
Међународни дан породице 
 

 

У савременим условима живота васпитање и образовање деце 

предшколског узраста одвија се у породици и предшколској 

установи.Убрзан развој науке,технике и друштвене промене 

уопште одражавају се на темпо и услове живота у породици. 

 Вишеструка криза која влада у друштву утицала је и на 

породицу и чињеница је  да је "она пострадала",а притом 

је срушен стари систем вредности и није успостављен 

нови.Живимо у вакуму који је најгори могући за све форме 

егзистенције,па и за породицу. 

 Институционално организовано друштвено васпитање и 

образовање деце предшколског узраста третира се данас као 

допуна породичном васпитању,а неретко и као замена за 

породицу. 

Једна од основних функција  институционалног предшколског 

васпитања јесте допуна породичном васпитању и то из два 

кључна разлога: 

 

Први разлог је да је јако ослабљена васпитна функција 

породице,као последица разних друштвених дешавања у 

претходном периоду . 

 

Други разлог је да подаци,евалуационих студија програма 

предшколског васпитања  показују  да су највећи и 

најдуготрајнији ефекти оних предшколских програма који 

обухватају и укључивање породице. 
 

У Општим основама програма као фундаменту за израду свих 

програма рада предшколских установа предвиђена је сарадња 

са породицом као предуслов  остваривања задатака 

васпитања и образовања. 

 

 



 

Породица је прва средина детета и његово најважније 

окружење ,од рођења па до поласка у школу.Мала или 

велика,потпуна или непотпуна,сиромашна или богата,срећна 

или несрећна, породица има најснажнији утицај на формирање 

личности детета. 

 

Идеална породица не постоји и готово је немогуће пронаћи 

средину у којој ће деца доживљавати увек и само позитивне 

утицаје. Битно је да они доминирају у васпитању.Сви чланови 

породице живе и раде,расту заједно и стварају породични 

живот уз заједничко преживљавање и превазилажење ружних 

ствари које су саставни део свакодневног живота ,као и 

доживљавање лепих тренутака.Све то је саставни део 

заједнићког живота и у току живљења успоставља се  и гради 

и развија однос са дететом који помаже  детету да  постане 

зрела,одговорна и самостална личност.  

 

У основи идеје коју желимо да представимо Обележавање 

Међународног дана породице је да кроз организовање 

различитих облика сарадње са породицом   унапређујемо постојеће 

услове и стварамо нове, за квалитетно одрастање деце, што и јесте 

приоритетни задатак предшколске установе. 
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