
 

Студијски програм : Васпитач деце предшколског узраста 

Назив предмета: Дечја антропологија 

Наставник: др Синиша Максимовић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Уписан семестар 

Циљ предмета 

Да се студент упозна са појмом антропологије, подручјима изучавања и значајем кроз историју. Посебан акценат је 

стављен на физичку антропологију, генетику, раст и развој,антропометрију , патолошка стања, као и деловање 

средине на раст и развој. Антропологија у новије време, утицај социјалне средине, етичка питања и права детета. 

Исход предмета  

Подразумева оспособљеност студента да зна да препозна промене у расту и развоју деце везано за узраст, да 

разликује патолошко од здравог и да у свом домену предузме превентивне мере. Студент је упознат са правима 

детета међународним конвенцијама и способан је да адекватно заштити дете од неповољног деловања околине. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам и предмет антропологије. Биолошка (физичка) антропологија. Варијабилност и прилагодљивост људске 

популације. Основни принципи популационе генетике човека. Раст и развој. Пренатални развој. Физиологија 

постнаталног развоја. Период новорођенчета. Психомоторни развој деце предшколског узраста. Најчешћи 

поремећаји расту и развоју деце предшколског узраста. Убрзање раста и развоја. Функција појединих органа 

човека. Болести савременог  човека. Етички аспекти медицинских истраживања. Конвенције о правима детета. 

 

Практична настава  

Место и улога човека у природи. Демографске карактеристике становништва. Физички развој и основне телесне 

мере. Молекуларна антропологија. Социјална екологија. Генетске варијације и природна селекција. Генетика и 

етика. Еволуција етике. Антропометрија. ИТМ и перцентили. Систематски преглед и процена телесног развоја. 

Социјална и културна антропологија. Породица и дете. Карактер детета. Сила и насиље над децом. 

 

Литература  

Угарковић Д., Биологија развоја човека са основама спортске медицине, Београд 2011. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања, дискусија, рад у групама, радионице. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

рефереат 10 усмени испт 40 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


