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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 !!!
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 У ТОКУ СВОГ ОНТОГЕНЕТСКОГ РАЗВОЈА 
ОРГАНИЗАМ ПОСЕБНО ОСЕТЉИВ НА НЕКЕ 
УТИЦАЈЕ  ИЗ СВОЈЕ ОКОЛИНЕ И КАДА СЕ 
ЈАВЉАЈУ ОПТИМАЛНЕ МОГУЋНОСТИ ЗА 
ПОДСТИЦАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ФУНКЦИЈА, ПОДСТИЦАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ФУНКЦИЈА, 
ЧИЈА УСПЕШНОСТ ЗАВИСИ ОД ТОГА 
КОЛИКО СУ ТИ УТИЦАЈИ УСКЛАЂЕНИСА 
НИВООМ ОРГАНИЗМА.



 Наишао код М.Монтесори и неких других аутора. 
Ове периоде он назива” оптимални рокови 
обучавања”.

 У њима нарочито долази до изражаја утицај услова 
који се могу одражавати на развитак, али само у 
оквиру развојног циклуса, после чега постају оквиру развојног циклуса, после чега постају 
неутрални.

 За разлику од наведеног схватања, многи западни 
аутори, на пр. В.Слакин, сматрају да је периоде 
осетљивости за учење могуће назвати критичним 
периодима(као јачим изразом за њих) и у том 
случају се под њима “подразумева да се учење, 
уколико се не појави у периду о коме је реч, више 
неће ни појавити.



 Односно слика света помоћу које се тумаче 
каснији доживљаји и искуства и она делује из 
најдубљих слојева људске личности. 

 На то је указао још фројд у својој теорији На то је указао још фројд у својој теорији 
психосексуалног развоја, а многе доказе су 
прикупили и психолози који су проучавали 
когнитивни развој и развој интелигенције.



 Компензаторским програмима у оквиру теорије о 
културној ускраћености.

 Према тим подацима, на слабијин школски успех 
и заостајање деце у когнитивном и говорном и заостајање деце у когнитивном и говорном 
развоју, као и на слабу мотивацију за учење, 
највише су утицала искуства која су деца стекла 
у својој околини за време предшколског 
детињства.



 Узрастима, Брунер ипак прихвата чињеницу да 
ће деца имати и касније прилика за напредовање 
у учењу и развоју, као и да их пропуштање 
прилика у детињству за стицање пријатеља или 
за играње математичких игара неће осудити на за играње математичких игара неће осудити на 
доживотнусоцијалну изолацију или 
неспособност за рачунање.



 Се тешко губи уколико се једном 
успостави.Обезбеђење повољних услова за 
развој и подршка какву детету пружа васпитање 
у предшколскомузрасту често значајнији по 
ефектима него васпитно- образовни поступак ефектима него васпитно- образовни поступак 
који се остварује касније, иако од њега у знатној 
мери зависи хоће ли се стартна развојна 
постигнућа раног детињства одржати и даље 
унапређивати, или ће стагнирати, односно 
сасвим се изгубити у неповољним околностима.



 На 

 Пажњи !!!


