
ПОРОДИЧНА ПЕДАГОГИЈА

друга годинa /васпитач предшколских установа

ии

Трећа година/ разредне наставе

Доц.др Јелена Круљ



1. Породична педагогија као1. Породична педагогија као
педагошка дисциплина



Породична педагогија је наука о васпитању
деце у породици

- Она је део опште педагогије као науке о васпитању- Она је део опште педагогије као науке о васпитању

Реч „педагогија“ састављена је од две грчке речи : 
pais – дете, и ago – водити

(онај који води дете - детеводич)



- Родоначелник Породичне педагогије је чешки
педагог ЈАН АМОС КОМЕНСКИ

- он је израдио систем учења, циља, задатака и- он је израдио систем учења, циља, задатака и
садржаја и методологије васпитања деце у породици
(књига Материнска школа)

- Коменски се назива и Учитељ света, Коперник
педагогије



Максиме Јана Амоса Коменског

- Лепа реч и гвоздена врата отвара,

- Значај личног примера који злата вреди,- Значај личног примера који злата вреди,

- Хладна глава која најбоље мисли



Појам породице

- Платон : захтев да друштво, а у оквиру њега и
породица, формирају грађане који ће позудано
служити заједници. Држава са породицом дели
функцију подизања и васпитања подмладка. Изборфункцију подизања и васпитања подмладка. Избор
супружника не може да буде произвољан.

- Аристотел : велики значај вежбања и ставарања
навика које се мора почети у детињству.



Појам породице
Породица је израз којим се означава друштвена
група која се састоји од супружника и најближих
крвних сродника (родитељи и деца) који обично
живе заједно.

Римско право је разликовало појам породице везанеРимско право је разликовало појам породице везане
сродством (gens) и породице везане заједничким
животом (famillia). Марко Аурелије Квинтилијан,
говори о погрешном васпитању у породици од стране
родитеља.

За породицу се такође колоквијално употребљава
израз фамилија.



Дефиниција породице у 
социологији

Породица се дефинише као примарна,
биолошка, психолошка и социјална
заједница родитеља и њихове рођене или
усвојене деце.усвојене деце.

Мишел Монтењ ( у књизи „Огледи о
васпитању“ истиче значај родитељске
љубави и подршке)



Дефиниције породице
- Беговић породицу означава као „круг, групу
сродника који имају међусобна права и обавезе“,

- шира дефиниција истиче брак и сродство као
основе породице-“скуп (заједница) лица везаних
браком и сродством (крвним, тазбинским, по
усвојењу) или животна заједница родитеља, деце иусвојењу) или животна заједница родитеља, деце и
ближих сродника“ (Поповић),

- још свеобухватнија дефиниција, поред основа на
којима почива истиче и постојање права и дужности
између чланова,



Марко Младеновић - „Породица је у садржинском,
структурном и формалном погледу историјски
променљива друштвена група, чија су универзална
обележја :

- да почива на хетеросексуалним везама помоћу
којих мушкарци и жене задовољавају природне полнекојих мушкарци и жене задовољавају природне полне
и друге (духовне, моралне, естетске) потребе и
обезбеђују репродукцију друштва рађањем
потомства (биолошке основе породице);

- да заснива систем сродничких односа који
представљају основ за полне табуе и поделу унутар
породице (биосоцијална основа поросице);



- да обезбеђује и развија социјалне и индивидуалне
(моралне и психичке) особине личности (социјалне
основе породице);

- да обезбеђује обављање одређених економских
(производно-потрошних или само потрошних)
делатности у оквиру породице (економска основа
породице)



Породица је „круг лица везаних браком (или
ванбрачном заједницом) и сродством између којих
постоје законом утврђена права и обавезе, чије
непоштовање повлачи са собом одређене правненепоштовање повлачи са собом одређене правне
санкције“ (Младеновић)

Жан Луј Фландрен, дефинише породицу коју чине „
људи који су крвно повезани и живе под истим
кровом, а посебно отац, мајка и деца“



„Породица је животна заједница лица везаних
браком или ванбрачном заједницом и сродством,
или само сродством (крвна и грађанска) који имају
међусобна права и обавезе“ (Комар-Кораћ)међусобна права и обавезе“ (Комар-Кораћ)

Постојање животне заједнице и сродства су
два конститутивна елемената породице



- Породица је основа државне заједнице, јер државу
чине мноштво породица

- Мирослав Печујлић – дефинише породицу као- Мирослав Печујлић – дефинише породицу као
„примарну друштвену групу коју чине лица везана
браком и сродством и која су међусобно повезана и
удружена ради задовољења заједничких потреба“


