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1.  УВОД 

Улога породице је веома важна за развој, васпитање и постигнуће успеха детета у процесу 

образовања. Да би дете постизало бољи успех потребна је подршка породице. Подршка 

детету се остварује кроз различите облике сарадње породице и школе. Родитељи и 

наставници имају низ заједничких задатака за чије остварење је потребна добра сарaдња. 

Они се брину да дете заволи школу, да са задовољством приступа својим школским 

обавезама, да постиже што бољи успех у школи, да се без проблема прилагоди дечијем 

колективу, да усваја лепе васпитне манире што ће резултирати лепим понашањем у школи, 

на улици и у породици.                                                                                                            

 

2.  ДЕФИНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ПОЈМОВА  

Кључне речи; породица, школа, успех, сарадња.  

У раду су дефинисани кључни појмови теме.                                                                                                                                                                

Направио се осврт на нека од сазнања и досадашња искуства  у области сарадње и породице 

до којих се дошло у разновесним истраживањима која су обављена на ову тему. Искуства 

показују да сарaдња родитеља са школом није увек на завидном нивоу. Она се своди  на 

интересовању родитеља за оцене ученика и доласке на родитељске састанке. Ретке су школе 

у којима је ова сардања на жељеном нивоу, што је условљено како пропустима школе, тако и 

пропустима родитеља. 

 

3.  ЗНАЧАЈ  САРАДЊЕ ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ У ШКОЛСКОМ УЗРАСТУ                 

Улога школе је у последње време значајно промењена у односу на традиционални систем 

школовања на какав смо навикли. Извори знања су разноврснији и наставници нису више 

једини ауторитет по питању информација, нити школа више представља једини центар у 

коме се стичу знања и развијају млади. Тако су и очекивања родитеља у последње време од 

школе све већа. Очекивања се разликују  и зависе од различитих фактора: степена 

образовања родитеља, економског статуса, животних искустава које поседују, социјалних 

околности у којима живе, професионалног статуса. 

Успешност сардање породице и школе у значајној мери зависи од квалитета комуникације  

наставника и родитеља. Због тога је неопходна континуирана едукација  наставника и 

родитеља у области вештина  успешне комуникације  и тимског рада..   

Неопходна квалитетна сарадња је потребна из више разлога: породица и школа су најважније 

окружење за развијање оптималних услова за раст  и развој детета., сви евентуални проблеми 

у рзвоју и напредовању ће се ефикасније решити уколико је та сарадња боља, подразумевају 
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се јасно дефинисане улоге и обавезе породице и школе, сарадња подразумева усклађеност 

правила код куће и у школи, развија се поверење, уважавање, а не супростављање, потребна 

је компетентна професија у комуникацији са дететом, потребно је ускладити  образовне 

захтеве код куће и у школи, представља размену драгоцених информација о детету, сарадња 

води ка истом циљу бољем постигнућу ученика. 

Потребно је да породица и школа кординисано делују. Права сарадња подразумева 

партнерство у планирању и спровођењу донетих одлука, постојању истих норми понашања и 

заједнички прихваћених циљева.   

Свакодневним праћењем детета шта ради у школи родитељ мотивише дете да се више труди, 

при чему је успех загарантован. Добро праћење и сарадња ова два најважнија фактора у 

образоно васпитном процесу сваког детета даје сигурно позитивне резултате и напредак 

детета у образовном смислу. 

 

4. ОБЛИЦИ САРАДЊЕ ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ  

Сарадња породице и школе доприноси  активирању и оспособљавању родитеља за 

педагошку делатност, омогућује им увид у оно што школа ради, колико јој је и како могуће 

помоћи. Школа омогућује  родитељима увид у њене резултате, пропусте и настојања. Школа 

упознаје родитеље са реформама које се врше у школи, како би их они схватили и 

прихватили, затим школа родитељима указује на нужност решавања свих васпитних 

проблема у складу са циљевима и задацима школства.Укљученост родитеља у рад школе 

може бити од непроцењиве важности за напредовање ученика.                                                        

Облици сарадње су веома разноврсни и могу се остварити кроз различите видове активности.  

У раду су представљени  могући  различити облици сарадње.                                                                                    

Представљена је једна од класификација типова родитеља, као кључног фактора сарадње. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5. ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ДОБРЕ САРАДЊЕ ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ                                                                                                                                                                         

Позитивни ефекти добре сарадње породице и школе имају утицај на ученике, родитеље и 

наставнике. 

Ученик ће развити већи степен мотивације за учење и самопоуздање, имаће боље оцене и 

бољи успех, мање ће избегавати наставу, код ученика ће бити заступљенији исправни облици 

понашања.  

Родитељи добијају драгоцене информације о потребама детета, способностима и 

интересовањима детета, његовом напредовању у учењу и понашању и још много тога. 

Наставници стичу комплетнију слику о детету, указује се могућност да превентивно реше 
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одређене проблеме, имају јаснију слику о препрекама које потребно превазићи, боље 

напредовање ученика.  

             

6. САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ КАО ПРЕДУСЛОВ БОЉЕГ УСПЕХА У 

УЧЕЊУ И ПОНАШАЊУ 

Породица као основно социјално окружење у коме се личност детета развија, и  школа као 

представник институционалног васпитања и образовања, најбитнији су чиниоци у развоју 

сваког појединца, а и друштва у целини. Породица и школа представљају два мања система у 

оквиру којих  се дете у школском узрасту развија. У оквиру породице постоји веома много 

фактора којима је условљен успех детета у школи, формирању радних навика, начину 

васпитања, врсте помоћи које дете добија у оквиру породице, развијање самодисциплине и 

итд. То је један од разлога да родитељи немогу бити игнорисани у решавању школских 

проблема. Породица и школа су два природна окружења која морају међусобно максимално 

сарађивати у циљу бољег развоја детета и постизања његовог бољег успеха у циљу 

реализације животних циљева. 

Сарадња са родитељима у великој мери зависи и од личности наставника и начина вођења 

комуникације са родитељима. Између наставника и родитеља је потребно направити систем  

континуиране сарадње како би и наставник као и родитељ и ученик могао да има непрекидни 

увид у напредовање ученика, а у складу са резултатима предузима мере.Заједничко 

планирање и спровођење донетих мера, постојање истих норми понашања, заједнички 

прихваћени образовни циљеви нужан су предуслов за бољи успех детета у школи. 

У раду су представљени облици доброг родитељства који ће се позитивно одразити на бољи 

успех детета у школи. 

 

7. РАЗЛОЗИ  КОЈИ МОГУ УТИЦАТИ НА ЛОШУ САРАДЊУ РОДИТЕЉА И  

НАСТАВНИКА, ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ  

Уобичајено је да се током школовања догоде одређене ситуације у комуникацији породице и 

представника школске институције које је потребно веома брзо и ефикасно превазићи како 

не би прерасле у дубљи проблем који се може одразити и на успех ученика. Неки од разлога 

могу бити: проблем у школском напредовању, проблем у учењу, проблеми у односу са 

вршњацима., проблеми у комуникацији  родитеља и наставника, породични проблеми, 

незаинтересованост родитеља и многи други. 
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8. ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА У КОМУНИКАЦИЈИ 

РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА, ПОРОДИЦЕ И ШКОЛЕ  

Како би се превазишле препреке у комуникацији уколико до њих дође између родитеља и 

наставника или других представника школе потребно је предузети одређене кораке.                                                   

Потребно је имати у виду да деца долазе из породица са различитим социјалним статусом и 

својим специфичностима које је потребно уважити приликом остваривања сарадње. То значи 

да се породице међусобно разликују по начину организовања и функионисања. Родитељи 

имају своје стилове понашања, изграђен сопствени систем вредности и ставова који не мора 

бити у складу са вредностима саговорника представника школске институције. 

Међу родитељима постоје велике индивидуалне разлике по способностима, темепераменту, 

интересима, ставовима, социјалном, образовном, професионалном  статусу  итд.                               

Важно је да наставник препозна индивидуалне разлике родитеља, да их поштује и да 

прилагоди свој начин комуникације тим разликама. Родитељи често због своје емоционалне 

везаности за дете могу бити некритични и нереални и дешава се да од њих очекују превише 

или премало.Често се дешава да не препознају проблем који се појавио код њиховог детета. 

У заједничком разговору који укључује искуства родитеља и наставника, лакше се примети и 

анализира проблем, лакше се дође до одговора на нејасноће, лакше се поделе улоге шта ће се 

радити код куће, шта у школи, а шта деца могу урадити сама. 

У раду су представљени уобичајени кораци у решавању проблем ситуације без обзира о којој 

је реч. 

 

9.   ЕМПИРИЈСКО ИСТРАЖИВАЊЕ 

Истраживање је рађено у ОШ „ 20. ОКТОБАР“ у Баричу, на периферији града Београда у 

другом полугодишту школске 2016/17. Узорак је укупно чинило 192 испитаника и то: 12 

наставника разредне наставе - учитеља, 20 наставника предметне наставе и 160 родитеља                 

(80 родитеља ученика од 1. до 4. разреда и 80 родитеља ученика старијих разреда од 5.до 8.). 

Сви испитаници су узети случајним избором, који су чинили испитну групу наставника и 

родитеља. 

Истараживањем се желело испитати да ли сарадња породице и школе утиче на бољи успех 

ученика. 

С обзиром да се ради о ученицима основне школе од првог до осмог разреда и да они долазе 

из различитих породица, било је потребно испитати и који су то породични фактори који 

условљавају добру сардњу са школом и њихов утицај на школски успех.. 
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За ово истраживање је употребљена техника анкетирање. Анкетним упитницима испитани су 

наставници и родитељи ученика од првог до осмог разреда.  

 

 

 

Полна структура наставника 

Одговори   Бр. % 

Мушки 4 12,5  % 

Женски 28 87,5  %  

Укупно 32 100   % 

Однос наставника мушког и женског пола 

 

 

 

 

Социо - економски статус породица - родитеља ученика од 1. до 4. разреда 

Мајка 

запослена 

Бр. 

 

% Отац 

запослeн 

Бр. 

 

% 

Да 18 22,5 % Да 65 81,25 % 

Не 62 77,5 % Не 15 18,75 % 

Укупно 80 100 % Укупно 80 100   % 

 

Однос запослених и незапослених мајки и очева ученика од 1. до 4. разреда 
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Радно ангажовање родитеља ученика од 5. до 8. разреда 

Мајка 

запослена 

Бр. 

 

% Отац 

запослен 

Бр. 

 

% 

Да 56 70% Да 73 91% 

Не 24 30% Не 7 9% 

Укупно 50 100% Укупно   

 

 

     

Однос запослених и незапослених мајки и очева ученика од 5. до 8. разреда 

 

 

 

 

Брачни статус родитеља ученика од 1. до 8. разреда 

Одговори Бр. % 

У браку 138 86,25 % 

Самохрани родитељ  22 13,75 % 

Укупно 160 100   % 

Однос комплетних и некомплетних породица ученика од 5. до 8. разреда 

 

Однос комплетних и некомплетних породица ученика од 1. до 8. разреда 
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Број деце у породици 

Одговори Бр.породица  % 

једно  48 30 % 

два  69 43,12  % 

три  32 20 % 

четири  7 4 % 

пет и више 4 2, 5 % 

Број деце у породици 

 

Графикон броја деце у оквиру породице 

 

 

Образовни статус родитеља ученика од 1. до 8. разреда 

Одговори мајка Бр. % Одговори отац Бр. % 

Непуно о.о. 4  2,5 % Непуно о.о. 3 1,9 % 

Основна школа 8  5   % Основна школа 7  4,4 % 

III 28 17,5 % III 26 16,3 % 

IV 99 61,9 % IV 107 66,9 % 

VI 12  7,5 % VI 10   6,3 % 

VII 9  5,6 % VII 7   4,4 % 

Укупно 160 100 % Укупно 160   100 % 

Образовни статус родитеља ученика од 1. до 8. разреда 

 

 

Заступљеност родитељског стила у васпитању испитаних родитеља 

Одговор Бр. % 

АУТОРИТАРАН 31 19,4  % 

АУТОРИТАТИВАН 46 28,8  % 

ПОПУСТЉИВ 75 46,9  % 

ЗАНЕМАРУЈУЋИ 8    5  % 

Укупно 160 100% 

Заступљеност родитељског стила  
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Облик сарадње са школом родитеља ученика од 1. до 4. разреда 

У истраживању је постављено питање родитељима да наведу који су облици сарадње са 

школом заступљени.  

Облици сарадње са школом Бр. % 

Родитељски састанци 75 93,75 % 

Индивидуални разговори на сопствену иницијативу 58 72,5  % 

Индивидуални разговори на позив учитеља 5  6.2  % 

Посета породице ученика од стране представника школе  /     / 

Долазак на школске трибине, предавања 5  6,2  % 

Родитељ предавач 28 35    % 

Родитељ посматрач 48    6  % 

Саветовање стручних служби у оквиру школе 10 12,5  % 

Посета отвореним вратима наставника 72    9  % 

Дан отворених врата школе 54 67,5  % 

Телефонским путем 32 40    % 

СМС поруке 45 56,25 % 

Службеним писмом /    / 

Нема никакве сарадње /    / 

Облик сарадње родитеља са школом ученика од 1. до 4. разреда 

 

Облик сарадње наставника разредне наставе са родитељима ученика од 1. до 8. разреда 

Бр. ПИТАЊЕ ДА НЕ 

1. Да ли сматрате да родитељи ученика редовно сарађују са вама 

као учитељем ? 

12 / 

2. Да ли родитељи редовно долазе на родитељске састанке и 

отворена врата ? 

12 / 

3. Да ли сматрате да су у вашој школи заступљени разноврсни 

облици сарадње са родитељима у довољној мери ?  

6 6 

4. Да ли су родитељи једини кривци за школски неуспех деце ? 

 

11 1 

5. Да ли сматрате да је ваш однос према родитељима увек 

коректан ? 

12 / 

Одговори наставника разредне наставе о сарадњи са родитељима 
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Бр. ПИТАЊЕ ДА НЕ 

1. Да ли сматрате да родитељи ученика редовно сарађују са вама као 

предметним наставником ? 

16 4 

2. Да ли родитељи редовно долазе на родитељске састанке и отворена 

врата ? 

15 5 

3. Да ли сматрате да су у вашој школи заступљени разноврсни облици 

сарадње у довољној мери ?  

12 8 

4. Да ли су родитељи једини кривци за неуспех деце ? 

 

13 7 

5. Да ли сматрате да је ваш однос према родитељима увек коректан ? 16 4 

Одговори наставника предметне наставе о сарадњи са родитељима 

 

Успех ученика од 1. до 8. разреда 

У истраживању је анализиран успех 80 ученика и то родитеља који су анкетирани у 

истраживању. 

разред 

 

број 

ученика 

одличних врло 

добрих 

добрих довољних недовољних 

Млађи   40     32     6     2      /       / 

Старији   40     12    16     9      3       / 

 Успех ученика млађих и старијих разреда 

 

разред 

 

број 

ученика 

% 

одличних 

% врло 

добрих 

% добрих % 

довољних 

% 

недовољних 

Млађи   40     80 %     15 %    5 %      /       / 

старији   40     30 %     40 %    22,5 %      7,5%       / 

Постигнуће успеха ученика млађих и старијих разреда у процентима 

 

11. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

У истраживању су учествовали наставници и родитељи од 1. до 8. разреда.                                           

У истраживању је учествовало више наставника женског  пола.                                                            

Социо економски фактор родитеља је различит у  млађим разредима у односу на старије. 

Мајке ученика млађих разреда су мање радно ангажоване и посвећеније су пословима у 

оквиру породице, а очеви су више ангажовани на пословима ван куће.                                           

Запосленост мајки је већа устаријим разредима тако да резултати истраживања показују да је 

и њихово време у оквиру породице мање заступљено у старијим разредами. Очеви у 

старијим разредима су у високом проценту запослени.                                                                                    
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Резултати  истраживања фактора брачног статуса испитаних родитеља  је у великом 

проценту у корист комплетних породица. Није занемарљив број и некомплетних породица. 

Резултати су да највећи број испитаних породица има двоје или једно дете, мањи број троје , 

а најмање је породица са четворо и више деце. Образовни стаус испитаних родитеља ученика 

је разноврсан највећи проценат родитеља је са средњим стручним образовањем и то четвртог 

степена. Веома мали проценат родитеља је са вишим и високим  степеном образовања и код 

мајки и код очева. Незанемарљив број на данашње време је родитеља са завршеном 

основном школом и са непотпуно завршеном основном школом.                                                    

Највећи број родитеља је попустљив у захтевима према детету.                                                                                                                                     

Резултати указују да су одређени видови сардње потпуно изостали и то сарадња поштом као 

и посете представника школе породицама ученика. Занемарљив је број родитеља који долази 

на школске трибине, предавања која организује школа само 2,5 %. Увидом у резултате 

истраживања могу се уочити јасне разлике у заступљености одређених облика сарадње код 

родитеља ученика млађих и родитеља ученика старијих разреда.У млађим разредима је у 

много већем проценту заступљен облик сардење породице и школе кроз родитељске 

састанке и индивидуалне разговоре на сопствену иницијативу него у старијим разредима. 

Овај податак указује на много већи степен заинтересованости родитеља у млађим разредима 

за успех ученика и одатле и потиче већи степен сардње код ученика млађих разреда. Уочена 

је разлика да и у другим видовима сардње је заступљен већи степен сардње између родитеља 

и школе у млађим разредима. Тако облик сарадње родитељ предавач у млађим разредима је 

35 %, а устаријим разредима само 5%. Сарадња са стручним службама је већа на старијим 

узрастима ученика.Анализом резултата може се уочити да одређени видови сарадње нису 

заступљени ни у млађим, ни у старијим разредима. Пример је посета породице ученика од 

стране представника школе, што се може приписати слабој заинтересованости школе за 

реализацију оваквог вида сарадње школе са породицом. Резултати истраживања указују да 

ни у млађим, ни у старијим разредима ни један родитељ у овом истраживању није одговорио 

да нема никакве сарадње са школом, што је добро и из чега се може закључити да се 

остварује континуирана сарадња између школе и породица у оквиру различитив видова 

сарадње.  Облици сардње су разноврсно заступљени и та разноврсност је евидетно присутна 

између родитеља на млађем школском узрасту и на старијем школском узрасту. 

Ако се посматрају резултати добијених одговора у анкетирању наставника који реализују 

наставу у млађим разредима може се констатовати да 100% анкетиран учитеља сматра да 

редовно сарађују са родитељима својих ђака. Сви учитељи су дали одговор да родитељи 

редовно долазе на родитељске састанке и отворена врата. 50% анкетираних учитеља сматра 
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да су у школи заступљени разноврсни облици сарадње у довољној мери, а 50 % испитаних  

учитеља сматра да у школи нису заступљени разноврсни облици сарадње. 92 % анкетираних 

учитеља сматра да су једини кривци за школски неуспех родитељи, само 8 % анкетираних 

родитеља сматра да постоји још фактора који утичу на школски неуспех.100% учитеља 

сматра да је нјихов однос према родителјима у сарадњи коректан.  

Ако се посматрају резултати добијених одговора у анкетирању предметних наставника који 

реализују наставу у старијим разредима може се констатовати да 80 % анкетираних 

предметних наставника сматра да редовно сарађују са родитељима својих ђака. 75 % 

предметних наставника су дали одговор да родитељи редовно долазе на родитељске састанке 

и отворена врата. 60 %  анкетираних предметних наставника сматра да су у школи 

заступљени разноврсни облици сарадње у довољној мери, а 40 % испитаних  предметних 

наставника сматра да у школи нису заступљени разноврсни облици сарадње. 65 % 

анкетираних  предметних наставника сматра да су једини кривци за школски неуспех 

родитељи, само 35 % анкетираних родитеља сматра да постоји још фактора који утичу на 

школски неуспех.   80 % предметних наставника сматра да је њихов однос према 

родитељима у сарадњи коректан, а 20 % предметних наставника сматра да тај однос није на 

завидном нивоу.  

Упоредним упоређивањем резултата одговора добијених од наставника разредне наставе и 

одговора предметних наставника могу се уочити битне разлике у добијеним одговорима на 

иста питања у оквиру исте школе у којој је обављено истраживање. Анализом одговора се 

уочава да наставници у млађим разредима имају већи степен сарадње са родитељима него 

предметни наставници у старијим разредима. Уочено је да се родитељи у прва четири 

разреда редовније долазе на родитељске састанке и отворена врата него у старијим 

разредима. Резултати се разликују и у одговору разноврсности заступљених облика сарадње, 

где наставници млађих разреда у мањем броју сматрају да су заступљени различити облици 

сарадње док наставници који предају у старијим разредима сматрају да у школи има 

различитих облика сарадње који су родитељима на располагању. Разлика у мишљењима је 

присутна и око одговорности за школски неуспех деце, учитељи сматрају да су за то 

одговорни родитељи док су предметни наставници који предају у старијим разредима 

реалнији у расподели одговорности па одређен број анкетираних предметних наставника 

сматра да за школски неуспех ученика није одговоран само родитељ него је условљен и 

другим факторима. Постоји разлика у резултатима добијених одговора код последњег 

питања. Наставници млађих разреда сви сматрају да имају коректан однос према родитељима 

за разлику од наставника предметне наставе који заступају реалнији став па одређени број 
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процењује да тај однос некада и није коректан. Ова разлика у одговорима указује на 

присутност веће дозе самокритичности код наставника предметне наставе који предају у 

старијим разредима. 

Анализом успеха ученика чији су родитељи анкетирани може се утврдити да је успех 

ученика у млађим разредима знатно бољи од успеха ученика у старијим разредима. Број 

одличних ученика се драстично разликује у корист ученика млађих разреда, 80% одличних у 

млађим , 30% одличних ученика у старијим разредима. Проценат врло добрих  се 

процентуално повећава у старијим разредима , тако да је највећи у врло доброј категорији 

постигнућа. Добар успех је само 5% у млађим разредима у старијим је 22,5 %. Довољан 

успех  је заступљен само у старијим разредима у 7,5 %, док у млађим разредима нема 

ученика са довољним успехом. Ученика са недовољним успехом нема ни у млађим , ни у 

старијим разредима. 

 

12.  ЗАКЉУЧАК 

Данас се од школе на различитим аспектима очекује више него икада. Очекује се да школа 

представља институцију која ће детету пружити адекватно образовање које ће му омогућити 

економску сигурност и лагодан и срећан живот. Закључује се да савремена, квалитетна 

школа по мишљењу родитеља треба да задовољи  различите критерије који обухватају; 

квалитетно образовање које ће детету омогућити даљу проходност у образовању, добру 

опремљеност школе, нарочито средствима информационих технологија, стручне и посвећене 

наставнике, омогућене услове за образовање ученика са посебним потребама, безбедно 

окружење, разгранат систем ваннаставних активности, сталну отвореност школе за предлоге, 

различита питања и сугестије. 

Истраживања показују  да се у последње време све више тежи ка укључивању родитеља у 

живот и рад школе. Активности  које омогућавају родитељима  да учествују у процесу 

доношења одлука у вези са школом, чини их укљученијим у живот свог детета, а и 

одговорнијим. Добра сарадња породице и школе сигурно представља гарант за правилан 

образовни и васпитни развој детета. Сарадња може бити веома разграната. Добра сарадња 

породице и школе сигурно представља најидеалнију основу за парвилно образовање и 

васпитање детета и важан предуслов успеха ученика. Школа и наставници су стручњаци који 

поседују педагошке компетенције за образовање и васпитање деце. Родитељи са друге стране 

најбоље познају своју децу, па умеју да препознају шта им треба и шта је за њих најбоље. 

Кроз заједничке разговоре који укључују искуства родитеља и наставника, лакше ће се 

приметити промене, аналаизирати проблем, лакше одговорити на многа нејасна питања, шта 
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се може урадити код куће, шта у школи, а шта деца могу урадити сама. И зато је  неопходно 

активно укључивање породице  у васпитно-образовне процесе које спроводи школа. 

Сарадња породице и школе доприноси укључивању и оспособљавању родитеља за 

педагошку делатност, омогућава родитељу да стекне увид у оно што школа ради, колико и на 

који начин је могуће помоћи. Важно је да школа омогући родитељима увид у њене резултате, 

пропусте и тежње, школа родитељима указује на потребу решавања свих васпитно-

образовних проблема у складу са циљевима и задацима школства. Произилази закључак да 

без присне, садржајно богате и плански усмерене сарадње породице и школе не може бити 

говора о успеху у васпитању младих, развијању свестрано образовних, стваралачких и 

слободних личности. Као предуслов успеха у учењу неопходна је константна двосмерна 

комуникација.        

КЉУЧНИ ФАКТОРИ У ПРОЦЕСУ УЧЕЊА 

ШКОЛА УЧЕНИК РОДИТЕЉ 

Важно је да ученик своје родитеље види као пријатеље и сарданике школе, који школу 

уважавају као институцију, а њене запослене као партнере у васпитању и образовању 

ученика. 

Од пресудне важности за добар партнерски однос између породице и школе су важни и 

редовни сусрети родитеља и наставника. 

                  

Темељ здравог  васпитања и образовања је укључивање родитеља у образовне активности. 

Школа треба уважавати родитеље, као што родитељи требају уважавати школу. Њихове су 

улоге у васпитању и образовању различите, али условљење. Узајамно поштовање, дељење 

информација, договарање и заједничко одлучивање, нужно је како би се испунила 

одговорност за развитак детета. Активном улогом  у образовно-васпитном процесу у школи  

родитељи смањују ризик од школског неуспеха ученика, као и вероватноћу да ће дете 

напустити школу пре њеног завршетка. Родитељи који успешно сарђују са наставницима  

утичу на формирање позитивних ставова према школи код ученика и унапређују њихово  

школско постигнуће. С обзиром да породица има централно место у дечијем животу, 

неопходно је подстицати успешну сарадњу између школе и породице. Неопходно је 

развијати  сарадњу  породице и школе у правцу отворености, континуиране двосмерне 

комуникације, међусобног уважавања из кога проистиче поверење. 
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МИСАО ВОДИЉА У ПАРТНЕРСКОМ ОДНОСУ ПОРОДИЦЕ   И ШКОЛЕ 

„Школа која је усмерена на дете види родитеље као своје најважније партнере јер су 

они ти који најбоље познају своје дете “. 

 

 

 

 

 

 

 

 


