
Образованието на 
децата во стариот Рим



Образованието на децата во 
стариот Рим

Образовнаието во поформална смисла започнало некаде околу 200 година 
п.н.е. Образованието за децата започнувало на шест годишна возраст и во 
периодот од шест до седум години од децата се очекувало да ги научат основите 
на читањето, пишувањето и броењето. На возраст од 12 години тие учеле 
Латински и Грчки, граматика и литература како и подготовки за ораторство. 
Ораторството го сметале за практика која треба да се научи и добрите оратори 
заслужувале почит, а станување на еден ефективен оратор била една од 
главните цели на образованието и учењето. Сиромашните деца не можеле да 
одат на училиште. Во некои случаи услугите на талентираните робови биле 
користени за спроведување на образованието.



Образованието на децата во 
стариот Рим
! Образованието во антички Рим напредувало од неформален, семеен систем 

на образование. Римскиот образовен систем се засновал на грчкиот систем  и 
многу од приватните воспитувачи во римскиот систем биле грчки робови или 
ослободувачи. Образовната методологија и наставната програма што се 
користеле во Рим биле копирани во нивните провинции и обезбедиле основа 
за образовните системи низ подоцнежната западна цивилизација.



Образованието на децата во 
стариот Рим
! Организираното образование останало релативно ретко, и имало малку примарни 

извори или извештаи за римскиот образовен процес до II век од нашата ера. Поради 
огромната моќ што ја користеле патерфамилиите над римските семејства, нивото 
и квалитетот на образованието што им се давало на римските деца драстично 
варирало од семејство до семејство; како и да е, римскиот популарен морал на 
крајот очекувало дека татковците ќе имаат образование на нивните деца до одреден 
степен, а целосното напредно образование се очекувало од секој Римјанин кој 
сакал да влезе во политиката.





Образованието за време на 
Империјата
! Во екот на Римската Република, а подоцна и на 
Римската империја, римскиот систем на 
образование постепено стигнал до својата последна 
форма. Основани биле формални училишта кои 
служеле за плаќање на учениците, многу малку што 
можело да се опише како бесплатно јавно 
образование.  И момчињата и девојчињата биле 
образовани, иако не морало заедно. 



Образоването за време на 
Империјата
! Тогашните училишта биле слични како оние и денес.Римскиот 

образовен систем развил уредни училишта во нивоа.Еден 
римски ученик би напредувал исто како еден студент 
денес,може да оди основно училиште,средно а потоа и на 
колеџ. Тие биле генерално ослободени од студии за време на 
пазарните денови кои формирале еден вид викенд на секој 
осми ден од годината. Напредокот им зависел повеќе од 
способноста отколку од возраста.
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