у примени различитих теоријских концепата у разумевању породичних процеса и улога, као и
спретност у критичкој и компаративној анализи доприноса различитих теоријских приступа;
покаже разумевање развоја,значаја и чинилаца функционалности родитељског функционисања,
односа родитељ-дете; кородитељског односа, брачног односа, сиблинг и рођачких релација;
разуме специфичности развоја породичних улога и односа у контексту развода, хроничне
болести или развојне сметње детета и других неразвојних криза породице.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријски приступи породици; Развојни приступ породици; Предбрачне везе и ступање у брак;
Брачни односи и процеси у браку: развој и чиниоци функционалности; Преузимање родитељских
улога; Стрес родитељства; Очинство и материнство; Развој родитељских улога; Квалитет
родитељства; Сиблинг односи;Рођачки односи; Породице старих; Развод; Развој породице у
контексту неразвојних криза- губици, хронична болест члана породице, развојне сметње код
детета; Неплодност и живот без деце;Специфичне породичне констелације
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад)
Упоредна анализа доприноса различитих теорија разумевању развоју улога и релација унутар
породице; анализа истраживачких приступа продичним релацијама; анализа превентивних и
интервентних програма за рад са породицом.
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