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друга годинa /васпитач предшколских установа
и
Трећа година/ разредне наставе
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1. Породична педагогија као

педагошка дисциплина

Породична педагогија је наука о васпитању

деце у породици
- 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
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,
- 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. 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 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.
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 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 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 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)
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
„примарну друштвену групу коју чине лица везана
браком и сродством и која су међусобно повезана и
удружена ради задовољења заједничких потреба“

ПРИНЦИПИ У ПОРОДИЧНОМ ВАСПИТАЊУ

Васпитни рад у породици је одговоран и тежак. Није једноставно наћи најбоље начине
и путеве за решавање свакодневних задатака и проблема у развоју детета. Постоји
доста начина и метода којима се родитељи могу служити у васпитању своје деце. Свако
је дете јединка за себе, па им тако треба и прилазити али ипак постоји нешто
заједничко. У васпитању се посебно истиче метода убеђивања или уверавања као
највреднија и најуспешнија. Она се препоручује родитељима у свакодневном
васпитању. Такође су вредне и методе вежбања, навикавања којом се обезбеђује
стицање многих позитивних особина, навика, умећа и вештина. Методом подстицања
ће се родитељи служити јер је детету потребна баш њихова подршка. Свакодневно се
користи метода спречавања, најчешће као превенција, да се унапред уклоне могућности
негативног понашања детета или да се то уради кад је неко понашање у зачетку или кад
неко понашање представља опасност по дете
Породица делује у друштву као мања организациона јединица и представља у неку
руку посредника између шире културне и друштвене средине с једне стране и детета с
друге стране, она преноси на дете основе културе његове друштвене средине, васпитава
моралне навике, захтева прилагођавање животу у заједници, па тиме остварује прву
социјализацију детета. Методе и средства социјализације детета у породичној средини
су специфичне и разликују се од васпитних средстава у другим институцијама. Поред
метода и средстава у васпитању деце, значајно место заузимају принципи, па би се
могло рећи да је васпитање немогуће замислити без принципа. Методе, средства и
принципи су неодвојива целина у једном тако сложеном послу – васпитању.
Концепт детета, детињства и психичког развоја у целини, одређен је друштвеним и
историјским контекстом који формира одређене колективне представе (преовлађујуће
друштвене погледе на дете), а које даље дефинишу избор референтног оквира
проучавања, заснивање теорија о развоју и васпитању. Класична педагогија, која се
примарно бави проучавањем процеса васпитања детета, заснована је, пре свега, као
нормативна наука. Отуда, уместо основног фокуса на дете, фокус је померен на
одраслог: шта то родитељи и васпитачи треба да чине како би остварили прописане
(нормиране) циљеве васпитања усмерене ка изградњи једне свестране и целовите
личности. Парадоксално је откриће да се значајан део „старе“ педагогије више бави
васпитачима него самимм дететом, те да је наука о васпитању превалентно више
усмерена на одраслог него на дете. У таквој науци о васпитању - дете остаје научно
невидљиво. У дефинисању васпитног процеса, у циљевима и поступцима васпитања, у
васпитним средствима и мерама, у изворима васпитања - „видљивија“ је улога одраслог
(родитеља, породице, различитих друштвених субјеката и агенаса) од позиције самог
детета које се васпитава. У оваквој пројектованој слици васпитања, дете је само
пасивни прималац спољашњих утицаја, а сам процес његовог васпитавања изједначен
је са „моделовањем“ личности под притиском групе социјалних чинилаца. „Колективна
представа о детету и детињству не открива дете као субјект васпитног процеса, већ

само као објект васпитања, „предмет“ на коме различити васпитни агенси (васпитачи)
остављају свој траг, упркос прокламованих ставова о томе да је васпитаник и објект и
субјект васпитања“ (Шмит, 1991: 26).

Поштовање личности детета
Принцип поштовања личности детета је први и темељни принцип породичне педагогије
и први захтев породичног васпитања. „Дете је личност у развитку. Тако га треба и
схватати. Зато смо дужни да уважавамо дете и његово лично достојанство, морамо се
према њему односити тактично, саслушати његове предлоге, размотрити његове жеље
и иницијативе, разговарати, договарати се, сарађивати. Родитељ мора знати да захтева
од детета да се одговорно односи према својим дужностима, а истовремено мора знати
поштовати и уважавати његову личност“ (Грандић, 1997: 56).
Васпитање у породици подразумева и специфичне методе деловања. Пре свега то је
лични пример родитеља, њихов међусобни однос и однос према деци као и укупна
атмосфера која у њој влада. Ту се, пре свега, има у виду међусобно разумевање и
разумевање развојних потреба детета, затим уважавање личности детета и родитеља. У
породичном васпитању предност имају методе показивања, поучавања, разговора,
објашњавања, убеђивања, расправљања и сл., a ca млађом децом и игра, која је и циљ и
метод васпитања. Васпитање у породици захтева познавање детета, затим стрпљење и
смишљене поступке у погледу одмеравања и постављања захтева према деци,
доследност у васпитним поступцима и јасност и доследност у захтевима. Такво
понашање очекује се и од oцa и од мајке, као и од других укућана. Породица као
фактор развоја личности - ако бисмо ово значење породице требали „молекуларније“
размотрити, у првом плану би се нашла релација родитељ-дете, односно васпитни
поступци родитеља. У стручној литератури највећа важност за формирање личности
придаје се породици конкретно односима у њој и положају који дете има у породици.
Схватање многих стручњака је да су услови породичног живота у првим годинама
детињства одлучујући за то каква ће се личност формирати и кавка ће она бити у току
читавог живота. „Дете је отац човека“ (Милић,2007: 50), одређује каква ће бити
личност одраслог човека његово рано детињство. Искуства у детињству остављају
дубок траг у свакој личности.
Породица је незаменљив чинилац у формирању личности детета. Три су разлога за ову
тврдњу: „прво, она најуспешније преноси културно и друштвено-историјско искуство
једног народа на млађе; друго, она најбитније утиче на емоционално формирање,
обогаћивање и афективну стабилност детета; треће, дете у породици стиче драгоцена
искуства о односима међу људима“ (Голубовић,1981: 99). Не постоји институција која
би у формирању дететове личности могла да замени породицу, а поготову нема те
институције која тај задатак може успешније да обавља од породице. Може се дете
неговати и васпитавати и ван породице, али то оставља трајно негативне последице на
његову личност. Развој напуштене деце, деце сирочади, чак и ако су касније дошла у
богату социокултурну средину и живела у добрим материјалним приликама, остао је

непотпун и поремећен. Може дете измештено из породичне средине имати и
најпрофесионалније васпитаче, али ипак неће стећи толико емоционално богатство и
толико искуство о животу као кад би одрастало у породици.
Снага породичног васпитања и образовања лежи у још једној важној чињеници. То је
прво васпитање које оно стиче, оно је темељно и зато најснажније. Свако следеће
васпитање гради се на домаћем. И зато је веома важно да оно буде не само топло и
блиско него и правилно. Зашто су ти најранији породични утицаји тако пресудни?
„Процес васпитања се оптимизује јер су код детета развијене потребе за
комуникацијом, стицањем нових утисака, за моторном активношћу“ (Екерман, 1966:
129). Такве дететове потребе најбоље се задовољавају у породици. Зато и није добро
ако се дете прерано одвоји од породице, ако је целог дана у јаслицама или вртићу. Није
добро јер је његова психичка активност смањена, осиромашен је њихов доживљајни
свет, сужена комуникација и успорен когнитивни развој. Сви познати аутори
јединствено тврде да је време које дете проведе у породици пресудно у коначном
обликовању његове личности и понашања. Дете је у породици заштићено и вољено. У
његовим првим представама остају одсликана лица која су му причињавала радост,
задовољавала његове потребе. Љубав према детету као васпитни чинилац има огромну
улогу. Истраживања су показала да дете, у првим годинама живота, радо прихвата
утицаје најближих особа, оних које га највише воле, али је врло одбојно на савете њему
мало познатих особа. Још нешто: дете је тешко преварити. Њему се не може одглумити
љубав, јер су његови сензори врло осетљиви и на најмање вибрације.

Принцип потпуне ангажованости
Деца као равноправни чланови треба да се укључе у живот и рад породице. „Све
способности детета треба активирати и ангажовати. То треба радити у игри, учењу,
слободним активностима итд“ (Грандић, 1997: 57). У прошлости је било сасвим
другачије. Деци су обавезе наметане још од првих корака, а како су одрастала, тако су и
послови бивали све захтевнији. Од чувања домаћих животиња, преко чувања млађе
деце у породици, па до пољских радова – хиљаду обавеза је сваљивано на нејака дечја
плећа. Школовање је за многу децу представљало недостижан сан, управо зато што је
рад свих чланова породице, па и оних најмлађих, у временима сиромаштва и беде био
неопходан за преживљавање заједнице. Затрпавање деце пословима се често
претварало у праву експлоатацију, па су многе генерације одрастале практично
немајући детињство. А, онда је наступило ново време, и родитељи са жељом да свом
потомству пруже детињство које неће наликовати њиховом.
Рад и учествовање деце како у кућним, тако и физичким активностима допринеће
сваако здравијем и правилнијем развоју дечије личности.

Принцип позитивне орјентације
Од родитеља се захтева да се у васпитном раду ослања на позитивна својства детета.
Пре свега мора познавати децу, уочити његове позитивне особине или бар могућности
и на њима радити. „Добар родитељ треба да верује у децу, треба да им објашњава како
треба да се понашају у одређеној ситуацији с уверењем да ће она тако и поступити.
Поверење у васпитном раду има важну улогу. Родитељи су дужни да свом детету пруже
подршку, да га бодре, подржавају у добрим делима“ (Грандић, 1997: 59).

Принцип међусобног поверења
По овом принципу мора да постоји пуно поверење међу члановима породице. Без
поверења нема успешног деловања. Такође су важни складни и емоционално позитивни
односи међу члановима породице. Ти односи зближавају и повезују родитеље и дете,
уливају поверење. Оног тренутка када се деца поверавају родитељима, можемо
говорити о томе да деца поштују своје родитеље, да их прихватају као ауторитете али и
као пријатеље са којима желе да решавају своје животне проблеме.
Поверење у васпитању значи да детету остављамо довољно слободног простора у коме
може само да доноси одлуке, било у једном било другом правцу, у коме може да се
предаје једном или другом осећању, да трага за средњим путем, да налази можда
паметнија решења на једном да не би пропало на другом путу. Деца која се
одушевљено и добронамерно гаје увек су интелигентнија. Деца која се васпитавају по
крутим принципима по правилу су медиокритети, који се никад не уздигну изнад
просека. Она се читавог живота ропски покоравају строгим правилима, а у потаји их
увек мучи страх од казне, и то не само у младости, већ и у зрелим годинама.

Принцип јединствености
Принцип јединствености подразумева „складно васпитно деловање оба родитеља и
свих чланова породице. Ако тога нема, васпитни резултати ће бити слаби, а често и
никакви. Несклад међу члановима породице неповољно утиче на дете често узрокујући
појаву неуроза. Зато је усклађивање ставова према деци потребно и са медицинског и
педагошког становишта“ (Грандић, 1997: 59). Самосталност је основни услов да
морално формирана и целовита личност постане самостална. Личност се мора
оспособити за властито одлучивање, прерасти у своје нагоне и органске потребе,
развијати своје интересе и циљеве. Без самосталности делатност човека је жеља
других, личност је у њему закржљала. Његова осећања су површна, а воља је пасивна.
зато је важан задатак васпитања, развој самосталности. Развој самосталности одвија се
у васпитном процесу и тесно је повезан са свим другим васпитним напорима. Услов за
развој самосталности представља поверење у човека, без кога се самосталност не би
никад развила.

Принцип доследности
Од сваког васпитача тражи се да остане доследан самом себи. Ако његови ставови нису
стабилни, онда они ништа не значе. „Постављени захтеви, обавезе, дужности морају се
поштовати и остваривати. Доследни родитељи су изврсни примери и успешни
васпитачи“ (Грандић, 1997: 60). Доследност је особина карактера која је неопходна за
хармонијски развој личности. Ова особина значи верност према личности, верност
према самом себи, али се манифестује према друштву. Васпитаника треба тако
усмеравати да обичаје, вредности и законитости у поступању складно и доследно
изражава и испуњава. На тај начин ћемо га оспособити да поступа самостално и
одговорно. Личност коју карактерише доследност страно је колебање између мноштво
утицаја, она поступа из уверења. Погрешну доследност која се испољава у виду
тврдоглавости и догматичности треба настојати отклонити из васпитаникове личности.

Принцип индивидуалног прилажења
Свако је дете посебна јединка и свака васпитна мера мора бити у складу са тим
посебностима. „Сваки поступак, свака мера, захтев мора бити у складу са дететовим
индивидуалним могућностима и степеном развоја. Зато сваки родитељ треба добро да
упозна своје дете, како би васпитање било што успешније“ (Грандић, 1997: 61).
Дете у свом развоју пролази кроз квалитативно различите фазе које имају одређени
редослед. Свако дете има свој индивидуалан ритам развоја тако да пролазе развојне
фазе у различитом узрасту у односу на вршњаке. Познавање процеса развоја и
развојних стадијума помаже нам да боље разумемо могућности и потребе детета. У
исто време, развојне мапе и други показатељи развоја могу да заплаше родитеље ако
очекују да свако дете на одређеном узрасту може да чини исто. Нека деца проходају са
девет а нека са 20 месеци, нека проговоре у првој а нека тек у трећој години.
Повезаност физичког и психичког развоја тражи јединство васпитања и неге малог
детета, у раном детињству ове активности се не могу одвојити а током њих дете и учи
нове вештине и шири своја знања. Некад се понашање које је дете усвојило јави па се
изгуби док се не учврсти потпуно и то не треба да нас забрињава.
Не развијају се све функције истовремено већ обично једна преовладава. На пример,
док дете проходава оно неће истим интензитетом развијати говор или неке друге
способности као што развија своје моторичке вештине. Када овлада ходањем, оно ће се
спонтано окренути увежбавању неких других вештина. Неке функције се развијају од
општег ка специфичном – на пример беба реагује на драж целим телом па почиње да
рагује специфично; беба прво има недефинисано стање узбуђености, затим почиње да
разликује стања општег задовољства или незадовољства да би постепено развијала
специфичне емоционалне реакције. Неки процеси се развијају по принципу интеграције

– на пример дете прво усваја гласове, слогове, па научи речи и тек онда склапа
реченице.
Развој осетљивости, покретљивости и координације покрета напредује од главе према
ногама. Прво се развија контрола великих мишића а касније контрола ситнијих
мишића. Током развоја дете показује тенденцију ка све већој економичности мишићног
напора и смањује непотребне покрете. Прелази од билатералног ка унилатералном
коришћењу органа – прво користи обе руке па затим једна постаје доминантна.
Осетљивост, покретљивост и координација покрета иду од делова ближих кичменом
стубу ка удаљенијим. Развој се не дешава сам од себе, од раног узраста дете је врло
активан чинилац сопственог развоја. Услови у којима дете одраста, нега и васпитање
које добија имају велике непосредне и извесне дугорочне последице на развој.
Не постоје два иста детета и две исте одрасле особе. Деца истог узраста су слична али
је ипак свако посебно. Браћа и сестре су слична по некој особини и понашању али
друге особине и понашања могу бити потпуно различита. Деца (и одрасли) се разликују
по својим личним особинама, пореклу и породичном статусу: физички изглед (висина,
тежина, боја косе, боја очију…), физичка спретност, снага, покретљивост, добро или
нежно здравље, знања и вештине које имају, како најбоље уче, интересовања, шта
питају, шта желе да науче, шта воле да се играју, које играчке воле/праве, да ли више
воле да буду у друштву или сами, како комуницирају са децом и вршњацима, да ли се
често сукобљавају, како решавају сукобе, како реагују на похвалу, на забрану, на казну,
да ли су бучни или мирни.

МЕТОДЕ ПРОДИЧНОГ ВАСПИТАЊА
(и укратко обнављање принципа породичног васпитања)

Породично васпитање подразумева специфичне методе деловања, ради
испуњења својих задатака и циљева. Универзални поступци, начини, не постоје. Које ће
поступке изабрати родитељ, зависи од многих фактора, како оних који делују унутар
породице тако и оних који су под утицајем спољашњих чинилаца, али свакако
подразумева коришћење најуспешнијих. Најчешће методе породичног васпитања су
(према Кука, 2008: 20):

-

-

Метода уверавања и убеђивања


широко прихваћена метода; потребна је што потпунија аргументација;
што више очигледног и конкретног и систематичност у току разговора;
средства ове методе су: објашњење (упућивање на аргументе којима се
указује на прави проблем и шта желимо да се промени),



указивање на узроке појаве (представља откривање последица неког
поступка, у виду одговорности, боље сагледавање последица...),



стицање искуства уверавањем (навођење позитивних примера социјаног
окружења, као и негативних, са образложењем које доводи до увиђања
стварних узрока и последица, без примене грубости).

Метода вежбања и навикавања


вежбањем се развијају одређене навике и вештине, уз контролу
спречавања непожељног;



навикавање се постиже упорним понављањем, вежбањем одређених
активности, како би их дете усвојило као ,,аутоматизоване радње”, што
навике и јесу по дефиницији;



вежбањем се дете подржава и охрабрује да развије механизме
самоконтроле који ће му користити за успешнији развој;



са овом методом треба започети што раније, јер је лакше створити нову
навику, него исправљати стару;

-



садржај навикавања, осим свакодневног животног контекста, су и
здравствене, хигијенске и културне навике; средства ове методе су:



стабилни систем правила, тзв. ,,кућни ред” регулисан дневним планом
дужности, које попримају рутински карактер (према Спасојевић, 2011:
206),



лични пример родитеља (ниједна оријентација детета се не може
усвојити, ако нема модела за идентификацију),



позитивни узори у понашању у непосредном окружењу (у питању су
особе код којих родитељи често немају објективност, не познају је
довољно добро; виде се само оне особине које се манифестују на први
поглед; проблем настаје када деца уоче и лоше стране оваквих особа).

Метода подстицања и храбрења


веома позитивно оријентисана метода као подршка у развоју, а не
присиљавања;



то су најбољи покретачи промена;



потребно је добро познавање детета и његових могућности и
интересовања;



заснована на јакој жељи сваке личности за афирмацијом.

Средства ове методе су: похвала и признање, обећање (,,најава могућности неког
уступка” (Спасојевић, 2011: 208), јер очекивање награде на крају неког циља покреће
дете на активнији однос; најбоље је кад је иницирано од стране детета, па је то нешто
дуго прижељкивано), награда (уско везана са обећањем, али је треба користити
пажљиво, јер лако прераста у куповину наклоности детета; добијају на вредности када
нису честе, па самим тим дуго очекиване), такмичење (у оквиру породице, се користи
индивидуално за поређење садашњих са претходним постигнућима детета за одређену
активност; у оквиру колектива се највише користи у вршњачким групама).

-

Метода спречавања


користи се када родитељи желе да спрече негативно понашање детета и
развој нежељених особина и склоности; мада неки родитељи ово могу
погрешно да протумаче, па спречавају оно што по њиховом мишљењу
може да штети и тако спрече тренутно, али на дугорочном плану се то
покаже да и није било добро);



нагласак треба да је на објашњавању и што конкретнијем доказивању
погрешног;



као и какве све негативне последице могу проистећи;

Средства ове методе су:


„надзор (има превентивни карактер),



примедбе, опомене или упозорења (имају за циљ да укажу на погрешно и
укажу на исправно),



критика (снажно средство спречавања поткрепљено недвосмисленим
чињеницама и аргументима, препоручљиво је користити је у ,,четири
ока”),



забрана (средство којим се на неко време одузима право на игру, на неку
улогу; увек се морају имати у виду саме особине детета и како ће оне
деловати на дете),



казна (најснажније средство, често прераста у физичко кажњавање;
санкције морају да постоје, када само речима не може да се исправи или
спречи погрешно, али она мора бити логична последица)“ (Кука 2008:74).

Слика 1 – Шематски приказ опште методе и средства васпитања

Први принцип породичног васпитања је поштовање личности детета да би се
остварила сврха овог васпитања. „Нема развоја ако нема активности детета и неће се
потенцијал добијен наслеђем развити. Па, тако, деловање детета на властити развој,
постаје драгоцени чинилац развоја личности“ (Спасојевић, 2011: 192). Овде је реч о
уравнотежавању односа родитеља и детета, брижљиво саслушати шта мисли,
уважавати предлоге, охрабривати га да делује. Само у таквом позитивном окружењу је
могуће да дете развије склоност ка сарадњи, самосталност и одговорност.
Принцип равноправности подразумева потпуну ангажованост и третирање
детета као равноправног члана ради укључивања у живот и рад породице. Овим
принципом код детета се стиче свест о сопственим могућностима, ствара слика о себи,
стичу се самосталност и самопоуздање. Без принципа међусобног поверења између
родитеља и детета немогуће је васпитно утицати на дете. Поверење је основна вредност
снаге породичних односа. Родитељ у таквим породицама континуирано прати развој
детета и његова постигнућа и у складу са њима делује позитивно кроз сарадњу и
планиране активности у којима се то реализује.
Принцип јединства утицаја чланова породице представља уједначеност у ставовима и
деловању оба родитеља као најбитнији осећај сигурности и топлине дома.
„Оствареност се види кроз брзо споразумевање родитеља и детета у било којој
ситуацији и када проблем једног члана дотиче све остале чланове те породице и
заједнички долазе до решења“ (Јанковић, 2010: 95). Принцип доследности мора
постојати да би дете могло да схвати шта се тражи од њега, који вид понашања је
пожељан и да се ред мора поштовати за све. Доследност свих чланова породице у
захтевима за развој личности детета, без присиле, се више односе на навикавање, а
мање на исправљање неких облика понашања. Овим се деца уче ,,одговорности са
јаним ограничењима, правилима понашања и обавезама.” (Спасојевић, 2011: 195).
Принцип индивидуализације подразумева индивидуални приступ сваком детету,
поштујући различитости сваког детета понаособ. Свако је индивидуа за себе, па тако
нема универзално применљивих поступака и мера. Пратећи овај принцип деца морају
разумети васпитне мере, а родитељи да ли је она у складу са могућностима детета (како
у промени понашања, тако и у дораслости детета задатку).
Не постоји универзална метода која даје успешне резултате у васпитању детета,
већ успешна комбинација више различитих васпитних поступака које треба ускладити
са карактеристикама личности детета. Свако дете је јединка за себе, али ипак имају сви
нешто заједничко.

Др Мирослав Кука
(одабрао и приредио)
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однос је сложен јер улога родитеља захтева комбинацију ауторитета и интимности што
успешно могу савладати само формиране личности. Девис истиче социо-психолошке
разлике између генерација полазећи од тезе да старију генерацију карактерише реализам,
и озбиљније схватају операционализоване идеје а младе карактерише идеализам и склони су утопијским идејама.
24. ПОРОДИЧНИ ИДЕНТИТЕТ, СТАБИЛНОСТ И СЛОМ
Психолошки идентитет подразумева схватање сопствене личности, које је изражено
у тежњама, циљевима и гледиштима особе или групе особа. Психолошки идентитет није
статичан, он се развија и мења, обликује га интеракција између индивидуе и њене средине. У одређеним фазама развоја личности дете свој лични идентитет не доживљава одвојено од породичног. Психолошки идентитет и стабилност понашања морају се посматрати заједно. Стабилност понашања је коначни производ комплексних и међусобно повезаних процеса: 1. контрола конфликта, 2. способност за промену, 3. испуњавање
нових улога у животу,... Конфликти, анксиозност, депресије, изазивају неуспех у прилагођавању и ментално обољење. У вези са овим важна је способност да се постигну облици комплементарности породичних улога које пружају задовољство, одређују путеве за
разрешење конфликата,.... Породични конфликт може да покаже начин за решење индивидуалног конфликта или да индивиду гурне у стање емоционалне декомпензације.
Ментално обољење ограничено само на једног члана породице ретко се јавља, јер обично
постоји више носилаца обољења. Поставља се питање: Да ли су везе између обољења у
одређеној породици случајне, да ли се ток обољења једног члана породице одвија независно од обољења другог члана породице,...... Клиничка испитивања указују на повезаност психопатологија и породичних односа.
25. АУТОРИТЕТ, ПОЛ И УЛОГЕ У ПОРОДИЦИ
Карактер ауторитета је тесно повезан са природом расподеле улога. Персонс и Балес
истичу да се ауторитет у породици диференцира с обзиром на две основне врсте улога:
инструменталне и експресивне, па констатују да се у првој сфери више испољава ауторитет мужа, а у другој ауторитет жене. Тип ауторитета у структури породице зависиће:
Прво од расподеле важних улога (издржавање породице се у класним друштвима третирало као најзначајнија породична улога и од вршења те улоге је зависило ко ће бити
носилац ауторитета). Друго од учешћа чланова породице у доношењу важних одлука (важност одлуке зависи од културне дефиниције значајности појединих породичних
циљева. У савременим потрошачким друштвима, најважније одлуке се доносе у сфери
потрошње и расподеле буџета, затим у професионалној оријентацији деце,....). Треће од
персоналног чиниоца јер личности које су зрелије и сигурније у себе успевају да се
наметну осталим члановима породице и зато се често срећемо са случајевима у којима доминира син или ћерка. Расподела послова у кући, не може бити ваљан показатељ
стварних промена у породици, јер се тиме не повећава ни ауторитет жене нити се њене
породичне улоге битније мењају. Са одсуством институционализованих улога у породици, персонални чиниоци долазе до изражаја.
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26. СТАВОВИ РОДИТЕЉА ПРЕМА ДЕЦИ СА АСПЕКТА ПОДЕЛЕ ВЛАСТИ И
ЉУБАВИ
Ставови родитеља са аспекта поделе власти су: Ауторитарни ставови који потичу из
старе патријахалне породице у којој је глава породице отац и у којој је подела послова
таква да омогућује доминацију мужа и потчињеност жене док су деца у потпуној власти
родитеља. Ауторитарни став негативно утиче на развој деце, јер прикрива здрава родитељска осећања, деца се родитеља плаше и из страха према њима у свему им се покоравају. Демократски ставови представљају продукт савременог друштва у коме се постиже правна и економска једнакост брачних партнера. Демократски став се огледа у
поштовању дететове личности и равноправности међу свим члановима породице. Овакве
ставове могу имати само уравнотежене, зреле личности које нису егоцентричне, лицемерне, патетичне,... Ставови родитеља са аспекта љубави су: Топао став који се огледа
у истинској, родитељској љубави, када дете код родитеља наилази на разумевање свих
својих психичких проблема (дете се системацки храбри, указује му се поверење,...) и
хладан став који је супротан топлом, јер се не показује љубав, поверење, не даје се охрабрење. Овакав став изражава се кроз незаинтересованост или индиферентан однос родитеља.
27. ТИПОВИ РОДИТЕЉА ИЗРАЖЕНИ КРОЗ СТАВОВЕ
ПРЕМА ДЕТЕТУ
Да би васпитач разумео понашање родитеља према детету неопходно је да познаје основне типове родитеља: Пребрижни родитељи (међу којима су најчешће мајке) живе у
сталном страху да се њиховом детету нешто не догоди док они нису са њим. Стални
страх у коме живе овакви родитељи, често се преноси и на дете, па се и оно плаши одвајања. Са оваквим родитељима је теже сарађивати јер с одређеном сумњом гледају на
све што се у установи ради. Строги родитељи својој деци не дозвољавају никаква
супротстављања. Код таквих родитеља деца су обично нечујна, стално живе у страху од
казне, не говоре о својим поступцима из вртића како их родитељи не би погрешно разумели. Уз строгог родитеља дете стиче навику да поступа како му се каже, никад не износи своје мишљење ни у кући ни изван ње. Амбициозни родитељи претежно своје властите неостварене жеље из младости, по сваку цену хоће да остваре код своје деце, без
обзира да ли су оне у складу са жељама и могућностима самог детета. Презапослени
родитељи својом заузетошћу обично желе да нађу оправдања за своје пропусте у васпитању деце. Код оваквих родитеља дете ће дуже времена бити препуштено само себи и
утицају других чинилаца. Овај тип родитеља стално жури и своје одсуство од куће надокнађује великим бројем поклона што је по њима правилан вид компензације за утицај
на развој детета. Демократски тип родитеља заједнички подиже своје дете и утиче
на његов развој. Ови родитељи прате развој свога детета не само у породици већ и у школи и касније у друштвеној средини.
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28. ВРСТЕ САМОСТАЛНОСТИ КОД ДЕЦЕ
Циљ сваке породице треба да буде формирање емоционално зреле личности а у томе самосталност игра велику улогу. Самосталност деце се огледа у мноштву аспеката: Лична
независност у практичним стварима (дететова способност да се само храни, облачи
и пере). Независност потребна за сналажење у околини (дететова способност да се
слободно креће, ступа у контакте са непознатим особама, купује у продавници,..). Независност у односу на вршњаке (дете се одупире покушајима тиранисања и незадовољава опонашањем од стране другова). Емоционална независност (дете је у стању да
се самостално забави у одређеном временском периоду, не тражећи присуство и пажњу
одраслих). Интелектуална независност (дете је способно да тражи и проналази сопствена решења за проблеме, неверује увек на реч и мисли својом главом). Независност
у стваралачком изражавању (огледа се у оригиналности, флексибилности, креативној
продукцији).
29. ЗНАЧАЈ ПОРОДИЦЕ У ФОРМИРАЊУ НАВИКА КОД ДЕЦЕ
Навике су начини вршења одређених радњи, које су се, понављањем или вежбањем,
учврстиле тако, да при њиховом обављању није потребно размишљати како их треба извршити. За децу је још у раном детињству значајно да стекну културно-хигијенске, радне навике и навике понашања. Правилна организација режима дана неопходан је услов
за успех детета у породици, школи, животу уопште. Због изражене потребе за сигурношћу, деца воле организованост средине јер се на тај начин осећају заштићеном, а тако
стичу корисне навике за живот. У стварању навика код деце велику улогу има дисциплиновано понашање. Дисциплина је комплексна, морално етичка категорија којом се дефинише одређени карактер поступака и понашања појединца у скаладу неке уже или
шире друштвене групе. Стога, дисциплиновање је неодвојиво од интерперсоналних односа, а циљ му је формирање свесне дисциплине тј. процеса владања самим собом и
својом околином.
30. ДЕЧИЈЕ ОПОНАШАЊЕ И СВОЈЕГЛАВОСТ
Мало дете опонаша много тога што у својој околини сусреће и запажа. Дете опонаша по
нагону, ненамерно и несвесно већ у првим месецима живота, да би касније то опонашање
постепено добијало обележје намерне делатности. У свим тим активностима опонашања
дете развија своје физичке и психичке снаге и способности и долази до разноврсних
знања и искустава. Дете у првом реду опонаша особе које најчешће сусреће (родитеље,
браћу, сестре,..), а затим вршњаке другове, идоле,... Опонашање је један од најзначајнијих начина одгајања детета, јер тим начином боље и успешније одгајамо него путем
разних поука и теорија. Између 2 - 3 године живота дете изненада постаје непослушно
и својеглаво. У току треће године живота (период обликовања свесног вољног живота),
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дете свесно спознаје да је оно посебно биће које може нешто желети или не желети. Покушаји „насилног ломљења дечије воље“ код деце чврстих нарави могу само довести до
јачања њиховог отпора и до појаве неизлечиве својеглавости. Родитељи не смеју схватити
дечије „нећу“ у том периоду, као израз неке намерне непослушности.
31. УЗРОЦИ, ПОСЛЕДИЦЕ И ПОСТУПАЊА КОД
ЛЕВОРУКЕ ДЕЦЕ
Истраживачи ове појаве узрок леворукоси не виде у васпитној запуштености већ у
урођеној диспозицији која чини да они одређене покрете изводе лакше, брже и боље
левом руком. Осим наслеђене диспозиције, до развоја леворукости може доћи и код
случаја обољења која доводе до губитка моторике десне руке. Тек након 6 - 7 месеци
(или касније између 1 и 3 године) може се код деце запазити давање предности једној
руци. Орган покрета није само рука, већ је то у првом реду мозак. Делатност једне руке
је одраз делатности одређеног центра за кретање у супротној хемисфери мозга, (функционална основа једне хемисфере је од рођења развијенија). Постоји уска веза између
леворукости и поремећаја у говору. Наиме уколико су леворука деца била присиљена да
се служе десном руком, касније ће то проузроковати појаву муцања и других говорних
поремећаја. Када се код леворуке деце код учења почетног писања присилно захтева
употреба десне руке често долази до поремећаја у читању и писању тзв. легастенија
или дислекција. М.Совак наводи основни педагошки принцип код васпитања леворуке деце: „није довољно леворукост само толерисати, већ је треба на погодан начин
потпомагати и развијати, користећи се при томе свим могућностима индивидуалног
прилажења детету“.
32. РАЗВОЈ СПОСОБНОСТИ, ОСОБИНЕ И ПРИСТУП ДЕЧИЈЕМ ЦРТЕЖУ
На разним ступњевима психо-физичког развоја дете мења садржај побуда које га наводе да црта. Дете од 2 - 3 године цртањем остварује моторичку активност и упознаје
материјал и предмете којима рукује. Са две године дете почиње оловком по папиру
повлачити трагове или шаре у којима нема никаквог реда ни смисла, то је тзв. период
шарања. Први сплет шкработина на папиру резултат су покретања руке из рамена (тзв.
шарање замахом), после кога следи покрет локализиран у лакту, затим шаци и на крају
у самим прстима. Резултат премештања покрета су фине, по папиру равномерно распоређене шаре у облику кругова, спирала и слично. Цртање малог детета је цртање на
основу памћења. Мало дете не црта предмете онако како се виде када их непосредно
посматрамо, већ како их оно себи представља помоћу памћења и зато ти цртежи нису
визуелно реалистични. У цртежима детета овог узраста недостају пропорције, смисаони положај предмета у простору као и недостатак приказивања покрета и радње.
Боју у својим цртежима дете примењује чисто декоративно, без обзира на стварну боју
предмета. Цртачком активношћу дете развија: способност моторике горњих екстремитета, способност запажања, памћења, мишљења и фантазија. Све ово заједно доводи до
развоја целокупне личности.

Др Мирослав Кука
(одабрао и приредио)
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35. ПОРОДИЦЕ СА ПОРЕМЕЋЕНИМ ОДНОСИМА
Породице са поремећеним односима су оне породице које се нису структурно распале,
али које су тешко изнутра подривене услед објективних тешкоћа. Најчешћи узроци који
доводе до наружености породице су: Узроци субјективне природе (психичка и полна
неподударност између супружника, разлика у карактерима, у навикама, у годинама, у
васпитању и образовању,...). Узроци економске природе (незапосленост, ниски лични
дохоци, дугогодишња болест члана породице,...). Узроци који леже у асоцијалним навикама (уколико се неки од чланова породице одао алкохолизму, криминалу, наркоманији, проституцији,...). Узроци који леже у поремећају физичке, менталне или психичке структуре личности (инвалиднитет, ретардираност, психозе,...).
36. ПОРОДИЦЕ СА ПОРЕМЕЋЕНОМ СТРУКТУРОМ
Породице са поремећеном структуром познате су под називом непотпуне породице .
Као непотпуне породице могу се означити: Породице једног родитеља са дететом које
представљају најтипичнији облик непотпуности (подаци показују да је у градским насељима много више распрострањених породица којима недостаје отац). Породице које
сачињавају деца без оба родитеља су доста ретке (умрла или настрадала оба родитеља,
напуштена деца, родитељи у иностранству,...). Брачни пар без деце. У погледу начина
настанка непотпуности, разликујемо породице које су биле непотпуне од самога почетка
(ванбрачне породице) и оне које су накнадно постале непотпуне (мигрантске, удовичке и
породице после развода брака). Требамо разликовати четири групе ванбрачне деце: 1.
находчад представљају напуштену односно нађену децу која у основи трајно остају без
оба родитеља, 2. ванбрачна деца која живе са мајком у непотпуној породици и чије
очинство није утврђено, 3. ванбрачна деца чије је очинство утврђено признањем или
судском одлуком а не добровољним чином оца, 4. ванбрачна деца која накнадно добијају статус брачне деце (позакоњење).
37. ПОРЕМЕЋАЈИ МАТЕРИНСТВА
Мајка је најважнија одрасла особа у животу детета. Односи између мајке и детета су
двосмерни процеси а квалитет те интеракције треба размотрити кроз неколико њених фаза:
блискост односа, задовољство односом, осећање испуњења,... Жена може желети брак, а
да не жели децу и обрнуто. Мотивација за брак је прилично сложена и не мора да обухвата
жељу за децом. Неке жене желе једно дете друге више, неке су способне за безграничну
љубав, друге су повучене и немају осећања,.... За оцењивање мајчине личности значајни
критеријуми су: интелектуална обдареност, перцепција стварности, способност за емоционалне односе, представа о себи и другим особама,... Интензитет мајчиног осећања
одговорности квалификује се њеним субјективним убеђењем о томе колико понашање њеног детета скреће од нормалног. Она је готово увек склона да скретање детета осећа као
нешто што неповољно говори о њој самој. Начини на које мајка може реаговати на осећање
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промашености материнства су: 1. да убеђује себе да се дете родило рђаво и да она ту
ништа не може учинити 2. цео проблем избегава тако што ће се емоционално одвојити
од детета или развијати принудна интересовања у другим правцима, ван породице.
38. ПОРЕМЕЋАЈИ ОЧИНСТВА
Фактори који ометају очинство могу се сврстати у две категорије: Прошли фактор
представљен је постепеном диференцијацијом мушкости у личности оца условљено његовим типом емоционалне припремљености за улогу оца. Садашњи утицаји огледају
се у емоционалној интеграцији мушкарца у односима муж-жена, отац-дете и у интеграцији мушких способности за ванпородичне радне улоге. У складу са очевом емоционалном потребом дете може бити употребљено као доказ очеве мушкости, потенције и
успеха, супротно, дете може одржавати очеве страхове од одговорности до неуспеха у
улози мужа или оца. Отац може бити онеспособљен у очинској функцији зато што пати
од физичке или емоционалне болести, може бити трговачки путник, дакле, физички одсутан или физички присутан али као отац одсутан. Разочарења у љубавном животу са
женом могу бити узрок очевих компензационих захтева за прекомерним изражавањем
љубави према детету. Дете се више не посматра као самостално биће, већ оно постаје
објекат очевих незадовољених потреба за љубављу. На поремећај очинства могу утицати
очеви односи са сопственим или жениним родитељима, где се кроз несвесну идентификацију детета са једним од омрзнутих родитеља дете одбацује или кажњава.
39. ПОРЕМЕЋАЈИ ДЕТИЊСТВА
Дете нема представу одраслог човека о томе шта представља нормално или ненормално
понашање, или шта је то емоционално обољење. Дете које је упућено на психијатра одлази
тамо јер мора, а клиничар је тотални странац и дете ће често бити збуњено. Начини понашања који се могу јавити за време почетних терапија на релацији клиничар-дете су: 1.
дете може да напада своју породицу и да тако покушава да изнуди задовољење својих општих потреба (у ову категорију спадају поремећаји агресивног понашања), 2. дете може да
одбије контакт са својим родитељима (у ову категорију спадају тенденције прекомерне заокупљености собом и сопственим телом), 3. дете на конфликт са породицом може реаговати претераном анксиозношћу, стварањем одређеног облика психопатологије. У широј
групи, примарних поремећаја дететовог понашања обухваћене су подгрупе: 1. рђаве
навике које се јављају због емоционалног лишавања и обично се изражавају у извесном
облику аутоеротске активности, 2. поремећаји понашања свој узрок увек имају у неиспуњавању родитељских одговорности, 3. неуротичне црте су повезане са фазом развоја
личности у којој су само делимично завршени процеси идентификовања са родитељима.
40. ПОРЕМЕЋАЈИ МЛАДОСТИ
Типичне манифестације поремећаја код младих људи су: несигурност, егоцентричност,
сексуални нагони, егзибиционизам, променљиве представе о себи, емоционална дезоријентација,... Иза ових типичних манифестација младости стоје фундаментални би-
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олошки процеси пубертета. Млади људи се понашају као деца и као зрели људи а њихово
прилагођавање је производ две врсте фактора: 1. физичких промена које прате брзи
раст и сексуални развој и 2. притиска породице и културне групе. Када дете порасте
и прерасте доминацију породице једна од његових највећих брига је да своје ЈА снажно
оријентише у односу на спољашњи свет. Друго значајно подручје конфликта тиче се
стварног или замишљеног повређивања самопоштовања → млади људи су ванредно осетљиви на своју представу о самом себи. Осамостаљивањем млади човек одлучује да припадне једној од различитих ванпородичних група - он тражи нови идеал. У оквирима
својих група млади људи остварују сопствени свет у коме владају јединствена мерила и
појмови о предностима који су усклађени са њиховим потребама.
41. ИНТЕГРАЦИЈА И ДЕЗИНТЕГРАЦИЈА ПОРОДИЦЕ
Породична интеграција представља везу јединства и кохезије у току породичног живота од којих су најважније: заједнички интереси, приврженост и осећање узајамне економске зависниости. Уколико обе улоге у породици, примарне (родитељске) и секундарне (супружничке) нису у јединству нема јединства у породици, долази до
дезинтеграције . Елементи дезинтеграције су: недостатак заједништва између чланова,
недоследност у емоционалном континуитету. Чиниоци који омогућавају постојање и очување породичног интегритета су: Спољни услови и то друштвено-економски што подразумева припадност супружника истој класи и етничкој групи, као и решеност стамбених и материјалних услова и културни услови који подразумевају културну средину из
које долазе супружници. Унутрашњи услови и то антрополошки и психо-социјални
као што су ментално здравље, карактерне црте личности, мотивација,...
42. ПОРОДИЧНИ СТРЕС И ЊЕГОВО ПРЕВЛАДАВАЊЕ
Породични стрес се дефинише као стање тензије која израста из неког актуелног или
опаженог захтева који тражи прилагођавање и адаптивно понашање. Стрес у породичном
систему може имати три извора: 1. стрес везан за прелазне развојне фазе породице, 2.
стрес као производ унутарпородичних проблема, 3. стресни контакт једног члана породице са изванпородичним системом. Прва два извора стреса су вид унутрашњег притиска на
породични систем и они су извори конфликата. Трећи извор стреса је вид спољашњег, изванпородичног притиска. Уопштено, разликујемо две врсте породичног превладавања стреса:
1. кроз отпор насталим променама и 2. кроз адаптивно прилагхођавање новонасталој ситуацији. Које су то особине породице које би могле имати заштитну функцију када
је дејство стреса у питању? Истраживања показују да је то уверење да се руководи сопственим животом, временска оријентација ка будућности и оптимистички животни стил.
43. ПОРОДИЦА И ДЕЦА СА ПОРЕМЕЋАЈИМА У РАЗВОЈУ
Најсложенији и најтежи проблеми у породици јављају се онда када се роди дете које је
ометено у свом психофизичком развоју или када такво постане. Деца са развојним сметњама најчешће се разврставају у шест основних група: 1. деца са сензорним сметња-

24

ПОРОДИЧНА ПЕДАГОГИЈА

К

У

К

А

ВАСПИТАЊЕ ИМА ЗА ЦИЉ ФОРМИРАЊЕ КАРАКТЕРА

ма, 2. деца са телесним сметњама, 3. деца са недовољно развијеним сазнајним способностима, 4. деца са поремећајима говора, 5. деца са поремећајима моторике и
6. деца са израженим поремећајима у понашању. Сваки облик тежег оштећења двоструко утиче на формирање свести о себи: 1. постојеће оштећење смањује репертоар искустава нужних за формирање јасне слике о себи и 2. слика о себи је преоптерећена
свешћу о значају оштећења и конфузијом у низу битних аспеката самосвести. У породици са хендикепираним дететом јавља се низ проблема који се могу сврстати у неколико
група: 1. реакције на психофизички недостатак детета (после првог шока родитељи
захтевају од средине да их оставе саме и основно осећање је туга), 2. подизање хендикепираног детета (први проблем је емоционални а други је везан за анксиозност коју
треба превладати током периода прилагођавања родитеља на дете са недостатком), 3.
васпитни проблеми (због повишеног нивоа емоционалне осетљивости не препоручује
се коришћење казне у васпитању ове деце).
44. ОБЛИЦИ НЕПРИЛАГОЂЕНОГ ПОНАШАЊА ДЕЦЕ
Као мерило да ли неко дете можемо сматрати “проблем дететом”, прихватили смо присуство било ког симптома поремећеног понашања. Неприлагођен став детета према околини може имати претежно активан или пасиван карактер. Пасиван облик неприлагођеног понашања сврставамо у два дела: 1. плашљиво дете које се одликује повученошћу и неповерљивошћу, 2. облици неприлагођеног понашања који се испољавају код
немарне деце која су несамостална, лења, безвољна и незаинтересована.
Активним облицима неприлагођеног понашања реагују деца углавном на исте
поступке васпитача који изазивају и пасивне поремећаје владања, а то су: ауторитативност, злостављање, мажење,... Када дете или млад човек, дође у сукоб са захтевима породичног живота, школовања или знања могуће је да ће се сукобити са прописима друштвене заједнице и тада постаје малолетни преступник или деликвент. Облици неприлагођеног понашања су: стидљиво дете, лењо дете, дете које краде, дете које лаже, агресивно дете, нервозно дете, дете које пуши,....
45. МЕЂУСОБНА ИНФОРМИСАНОСТ ВАСПИТАЧА И РОДИТЕЉА
Васпитачи ће информисати родитеље о томе како се деца активирају у осамостаљивању и стицању нових знања и навика и које су најподесније методе и облици усмеравања
те активности. Родитељи ће информисати васпитача који су услови у којима се дете
развија у породици, које су његове испољене способности и могућности, што је за васпитача значајно како би могао појединачно да делује на свако дете. Индивидуално
информисање је када васпитач прича с једним или оба родитеља само једног детета.
Родитељи преко индивидуалних контаката сазнају: утиске васпитача о развоју детета,
поступке које треба лично да примене према детету, да ли су задовољене све дечије потребе у току дана (храна, одмор, изласци напоље), изузетне резултате или поступке детета
који заслужују пажњу. Постоје две врсте информисања које разматрају васпитач и родитељи: 1. Успутне информације приликом јутарњих или поподневних сусрета у вртићу
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где се саопштавају детаљи око исхране, одмора, похваљује понашање,.... У овим разговорима треба избегавати критику деце. 2. Писмено информисање подразумева истицање
распореда свих активности у којима дете учествује у току дана, затим јеловник за наредну недељу, на полеђини дечијих цртежа васпитач исписује своја запажања када је то потребно. Групни разговори се воде када је одређено понашање карактеристично за
неколико деце из групе. Предности овог облика: 1. омогућава конкретан разговор о
проблему који је заједнички за све присутне, 2. родитељи могу измењивати своја искуства, 3. слушајући разговоре родитеља васпитач сазнаје како се деца са истим проблемима, понашају у различитим породицама.
46. ЦИЉ, САДРЖАЈ И ОДРЕЂЕЊА САРАДЊЕ ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ
Основна сврха сарадње породице и школе је да омогући координацију и усклађивање
активности породице и школе у процесу васпитања. Циљ сарадње је да пружи помоћ
породици у реализацији њене васпитне функције. Када је реч о садржајима сарадње ту
има више приступа: 1. први приступ карактерише тежња ка што свеобухватнијем
сагледавању садржаја породице и школе, 2. други приступ усмерен је ка целовитој
анализи појединих садржаја као могућих предмета сарадње породице и школе,... При
избору садржаја треба имати у виду следеће: 1. психо-физичке карактеристике и проблеме одређеног развојног периода ученика, 2. могућности и специфичности породице и школе као васпитних целина, 3. одређено схватање суштине сарадње. За успешну
сарадњу је битна социјална перцепција - квалитет доживљаја властите личности и опажања других особа, емоционални ставови - осећања према другим људима, емпатија уживљавање у положај друге особе.
47. КАДА ЈЕ ДЕТЕ ЗРЕЛО ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ
Зрелост за полазак детета у школу зависи од телесног развоја и телесног стања. Школа
поставља захтеве за телесно здравље, снагу и телесну отпорност детета: 1. дете мора
дуже да седи у школској клупи, 2. мора боравити са вршњацима у једном или више
затворених простора. У физичко анатомском делу пропорције школског детета у погледу односа између главе и тела мењају се у корист тела. Свако дете упућено у школу треба
да буде развијено и зрело у психичком погледу, да има развијене чулне органе ради што
бољег перципирања, да има развијене способности концентрације, стабилност пажње и
до неке мере развијене мисаоне функције. Најтежи проблем за многе школске прваке
представља прелаз од игре на рад.

ПОРОДИЧНА ПЕДАГОГИЈА – ИСПИТНА ПИТАЊА

1. Појам /предмет породичне педагогије.
2. Циљ и задаци породичне педагогије.
3. Принципи породичне педагогије (поштовања личности детета, принцип
потпуне ангажованости, позитивне орјентације,поверења, јединствености,
доследности, принцип индивидуалног прилажења).
4. Методе и средства породичног васпитања (убеђивање, вежбање и навикавање,
подстицање, спречавање).
5. Позиција породичне педагогије у систему педагошке науке.
6. Типологија породице (патријахална, малограђанска и савремена).
7. Породица као био-социјална стредина.
8. Васпитна функција традиционалне породице.
9. Савремено схватање о васпитању у породице.
10. Савремена породица (одређење појма- са економског становишта, исоријскосоциолошког, правног, социјално-политичког).
11. Функције савремене породице?
12. Шта се подразумева под комплетном, а шта под некомплетном породицом?
13. Улога и утицај родитеља у развоју детета.
14. Морално васпитање деце у породици (хуманизам, друштвеност -социјализација,
одговорност, поштење, самосвест...).
15. Породица и средства масовне комуникације.
16. Ставови родитеља ( ауторитаран, демократичан /демократски ).
17. Типови родитеља (пребрижни, строги, амбициозни, презапослени).
18. Појавни облици ннеприлагођеног понашања (стидљиво дете, лењо дете, дете
које краде, дете које лаже, агресивно дете, нервозно дете, хвалисаво дете, дете
које пуши, дете и алкохол, дете и наркоманија).
19. Значај сарадње породице и школе ( предшколске установе ).
20. Зрелост детета за полазак у школу (предшколску установу).

