
ВАНИНСТИТУЦИОНАЛНИ 
ТРЕТМАН ДЕЦЕ И МЛАДИХ 

СА ПОРЕМЕЋАЈИМА У 
ПОНАШАЊУ 

ШКОЛСКА 2019-20 



Информације о предмету 

Врста студија: Основне студија 

Тип предмета:  Изборни 

Семестар:   VI 

ЕСПБ:   5 бодова 

Фонд часова: 2 + 1 

Наставник:    Проф. др Даница Васиљевић-Продановић 

 



Циљ наставе: 

 Упознавање студената са основним законитостима 
и практичним проблемима ванинституционалног 
третмана младих са поремећајима понашања. 

  Оспособљавање студената да на основу стечених 
знања делују у систему ванинституционалне 
заштите. 

 Оспособљавање студената за самостално и 
критичко коришћење литературе. 

 

Облици наставе : 

 Предавања 

 Вежбе 



Методе наставе  

 Усмена предавања 

 Презентације 

 Дискусије 

 Консултације 

 Менторски рад 

 Излагања студената 

 



Термини одржавања наставе:  

 

 Предавања:  петак од 14:00 – 15:15  
   плава сала 

 

 Вежбе:    петак од 15:15 – 16:00  
    плава сала 
 

 Консултације: vp.danica@gmail.com 



План извођења наставе 

Дан Датум Наставна јединица 

1. 14. феб Одређење појмова и дефиниције. 
Теоријски оквир ванинституционалног 
третмана. 

2. 21. феб Социјално-еколошки модел третмана 
малолетника. Бронфенбренерова теорија 
еколошких система. 

3. 28. феб Процена фактора ризика и потреба код 
деце и младих са поремећајима понашања. 

4. 6. мар Нормативни оквир заштите деце и младих 
са преступничким понашањем. Примена 
васпитних налога и васпитних мера. 

5. 13. мар Установе социјалне заштите и 
ванинституционални третман деце и 
младих са поремећајима понашања. 



План извођења наставе 

Дан Датум Наставна јединица 

6. 20. мар 
 

Улога породице у ванинституционалном 
третману деце и младих са поремећајима 
понашања. 

7. 
 

27. мар 
 

Породична терапија и мултисистемска 
терапија као облици третмана деце и 
младих са поремећајима понашања. 

8. 
 

1. јун 
11:30 

Презентација семинарских радова и испит 
 



Критеријуми и вредновање 

Обавеза Критеријум за оцењивање Бодова 

Присуство 
настави 

Највише 1 изостанак до 5 

Активност 
на настави 

Учествовање у дискусији, тематско 
излагање студента (просеминар) 

до 15 

Семинарски 
рад 

Структура рада, систематичност 
излагања, квалитет закључка, 
релевантност и обим коришћене 
литературе, исправност навођења, 
стил писања. 

до 30 

Испит Презентација семинарског рада и 
познавање наставних  јединица. 

до 50 

Укупно: до 100 



Оцењивање 

Бодова Оцена 

до 50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 

• Укупна оцена се добија сабирањем бодова. 

• Начин оцењивања: 


