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РАЗВОЈ ДЕТЕТА ШКОЛСКОГ УЗРАСТА КАО                        

РЕЗУЛТАТ ПАРТНЕРСТВА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ –                             

ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП 

Апстракт: Годинама уназад партнерство између породице и школе 

постало је веома актуелна тема о којој се воде дискусије, одржавају разли-

чита предавања, похађају семинари, односно која је важна тачка интересо-

вања многих профила стручњака. Дете своје корене најпре пушта и развија 

у породици, након чега их учвршћује у школи. Интеракција која се у поро-

дици успоставља је од велике важности за развој, понашање и успех младе 

особе у будућности и у школи. У раду је стављен акценат на развој детета 

који је под великим утицајем међусобне сарадње два основна темеља дру-

штва, породице и школе. Функционисање појединца зависи од личности 

наставника и родитеља, као и од њиховог међусобног слагања, односно, 

ставови родитеља и наставника о међусобној комуникацији су од велике 

важности за успешност детета. Стога, је циљ да се родитељи што више 

укључе у живот и рад школе, али и да школска установа буде више окренута 

ка породици. Будући да је школа та која представља нову средину за поје-

динца, а родитељи они који су зачетници развоја младе личности, међу-

собно разумевање и спремност на сарадњу су неопходни. Супротно томе, 

свако неслагање, недовољно показивање интересовања, као и пружање ини-

цијативе, може представљати препреку и кочити развој детета у сваком 

погледу.  

Кључне речи: породица, школа, дете, партнерство, интеракција.   
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ФУНКЦИОНАЛНОСТ ПОРОДИЦЕ И ЊЕН ЗНАЧАЈ                                           

У ВАСПИТАЊУ ДЕЦЕ 

Породица је темељ дететовог раста и развоја. У њој дете стиче знања, 

учи вештине, развија навике и способности, стиче основна карактерна свој-

ства, радне и хигијенске навике, као и естетске и моралне норме и вредности. 

Породични живот представља основну базу за развој физичког и менталног 

здравља личности (Ćatić i Karajbić, 2010). Породица обликује дете, у њој оно 

стиче прва искуства и остварује прве контакте са светом. Будући да родитељи 

представљају први извор информација, најпре преко њих дете сазнаје шта се 

дешава у окружењу око њега. Међутим, треба имати на уму да нису све поро-

дице (као ни родитељи) исте. Поједини родитељи се опходе различито према 

својој деци, при чему имају и другачије ставове о томе како их треба васпитати 

и одгајати. У односима са родитељима, дете стиче сигурност, развијајући и 

осећај припадности заједници. Брига, љубав и нежност коју дете добија пру-

жају му осећај поверења у себе и друге. Најважније карактеристике породичне 

средине за успешно лично прилагођавање деце јесу кохезија, отвореност и 

спремност за учешће у конфликтима.  

Кохезија представља степен посвећености, помоћи и подршке коју чла-

нови породице пружају једни другима. Отвореност је мера у којој су чланови 

породице охрабрени да делују отворено и директно изражавају своја осећања, 

док се конфликти изражавају преко количине отвореног показивања љутње, 

агресије и сукоба међу члановима породице. Породична интеракција би тре-

бало да буде отворена и кооперативна, са избегавањем сукоба и слободом за 

лично изражавање. Родитељи су бројна, хетерогена и међусобно слабо пове-

зана група (Ćatić i Karajbić, 2010). Особе које сачињавају родитељски пар могу 

имати различити приступ васпитању, те самим тим неће имати исте васпитне 

стилове. Демократски стил утиче на развој самосталности, креативности и 

других позитивних црта личности деце, односно ученика и доприноси њихо-

вом бољем функционисању у школи и у друштвеном животу. Каменов (2006) 

сматра да су деца која су демократски васпитавана активна и социјално екс-

тровертна, као и да се код њих запажа оригиналност, радозналост и конструк-

тивност, јер је начин контроле такав да им дозвољава да истражују и експери-

ментишу, те као таква заузимају повољан статус у групи. Са друге стране, деца 

која долазе из ауторитарних породица, мирна су и повучена. Код њих је кон-

формизам развијен и то на високом нивоу, а самим тим смањене су радозна-

лост, оригиналност, маштовитост и креативнот. Што се либералног васпитног 

стила тиче, као главна карактеристика издваја се давање слободе детету. Ова-

кви родитељи детету не постављају ограничења, сматрајући да се тиме његов 

развој спутава и да ће га постављање граница само фрустрирати.  
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Успешне родитељске стратегије обухватају: провођење времена са 

децом тако да она од тога имају користи; разумевање деце, слушање и разго-

вор; подучавање деце од најранијег детињства; обезбеђивање стимулативног 

окружења; охрабривање деце да раде добро, односно пружање модела за угле-

дање; јачање дечјих добрих навика; саопштавање очекивања деци кроз диску-

сију са њима; гледање телевизије и квалитетних програма са децом; пружање 

изазова деци постављањем циљева заснованих на њиховим способностима; 

изграђивање самоповерења, као и помагање деци да направе равнотежу у 

ономе чему се посвећују. Млади треба да развију уверење да су способни, да 

треба да покушавају све док не успеју, најпре да буду одговорни за то што 

раде (Filipović i Đokić, 2019). Важно је да се открију и проуче фактори поро-

дичне средине који могу утицати на академско постигнуће детета; један од 

њих је социоекономски статус који обухвата: образовни ниво, занимање, запо-

сленост и породичне приходе (Tomĉić, 2019).  

Породица има дисфункционалне и функционалне обрасце понашања, 

она на одређени начин формира и симптоматско понашање. Функционално се 

односи на породичне обрасце који омогућавају достизање породичних циљева, 

које породица себи поставља. Дисфункционални су они породични обрасци 

којима се не испуњава задатак, већ долази до појаве симптома или незадовољ-

ства. Дете се временом социјализује, у његов живот улазе школски другови, 

учитељи, родитељи другова. Систем се проширује, при чему ауторитет постају 

учитељице и учитељи, наставници и вршњаци. Утицај родитеља више није 

јединствен, већ се преплићу утицаји породице и школе (Todorović i sar., 2012).  

УТИЦАЈ ШКОЛЕ НА РАЗВОЈ ДЕТЕТА 

Савремена школа је заснована на поверењу у ученика, поштовању сва-

ког учесника у комуникацији, занимљивом курикулуму и разноврсности обра-

зовних садржаја. Школа обавља педагошку функцију, која подразумева процес 

учења деце у развоју, и друштвену, која се односи на програмски одређене 

циљеве и задатке. Она, такође, има значајну улогу у социјализацији деце, ква-

лификацији за одређено занимање, пружању сигурног боравка док се у њој 

дете налази и стицању навика правилног понашања (Pavlović Breneselović, 

2012). У учионици, како од стране наставника, тако и од стране вршњака, дете 

може бити мотивисано кроз наставне и ваннаставне активности, као и кроз 

развој подстицајне школске климе. С тим у вези разликују се две међусобно 

повезане, али различите врсте школске климе. Једна одражава процесе унутар 

саме школе (односе свих актера у школи, а посебно међу запосленима). Подра-

зумева на који начин функционише сам колектив, бави се квалитетом односа 

међу наставницима, посебно ученицима, као и између наставника и ученика. 

Породица, као важан агенс социјализације и развоја детета не ставља се у први 

план, нити јој се придаје употпуњени значај. Друга врста школске климе је она 
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коју обележава приступ школе као целине питањима сарадње школе и поро-

дице. Дакле, фокус се ставља вани, односно усмерава се на породицу и на то 

како две подједнако важне стране својим заједничким снагама могу допринети 

напретку детета (Половина, 2008).  

Наставници и учитељи би требало да поседују развијену толеранцију и 

да подстичу ученике да учествују у активностима које захтевају истраживање, 

тестирање, тражење и вештине претпостављања (Filipović i Đokić, 2019). Сваки 

појединац има и може да развије свој лични таленат, уз помоћ наставника који 

поседује способност да организује наставу која је примерена могућностима 

ученика. Успешни су они наставници који дозвољавају веће могућности 

избора својим ученицима при одређивању тема које ће обрађивати; они који 

награђују дивергентно мишљење и који са уживањем раде свој посао.  

САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

Термин партнерство подразумева равноправност партнера у васпитно-

образовном раду. Модел свеобухватног партнерства породице и школе креи-

рала је Џојс Епстаин (Džojs Epstein) са сарадницима на Џонс Хопкинс Универ-

зитету. Реч је о једном од најчешће примењиваних модела партнерства који, 

полазећи од теорије преклапања сфере утицаја, посебан акценат ставља на 

операционализацију одређених типова родитељског укључивања. Постоје два 

модела преклапања сфере утицаја – спољашњи и унутрашњи модел. Споља-

шњи модел преклапања препознаје да постоје одређена поља у којима поро-

дица и школа могу да делују заједно, као и одређена поља у којима могу да 

делују одвојено. Унутрашњи модел указује на сложеност и важност интерпер-

соналних односа и различитих образаца утицаја, било да је реч о институцио-

налном нивоу (породица и школа) или индивидуалном нивоу (наставник и 

родитељ).  

Модел партнерства породице и школе поставља ученика у центар инте-
ресовања (Paik, Choe, Gozali, Kang, Janyan, 2019). Сарадња омогућује да се 
увек зна шта и како ученик ради, када и зашто му је потребна помоћ и докле 
досежу резултати његовог рада. Утицаји породице и школе се међусобно пре-
плићу. Ова два фактора заједничким снагама утичу на дете. Родитељи и 
наставници су ти који својим деловањем остављају трајне последице на дете и 
начин на који организује и проводи своје време (Filipović i Đokić, 2019). Важно 
је да наставник у давању повратне информације о напредовању ученика акце-
нат стави на позитивне стране његове личности, његове потенцијале и таленте. 
Наставници и родитељи би требало да су равноправни учесници у процесу 
сарадње; наставник нема повлашћен положај; комуникација се заснива на што 
објективнијем сагледавању потреба и могућности учесника у комуникацији; 
родитељи су активни учесници, односи су спонтани и срдачни. У остваривању 
сарадње са породицом поред наставника, могу учествовати стручни сарадник 
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(педагог или психолог), директор школе и разредни старешина. Родитељи нај-
чешће сарађују са оним разредним старешинама који имају смисла за комуни-
кацију, о којима ученици имају лепо мишљење, који плене својом непосред-
ношћу, показују и доказују своју добронамерност и за које се зна да неће 
злоупотребити поверење које им је указано (Ćatić i Karajbić, 2010). Један вид 
сарадње јесте дописни, који подразумева комуницирање помоћу писане поруке 
– ту се убрајају све врсте писама, извештаја, мејлова, СМС-порука, индивиду-
алних и друштвених четова на друштвеним мрежама (Вибер, Месинџер, 
Инстаграм). Рад на образовању родитеља односи се на њихово педагошко 
образовање, при чему родитељи могу бити упућени на основне и ефикасније 
облике комуникације са школом, затим на литературу и начине образовања, 
како би стекли адекватна знања из области педагогије, психологије и меди-
цине. Аутори Ли и Бовен истичу да се родитељи могу укључити у образовање 
своје деце како у кућним тако и у школским условима. У кућним условима 
родитељи пружају деци помоћ у домаћим задацима, разговором о школском 
раду и школским искуствима, као и пружањем помоћи у структурисању кућ-
них активности, док у школским условима могу пружити помоћ организујући 
и учествујући на конференцијама заједно са наставницима, волонтирањем у 
школским активностима (Tomĉić, 2019). Родитељима треба пружити прилику 
да јавно дискутују о различитим питањима за које сматрају да су од интереса 
за развој и напредовање њихове деце.  

Грађење ефикасног партнерства породице и школе прате и бројни 

изазови, међу којима се убрајају присуство традиционалне праксе у школама, 

недостатак спољашње подршке за сарадњу, недостатак времена и ресурса, 

културне, језичке, социоекономске и образовне разлике (Agabrian, 2007). Не 

постоји универзалан програм (шаблон) партнерства који би био свуда и увек 

применљив, јер је свака школа, као и свака породица другачија, као што и 

сваки ученик има различите потребе и интересовања (Zuković, 2013). 

Родитељи се разликују према способностима, темпераменту, интересу, 

старости, социјалном и економском статусу. Приликом сарадње важно је да 

наставник те разлике препозна и поштује, да сваког од родитеља што боље 

упозна и на тај начин прилагоди начин комуникације у складу са његовим 

посебностима (Vranjašević i Trikić, 2019). За отворени партнерски однос 

потребно је много времена, стрпљења и труда. Јасно би требало разграничити 

шта је оно што се може урадити код куће, шта у школи, а шта то дете може 

само (Марић и Јовановић, 2018). Уз помоћ технологије школе данас могу 

комуницирати веома брзо са великим групама родитеља и на тај начин 

сарадњу подићи на један виши ниво (Марић и Јовановић, 2018).  

Сарадња породице и школе подразумева и пружање могућности свој 

деци да се укључе, као и онима којима је потребна посебна друштвена подр-

шка. Друштво у коме сви имају једнака права и могућности без обзира на пол, 

расу, етичку или другу припадност, индивидуалне разлике, у великој мери 
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условљено је ставовима, како појединца тако и читавог друштва (Marković, 

2014). Постоје два доминантна приступа у сагледавању партнерства. Први је 

полазишно-утилитаристички који истиче да партнерство директно проистиче 

из постојања комплементарних интереса и подударних циљева из чега следи 

процес заједничких активности. Према овом приступу, с обзиром на то да 

породица и програм имају преклапајуће сфере интереса и деловања, 

идентификацијом и дефинисањем заједничких циљева између њих се 

успоставља партнерство које се потом испољава у различитим подручјима 

активности. Оваквим приступом се развија манифестни модел партнерства у 

коме се партнерски однос остварује кроз организационе структуре и подручја 

деловања и облике успостављања односа са породицом. У оваквом моделу 

акценат је на облицима сарадње са породицом, њиховој разноврсности, уче-

сталости и обухвату родитеља. Захваљујући томе, може се говорити о парт-

нерству на подручју комуникације, управљања, учешћа родитеља у програму и 

образовању за родитељство. Други приступ у одређењу партнерства је проце-

сно-подражавајући, по коме су комплементарни интереси и подударни циљеви 

само полазиште за развијање партнерства, али да би се партнерство развијало 

неопходан је процес заједничких активности којим се изграђује поверење, 

заједнички смисао и чији је исход партнерство као узајамна подршка (Pavlović 

Breneselović, 2014).  

Сарадња породице и школе почиње поласком детета у школу, где њихов 

међусобни контакт траје до краја школовања. Међусобна сарадња доприноси 

да дете прихвати рад у школи као област у којој може да развија и шири своје 

образовне потенцијале и видике, а да притом школу не доживи као обавезу. 

Узајамном сарадњом ученицима се пружа неопходна помоћ у раду и указује 

им се на евентуалне грешке и пропусте (Радовић, 2015).   

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

У теоријском делу тежило се ка ближем одређивању два међусобно 

испреплетана сегмента – породице и школске установе, и томе како сваки од 

њих делује понаособ. Такође су методом теоријске анализе утврђени однос и 

утицај који наведене стране врше над дететом и на који начин доприносе 

његовом целокупном развоју.  

Поставља се питање да ли сарадња између школске установе и породице 

може зависити од социодемографских карактеристика испитаника. У емпириј-

ском делу испитане су рефлексије наставника о значају сарадње између поро-

дице и школе. Такође, значај истраживања огледа се у томе да се успоставља-

њем сарадње унапреди васпитнообразовни рад у школи, који доприноси и аде-

кватном напредовању сваког ученика. Истраживачким задацима испитивани 
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су ставови наставника о томе да ли су родитељи заинтересовани за сарадњу са 

школском установом; на који начин се успоставља сарадња са родитељима; 

које методе се најчешће примењују у сарадњи са родитељима. Постављене 

хипотезе односе се на постојање статистички значајних разлика и повезаности 

рефлексија наставника о сарадњи између школе и породице са социодемо-

графским карактеристикама испитаника: године радног стажа и врста школе 

(основна или средња). У истраживању је коришћена дескриптивна метода са 

техником скалирања. Конструисана је скала процене Ликертовог типа са мода-

литетима одговора од 1 – уопште се не слажем до 5 – у потпуности се слажем. 

Инструмент је сачињен од 35 ајтема расподељених у три супскале. Прва суп-

скала обухватала је ајтеме који се односе на заинтересованост породице за 

сарадњу са школском установом, друга ајтеме који су у вези са испитивањем 

најдоминантнијих метода сарадње, док су трећом супскалом испитивани 

доминантни облици и начини сарадње породице и школе. Помоћу Кронбах 

алфа (Cronbach Alpha) теста испитана је релијабилност скале процене, при 

чему је утврђено да она испуњава критеријуме поузданости, односно да се 

свим конципираним ајтемима процењује иста појава, а то је сарадња породице 

и школе (α = 0,82).  

Истраживање је спроведено на узорку од укупно 151 наставника из раз-

личитих школа, на територији Града Ниша и Прокупља, школске 2020/2021. 

године. Истраживање је спроведено у складу са пандемијским условима, како 

на терену тако и путем Гугл упитника, и базирано је искључиво на добровољ-

ној бази наставника да искажу своје перцепције о овој проблематици.  
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Заинтересованост родитеља за сарадњу                                                                            

са школском установом 

Заинтересованост родитеља за сарадњу са школском установом је веома 

важна у настави како би ученици постигли високе резултате у раду и били 

успешнији. С тим у вези, важно је посветити пажњу свим аспектима, што би 

допринело бољем раду. Испитане су перцепције наставника о томе колико 

родитељи исказују заинтересованост за сарадњу, да ли родитељи исказују 

поштовање према наставничкој професији и да ли се то препознаје из њихове 

непосредне сарадње, да ли се родитељи одазивају на позиве школе, да ли су 

родитељи укључени у школске активности. Дескриптивном статистиком на 

формулисане тврдње приметна је претежна сагласност са овом проблематиком 

(М > 3,00; M < 4,00). 

У оквиру резултата истраживања представљена је корелација ставова 

наставника са независним варијаблама, као и разлике у одговорима испита-

ника у односу на исте варијабле (Табела 1): 

Табела 1. Корелација рефлексија наставника                                                                      
о заинтересованости родитеља за сарадњу са школом и                                    

независних варијабли истраживања 

  Године                

радног                  

стажа 

Врста                

школе 

Заинтересованост 

родитеља                    

за сарадњу 

Заинтересованост 

родитеља                        

за сарадњу 

Пирсонова 

корелација 
- 0,035 0,068 1 

Статистичка 

значајност 
0,669 0,409  

Укупно 151 151 151 

У односу на независну варијаблу године радног стажа наставника, 

Пирсонов коефицијент корелације износи r = - 0,04, уз који је наведена и 

статистички значајна повезаност p = 0,67, из чега произилази да је корелација 

негативног смера, при чему није присутна статистички значајна повезаност 

између ставова наставника о заинтересованости родитеља за сарадњу са шко-

лом са независном варијаблом године радног стажа. Када је реч о другој неза-

висној варијабли – врста школе, Пирсонов коефицијент корелације износи r = 

0,07 и статистички значајна повезаност p = 0,41, у складу са наведеним, коре-
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лација је позитивног смера и указује се да статистички значајна повезаност 

између ставова испитаника и независне варијабле врста школе не постоји, те 

тако одговори испитаника нису варијабилни (Табела 2).  

Табела 2. Разлика у одговорима испитаника у односу                                                         

на врсту школе 

 N M sd t df p 

Основна 

школа 
77 21,77 4,24  

- 0,83 

 

149 

 

0,41 Средња 

школа 
74 22,34 4,25 

На основу рефлексија о заинтересованости родитеља за сарадњу са 

школском установом у односу на независну варијаблу врста школе могуће је 

уочити да t -тест износи t = - 0,83, са степеном слободе који је df = 149 и 

статистички значајном разликом p = 0,41, из чега се може закључити да не 

постоји статистички значајна разлика у одговорима испитаника у односу на 

наведену независну варијаблу, при чему су одговори испитаника хомогени. 

Табела 3. Разлика у одговорима испитаника у односу                                                       
на године радног стажа 

 N M sd F df p 

Од 0 до              

10 година 
51 22,10 4,27 

0,22 2 0,80 

Од 11 до              

20 година 
57 22,26 4,34 

Преко              

20 година 
43 21,70 4,13 

Укупно 151 22,05 4,24 

У односу на независну варијаблу године радног стажа (Табела 3) F тест 

износи F = 0,22, са степеном слободе df = 2 и статистички значајном разликом 

p = 0,80 што показује да не постоји статистички значајна разлика у одговорима 

испитаника у односу на наведену независну варијаблу, јер је p веће од 0,05 (p > 

0,05) и да су од говори испитаника хомогени. 
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НАЧИНИ САРАДЊЕ ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ 

Начини сарадње могу бити прилично комплексни и веома разноврсни.  

У домену сарадње наставника и родитеља испитани су ставови о следе-

ћим тврдњама: Наставник пружа помоћ родитељима у развијању вештине 

родитељства; Наставник обавља разговоре са родитељима пружајући им 

информације о безбедности, исхрани, здрављу и дисциплини њиховог детета; 

У школи наставник организује радионице којима могу присуствовати и роди-

тељи; Наставник спроводи волонтирање родитеља (укључивање родитеља 

добровољаца за подршку школи и ученицима); Наставник даје упутства 

родитељима како да надгледају, помажу и учествују у учењу код куће.  

У вези са свим горе поменутим ставкама, наставници су претежно 

неопредељени, M < 4,00. Сагласни су са тим да наставник даје јасне 

инструкције како да родитељи ученицима помажу када нису у школи M = 4,00.  

Табела 4. Корелација рефлексија наставника о начину сарадње                                  
са родитељима и независних варијабли истраживања 

  Године             

радног стажа 

Врста                

школе 

Начин сарадње 

са родитељима 

 

Начин                

сарадње са 

родитељима 

Пирсонова 

корелација 
- 0,051 0,025 1 

Статистичка 

значајност 
0,532 0,760  

Укупно 151 151 151 

Између сарадње наставника са родитељима и независне варијабле 

године радног стажа наставника, Пирсонов коефицијент корелације износи (r 

= - 0,05), уз који је наведена и статистички значајна повезаност (p = 0,53), из 

чега произилази да је корелација негативног смера, при чему није присутна 

статистички значајна повезаност између ставова наставника о начину сарадње 

наставника са родитељима и независне варијабле године радног стажа 

(Табела 4). Такође је могуће уочити да одговори испитаника нису варијабилни. 

У односу на независну варијаблу врста школе, Пирсонов коефицијент 

корелације износи (r = 0,03) и статистички значајна повезаност (p = 0,76), у 

складу са наведеним корелација је позитивног смера и указује се да 

статистички значајна повезаност не постоји и да су одговори испитаника 

хомогени. 
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Табела 5. Разлика у одговорима испитаника у односу                                                       

на врсту школе 

 N M sd t df p 

Основна             

школа 
77 17,99 4,43 

- 0,31 149 0,76 
Средња              

школа 
74 18,20 4,23 

У вези са одговорима анкетираних у вези са варијаблом врста школе, 

могуће је уочити да t-тест износи (t = - 0,31), са степеном слободе који је (df = 

149) и статистички значајном разликом (p = 0,76), (Табела 5) може се закљу-

чити да не постоји статистички значајна разлика у одговорима испитаника у 

односу на независну варијаблу врста школе, где се одговори испитаника могу 

одредити као хомогени. 

Табела 6. Разлика у одговорима испитаника у односу                                                        

на године радног стажа 

 N M sd F df p 

Од 0 до               

10 година 
51 18,22 4,03 

0,36 2 0,70 
Од 11 до              

20 година 
57 18,33 4,41 

Преко                 

20 година 
43 17,63 4,59 

Укупно 151 18,09 4,32 

Сагледавши независну варијаблу године радног стажа F-тест износи (F 

= 0,36), са степеном слободе (df = 2) и статистички значајном разликом (p = 

0,70), што показује да не постоји статистички значајна разлика у одговорима 

испитаника у односу на независну варијаблу године радног стажа, јер је p 

веће од 0,05 (p > 0,05) и да одговори испитаника нису варијабилни (Табела 6). 
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МЕТОДЕ САРАДЊЕ 

У оквиру метода које наставници најчешће примењују у сарадњи са 

родитељима испитани су наставници о следећим аспектима: Наставник са 

родитељима настали проблем у вези са учеником решава разговором (М = 

4,41); За време одржавања родитељског састанка наставник најчешце приме-

њује излагање (М = 4,17); Наставник спроводи евалуацију тако што прослеђује 

родитељима упитник за попуњавање (М = 3,60); На школској изложби или 

приредби наставник се обраћа родитељима разјашњавајући им илустративне 

радове ученика (М = 3,23); Наставник се у сарадњи са породицом ослања на 

демонстративну методу (М = 3,77).  

Подаци нам показују да се наставници држе традиционалних метода 

кроз излагања и разговоре и то најчешће на родитељским састанцима.  

Табела 7. Корелација рефлексија наставника о најчешћим                                   

методама сарадње са родитељима и независних                                                 

варијабли истраживања 

  Године             

радног               

стажа 

Врста  

школе 

Методе у 

сарадњи са 

родитељима 

 

Методе                         

у сарадњи                     

са родитељима 

Пирсонова 

корелација 
- 0,084 - 0,029 1 

Статистичка 

значајност 
0,307 0,727  

Укупно 151 151 151 

Када су у питању методе које наставници најчешће примењују у 

сарадњи са родитељима и независне варијабле године радног стажа настав-

ника, Пирсонов коефицијент корелације износи (r = - 0,08), уз који је наведена 

и статистички значајна повезаност (p = 0,30), из чега произилази да је 

корелација негативног смера, при чему није присутна статистички значајна 

повезаност, те тако се одговори могу одредити као усклађени.  

Говорећи о независној варијабли врста школе, Пирсонов коефицијент 

корелације износи (r = - 0,03) и статистички значајна повезаност (p = 0,73), у 

складу са наведеним, корелација је негативног смера и указује се да 

статистички значајна повезаност између ставова испитаника о методама 
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сарадње и наведене независне варијабле врста школе не постоји и да се у 

одговорима испитаника не може уочити варијабилност (Табела 8).  

Табела 8. Разлика у одговорима испитаника у односу                                                          

на врсту школе 

 N M sd t df P 

Основна 

школа 
77 19,28 3,60 

0,35 149 0,73 
Средња  

школа 
74 19,08 3,60 

У односу на независну варијаблу врста школе могуће је уочити да t-тест 

износи (t = 0,35), са степеном слободе који је (df = 149) и статистички значај-

ном разликом (p = 0,73), из чега се може закључити да не постоји статистички 

значајна разлика у одговорима испитаника на ову независну варијаблу и да су 

одговори испитаника усклађени. 

Табела 9. Разлика у одговорима испитаника у односу                                                     

на године радног стажа 

 N M sd F df P 

Од 0 до                

10 година 
51 19,69 3,34 

0,75 2 0,47 

Од 11 до              

20 година 
57 18,91 3,89 

Преко                

20 година 
43 18,95 3,46 

Укупно 151 19,19 3,59 

Између метода које наставници најчешће примењују у сарадњи са 

родитељима и независне варијабле године радног стажа F тест износи (F = 

0,75), са степеном слободе (df = 2) и статистички значајном разликом (p = 

0,47) што показује да не постоји статистички значајна разлика у одговорима 

испитаника, јер је p веће од 0,05 (p > 0,05), при чему одговори испитаника 

нису неусклађени (Табела 9). 
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На основу свих добијених података, могуће је уочити да независне 

варијабле које су за потребе овог истраживања одабране (године радног 

стажа и врста школе), нису повезане, односно не врше утицај на ставове 

наставника. Дакле, сарадња која се успоставља са родитељима, најчешћи 

начини сарадње са њима и њихова заинтересованост за успостављање 

сарадње са школском установом зависе од неких других фактора. Такође, у 

одговорима испитаника се не уочавају значајне варијације, нити оне зависе 

од наведених варијабли.         

ЗАКЉУЧАК 

Импликације овог рада свакако рефлектују потребу за константним 

преиспитивањем сарадње породице и школе. Циљ овог истраживања био је 

да се утврде ставови наставника о томе како се сарадњом између школске 

установе и породице може допринети развоју личности ученика, али и стал-

ном унапређивању овог важног конструкта васпитно-образовног процеса. У 

теоријском делу рада, на основу проучаване литературе, анализирани су пој-

мови породица, школа, њихова међусобна сарадња и њен значај за развој и 

напредак ученика, представљени су и корени, односно настанак и ток развоја 

сарадње између наставника и родитеља. Родитељи треба да прихвате пру-

жену руку школске установе, у овом случају наставника, у било којем од 

наведених облика сарадње. Веома је важно информисати родитеље о могућ-

ностима и важности сарадње, како би успех њиховог детета био бољи, усме-

рен на заједничку делатност, а они би се сами активно укључивали у процес 

васпитања и образовања.  

У оквиру методолошког дела истиче се постојање различитих задатака, 

односно три целине, при чему се једна односи на заинтересованост роди-

теља, друга на начин сарадње са њима (родитељима) и трећа на методе које 

се највише и најчешће примењују приликом успостављања сарадње. Притом 

се може уочити да године радног стажа и врста школе немају одређени ути-

цај на одговоре наставника. Од метода највише и најчешће се користи вер-

бална, која подразумева обављање разговора са родитељима, међутим, 

потврђено је, а што се могло и претпоставити да, како наставници, тако и 

родитељи често умеју да буду „оптерећени” попуњавањем анкета, упитника, 

као и питања која достављају написмено. Ова тематика је пре свега актуелна, 

интересантна и корисна за изучавање, јер су школска установа и породица 

целоживотни сапутници детета. Свакодневно се скоро све породице и школе 

сусрећу са разноврсним проблемима, како на индивидуалном тако исто и на 

пољу међусобних односа, те стога је важно указати на њихово функциони-
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сање у одређеним периодима и истакнути значајне препоруке којима би се 

све недоумице и неспоразуми разрешили.  

Лимитираност студије огледа се у ограниченом узорку. Препорука су 

подробнија испитивања ове проблематике са сврхом побољшања сарадње 

породице и школе. Наведено истраживање нема тенденцију генарализације 

података над целокупном популацијом наставника о овој проблематици. 

Приказано истраживање може послужити као постулат за нека будућа 

истраживања, али и за компарацију података са сличном проблематиком 

ради добијања потпуне слике квалитета сарадње наставника и родитеља.  
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THE DEVELOPMENT OF A SCHOOL AGE CHILD AS A RESULT                                 

OF A PARTNERSHIP BETWEEN FAMILY AND SCHOOL –                                           

A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH 

Summary 

Over the years, a partnership between family and school has become a very 

current topic on which discussions are held, various lectures and seminars are given.  

That is, it is an important point of interest for many profiles of experts. A child has 

his/her primary roots in the family, after which s/he strengthens them in school. The 

interaction established in the family is of great importance for the development, behavior 

and success of a young person in the future and in school. The paper lays emphasis on 

the child development which is greatly influenced by mutual cooperation of the two 

basic foundations of society, namely family and school. The functioning of an individual 

depends on the personalities of teachers and parents, as well as on their mutual 

agreement, that is, the attitudes of parents and teachers towards their communication are 

of great importance for the success of a child. Therefore, the goal is to involve parents as 

much as possible in school life and work, as well as to make school more family-

oriented. Since school represents a new environment for an individual and since parents 

are the initiators of the development of a young person, their mutual understanding and 

willingness to cooperate are necessary. Conversely, any disagreement, lack of interest or 

initiative may be an obstacle and hinder the child development in every way.  

Keywords: family, school, child, partnership, interaction.    

 


