6-10. априла обрада наставних јединица

1) Критички поглед на породицу (проблеми савременог брака и
породице)
Многи критичари су сматрали да је за разлику од традиционалне породице која је била
уклопљена у широку мрежу родбинских и комшијских односа, савремна породица
сувише изолована и окренута себи.
Радикалне феминисткиње имају другачију врсту критике. Оне сматрају да је породица
институција која првенствено служи експлоатацији жена од стране мушкараца, а та
експлоатација се изражава кроз неравноправну поделу кућних послова. Жене обављају
те послове искључиво бесплатно у корист читаве породице. И кад је жена запослена
она је двоструко оптерећена, на послу и код куће. Жена је та која брине о старима,
болеснима, деци...
Алтернатива браку
Статистички подаци показују да је данас све мање склопљених бракова. Сама
чињеница да опада број склопљених бракова не значи нужно и да је брак у кризи. Овај
тренд је последица старења популације и подизања старосне границе којом се ступа у
брак
Распад брака
Јавља се у 3 облика: Развод- законски прекид брака; други облик-супружници не
поништавају свој брак предзаконом, али не живе заједно, трећи облик-празни бракови у
којима партнери живе заједно али не извршавају своје брачне дужности

2) Насиље у породици – у ужем смислу подразумева се сваки вид физичког
злостављања неког члана породице од стране другог члана породице.
Породични закон Србије насиње у породици одређује као понашање којим један
члан породице угрожавателесни интегритет, душевно здравље или спокојство
другог члана породице“ . Жене у Србији нејчешће су жртва психичког и
физичког злостављања, вређања, игнорисања, исмејавања, претњи,
малтретирања. Сигурна кућа штити жене које су жртве насиља од стране
мушкараца. Насиље у породици је често повезано са облицима девијантног
понашања као што су алкохолиза и наркоманија

Евидентирајте ово у свесци. Ово су две наставне јединице за ову недељу
Домаћи задатак: Погледати кратак документарни филм Насиље у породици:
Путоказ ка излазу
https://www.youtube.com/watch?v=0ct-K3DrV3Y
Одговорити на питање: Шта је по вашем мишљењу порука овог филма?
Рок до 15-ог априла
Професорка: Драгана Бирташевић
Одговоре слати на:
Mail: bgaga6585@gmail.com
Или од 6. априла на Microsoft Teams

