
КАО НАУЧНА ДИСЦПЛИНА



� Наука чији је предмет проучавања 

феномен васпитања назива се педагогија, 

а њена дисциплина која се бави 

прикупљањем, описивањем, критичким 

преиспитивањем и систематизовањем преиспитивањем и систематизовањем 

чињеница о појавама у области васпитања 

деце раног узраста и факторима који 

посредно или непосредно утичу на њихов 

развој од рођења до поласка у школу –

предшколска педагогија.



� У утврђивању правилности у поменутим 

појавама , њиховом тумачењу, откривању 

објективних законитости и узрочно-

последичних односа који у њима владају, 

затим њиховом уопштавању у ставове и затим њиховом уопштавању у ставове и 

класификовању у теоријски систем који 

омогућује да се ова научна дисциплина 

даље не бави њима појединачно, већ 

њиховим општијим категоријама.



� УБРАЈА СЕ У РАЗВОЈНО- НОРМАТИВНЕ 
НАУЧНЕ ДИСЦИПЛИНЕ.

� РАДИ УНАПРЕЂИВАЊА ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ У 
ОКВИРУ ПРЕДШКОЛСКЕ ПЕДАГОГИЈЕ 
ПРОУЧАВАЈУ СЕ И УОПШТАВАЈУ ПРОУЧАВАЈУ СЕ И УОПШТАВАЈУ 
ПОЗИТИВНА ИСКУСТВА, УОЧАВАЈУ 
ПРОБЛЕМИ И ПРЕДЛАЖУ ЊИХОВА РЕШЕЊА, 
РАЗРАЂУЈУ СТРАТЕГИЈЕ ДЕЛОВАЊА, КАО И 
СИСТЕМИ САДРЖАЈА, МЕТОДА И 
СРЕДСТАВА ЗА МЕЊАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ 
ПРАКСЕ У СКЛАДУ СА ДЕЧЈИМ РАЗВОЈНИМ 
ПОТРЕБАМА И ДРУШТВЕНО- КУЛТУРНИМ 
КОНТЕКСТОМ.



� ДА ЈЕ И КРИТИЧНА КАКО ПРЕМАПРЕДМЕТУ 

СВОГ ПРОУЧАВАЊА, ТАКО И ПРЕМА САМОЈ 

СЕБИ

� Односно према филозофским, теоријским 

и друштвено- историјским основама од и друштвено- историјским основама од 

којих полази, јер иначе неће бити у стању 

да открива целовите истине

� Интердисиплинарни идн оси са другим 

наукама



� Корени присутни још у Античкој Грчкој

� Код Платонаналазимо тумачења  суштине 
појма васпитања и њихове улоге у постизању 
идеалне државе.

� Платон је изнео идеју васпитања деце раних 
узраста  које би било ппод надзором државе, 

� Платон је изнео идеју васпитања деце раних 
узраста  које би било ппод надзором државе, 
као и поставке о садржају и методама рада са 
најмлађима.

� Том приликом, указан је васпитни значај игре 
и литетратуре и постављен захтев у вези са 
особасма које се брину о деци: да упознају 
склоности и карактер својих васпитаника, и да 
буду правичне и разборите.



� Питања васпитања најмлађих су по први пут 
донекле разматрана систематски, што је имало 
одређен значај за читав даљи развој теорије 
предшколског васпитања.

� Значајне идеје о прешколском васпитању могу се 
наћи и у делима другог великог филозофа –
Аристотела који је, изражавајући схватања Аристотела који је, изражавајући схватања 
карактеристична за атинско васпитање , говорио о 
хармоничном развоју личности, који је обухватао 
физичко, морално  и умно васпитање од 
детињства.

� Направио прву развојну оериодизацију  у којој је 
своје место имао и предшкоски узраст.

� Рано детињство сматрао важном етапом у развоју 
личности, као и о да је у надлежности породичног 
васпитања.



� Да се малој деци пружи  одговарајућ 

храна, игре и играчке, да им се причају 

приче и обезбеди довољно прилике за 

кретање. 

Од пете године требало је децу � Од пете године требало је децу 

припремати за школу.

� Аристотел- педагошки систем- врхунац  

античке педагошке мисли.



� Саставио прву сликовницу књигу у сликама

и написао целовито дело посвећено 

предшколском васпитању

� Џон лок (1632- 1704)

Ж.Ж. Русо (1712- 1778)� Ж.Ж. Русо (1712- 1778)

� Ј.Х.Песталоци ( 1746-1827),

� Роберт Овен ( 1771-1858)- један од 

оснивача  првих установа за ванпородичну 

бригу о најмлађима.



� Дете није “човек у малом” , већ личност 

која треба да се од најранијег узраста 

васпитав а стичући аутентична искустава, 

да нагласак у васпитању треба да је на 

развоју способности, а не на стицању развоју способности, а не на стицању 

знања, да је човек по природи добар и да 

ће се као такав развити ако се уклањају 

препреке и негативни утицаји, уз 

обезбеђивање што веће слободе –

антиципирао низ педагошких идеја, од 

којих многе нису изгубиле актуелност све 

до наших дана



� Фридриха Фребела (1783- 1852)

� Овида Декорлија ( 1874-1932)

� Марије Монтесори (1870-1952) која 

представљају скуп њихових филозофских , 

педагошких и психолошких идеја о детету педагошких и психолошких идеја о детету 

и утицају на његов развој.

� Посебно истаћи Фребела, који је 

почетконм 20 века створи први оригиналан 

систем предшколског васпитања у дечјим 

вртићима као в.о.установама , заснован на 

филозофији свога времена.



� За конституисање предшколске педагогије 

као научне дисциплине нарочито је 

значајан допринос М.Монтесори која је свој 

такође оригиналан системн предшколског 

васпитања, темељила на научним чињен васпитања, темељила на научним чињен 

ицама до којих је дошла



� За наметање једне нове научне 

дисциплине

� Предшколске педагогије



� На

� пажњи



Проф.др Јасна Љ.Парлић- БожовићПроф.др Јасна Љ.Парлић- Божовић



Више критеријума 
� Према узрасту,

� Према месту

� Према времену

Према васпитним факторима� Према васпитним факторима

� Комбиновано



Према узрасном критеријуму
� Конституишу се педагошке дисциплине  чији су 

предмет изучавања васп. И образов. У појединим 
периодима живота детета.

� Дисциплина која се бави васпитањем  у пероду � Дисциплина која се бави васпитањем  у пероду 
раног детињства до поласка у школу назива се 
предшкоска педагогија.



У оквиру предшколске педагоије
� Изучавају се сви фактори који утичу на развој  

детета :породица, установе за предшколску децу 
(јаслице, вртићи и алтернативне институције.

� Предш- педагогија (као дисциплина конституисана � Предш- педагогија (као дисциплина конституисана 
према узрасту на који се делује) укршта се са 
породичном педагогијом(дисциплином према 
критеријуму поделе на факторе који утичу на развој 
и учење) у свом битном сегменту који се односи на 
породично васпитање предшколске деце , као и у 
зависности од критеријума који се примени за 
систем педагошких досциплина.



У ужем смислу....
� Сведена на васпитање које се обавља у 

предшкоским установама , она се може назвати и 
институционална предшколска педагогија, која 
има додирну тачку са породичном педагогијом у има додирну тачку са породичном педагогијом у 
оном сегменту који представља заједничку тему ове 
две научне дициплине , а то је сарадња између 
установе и породице.



ОДНОС  ПРЕДШКОЛСКЕ 

ПЕДАГОГИЈЕ И ДРУГИХ НАУКА
� У ХХ веку детињство је истраживано  из врло 

различитих аспеката и прикупљене су многе 
чињенице  значајне за предшколску педагогију.

� Међутиум оне саме нису довољне за � Међутиум оне саме нису довољне за 
конституисање предш- педагогије.

� Наиме, чак и када се односе на васпитање деце 
раних узраста , друге науке се њиме баве из свог 
угла, третирају вапотање као дати, а не задати 
фактор дечјег развоја...



Постоји више наука које се баве 

разв ојним феноменима
� (психологикја, социологика, антропологија 

итд.)

� Међутим , и када се баве истим појавама, приступ 
им је другачији јер их занима њигов опис и им је другачији јер их занима њигов опис и 
тумачење, односно појаве по себи

� Док педагогија прилзи појавама из аспекта 
васпитања имајући у виду ц иљеве васпитања и 
потреб у деловања на дечји развој , као и на н 
астајање и мењање ових појава



ОДНОС ПРЕДШ.СА ДРУГИМ 

НАУКАМА
� Социјална педагогија

� Психологија

� Пијаже- развој

Социологија� Социологија

� Антропологија и педагогија (повезаност)

� Педагошка антропологија и антроппологија 
васпитања  ,

� Филозофија

� Социјална психологија васпитања



ОДНОС П.П. КАО НАУЧНО-

НАСТАВНЕ ДИСЦ.И ДРУГИХ ПЕД.Д
� Заслуга за конституисање  предшколске педагогије 

као научне дисциплине у оквиру система 
педагошких дисциплина – Александра 
Маријановић, Маријановић, 

� Њене поставке- предшк.педагогија се одређује као 
теоријска основа и систем научних чињеница о 
васпитању предшколске деце.

� Тако се из ње јасно издваја  методика васпитно-
образовног рада (прешколска дидактика) или 
(“практична теорија васпитања)



КАО ТАКВА, ОПШТА МЕТОДИКА
� Је основа за развој посебних методика појединих 

области васпитно- образовног рада које се баве 
специфичним садржајима и поступцима организације 
једне или вишие активности предвиђених Основама 
програма васпитно- образовног рада са предшколском 
децом.
програма васпитно- образовног рада са предшколском 
децом.

� Наведеним дефинисањем односа између предшколске 
педагогије, опште и посебних методика 
васп.образовног рада, постже се разликовање онога што 
представља научну чињеницу од њене примене , 
изведених поставки практичног карактера, 
процењених импликација , које, будући усклађене са 
тежњама нормативне природе увек повлаче и известан 
ризик од волунтаризма.



ОСНОВНА ФУНКЦИЈА ОПШТЕ 

МЕТОДИКЕ
� Састоји се у томе да убудуће васпитаче и 

прешколске пдагоге (свакога у свом домену) 
оспособи за остваривање циљева 
институционалног васпитања предшколске деце.

� Њеним изучавањем обезбеђује се заснованост 
поступака који се препоручују у васпитању на 
научним аргументима, повезивање педагошких и 
методичких сазнања у кохерентан систем, а 
студенти се оспособљавају да предходно стечена  
сазнања о могућностима и начинима утицања на 
дечји развој преводе у конкретну васпитну прасксу.



Х  В  А  Л  А

Н  А      ПАЖЊИ !!!


