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Резиме: Укључивање родитеља у живот и рад предшколских установа је питање 
које постаје посебно актуелно током реформисања система предшколског васпитања и 
образовања. Са доношењем нових Основа програма предшколског васпитања и образовања 
„Године узлета“ (2018) ово питање добија на значају, јер се родитељи посматрају као кључ-
ни партнери у остваривању циљева институционалног предшколског васпитања. Сходно 
томе, јавља се потреба за темељнијим проучавањем ове тематике и испитивањем свих 
релевантних чинилаца који детерминишу активно позиционирање родитеља у процесу 
васпитања и образовања деце раног узраста. У том контексту, веома је важно утврдити 
самопроцене родитеља о укључености у процес васпитања и образовања у предшколској 
установи.

Циљ овог рада је испитивање ставова родитеља о укључености у рад предшколске 
установе. Рад представља део обимнијег истраживања које се односи на област сарадње 
родитеља са установама за предшколско васпитање и образовање. У овом раду су прика-
зани резултати супскале којом се испитују ставови родитеља о укључености у рад пред- 
школских установа. Истраживањем су обухваћена 763 родитеља чија деца похађају државне 
предшколске установе на територији Србије. Резултати добијени истраживањем показују 
да родитељи сматрају да су укључени у рад предшколских установа и да себе сматрају ин-
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Увод

Са доношењем нових Основа програма 
предшколског васпитања и образовања „Године 
узлета“ (Osnove programa predškolskog vaspitanja 
„Godine uzleta“, 2018) актуелизује се питање от-
ворености предшколских установа према сре-
дини ради развоја функционалних односа из-
међу породице и предшколске установе. Према 
овом документу, у односу предшколске установе 
и породице значајна пажња посвећује се развоју 
узајамног поверења и поштовања, неговању от-
ворене комуникације и дијалога и заједничком 
доношењу одлука (Osnove programa predškolskog 
vaspitanja i obrazovanja „Godine uzleta“, 2018: 33).

За означавање процеса узајамног повези-
вања породице и предшколске установе користе 
се различити термини: сарадња са родитељима, 
укључивање родитеља, учешће родитеља, роди-
тељска партиципација, партнерство у образо-
вању и сл. (Driessen et al., 2005; Jelić i sar., 2018). 
Премда се на први поглед чини да постоје зна-
чајне, како терминолошке, тако и суштинске 
разлике, њихова заједничка основа је садржана 
у поспешивању интеракције породице и предш-
колске установе ради стварања оптималних ус-
лова за квалитетно васпитање и образовање 
деце раног узраста. На нашим просторима од-
нос породице и предшколске установе се посма-
тра као динамичан процес, који је доживљавао 

многе трансформације, пратећи развој друштва 
и промене у њему. До данас је пређен пут од 
принципa искључивaњa рoдитeљa из сaрaдњe са 
предшколском установом или њиховог укључи-
вaњa у фoрми кojу je установа унaпрeд прoписи-
вaлa дo тренутно aктуeлнoг принципa укључи-
вaњa рoдитeљa кao знaчajнe кoмпoнeнтe вaспит-
нo-oбрaзoвнoг систeмa (Jelić i sar., 2018). 

Инсистира се на развоју партнерских од-
носа, који подразумевају активно позициони-
рање родитеља и њихову адекватну укљученост 
у васпитно-образовни рад. Укљученост роди-
теља као равноправних партнера у васпитању 
означава битну димензију квалитета система 
предшколског васпитања и образовања (Osnove 
programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja 
„Godine uzleta“, 2018). Ако се има у виду да је наш 
систем васпитања и образовања усмерен ка из-
градњи и развоју квалитета, сасвим је разумљи-
во да родитељи као кључни партнери у том про-
цесу имају веома важну улогу (Stojanović i sar., 
2018).

Укљученост родитеља представља сло-
жен конструкт који одликује комплексност и 
вишедимензионалност, због чега је при проуча-
вању ове тематике присутна разноликост, како 
у операционализацији самог конструкта, тако 
и у погледу истраживачких метода које се ко-
ристе за процену нивоа укључености (Bakker 
&  Denessen,  2007). Могуће је разликовати шест 

формисаним и активним партнерима у процесу сарадње. У односу на независне варијабле 
истраживања резултати указују на већу укљученост мајки у односу на очеве, као и то да 
су млађи родитељи активнији у односу на родитеље који припадају старијој категорији. 
Степен образовања родитеља се показао као важна детерминанта за укључивање роди-
теља, као и варијабла која се односи на припадност детета одређеној васпитној групи. У 
складу са добијеним резултатима, може се закључити да самопроцене родитеље о укључе-
ности у рад предшколских установа дају разлога за оптимизам и иду у прилог ставу да је 
укључивање родитеља од изузетног значаја за квалитетно васпитање и образовање деце 
предшколског узраста.

Кључне речи: родитељи, укљученост, предшколске установе, васпитање и образо-
вање, деца предшколског узраста.
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категорија у погледу рада установе на подсти-
цању родитељске укључености: родитељство 
(помоћ родитељима у развоју родитељских ком-
петенција), комуникација (успостављање адек-
ватне комуникације са родитељима у погле-
ду програма који се реализује у установи и на-
предовања детета), волонтирање (укључивање 
родитеља у реализацију активности у устано-
ви), рад са децом код куће (информисање и са-
ветовање родитеља у погледу рада са децом код 
куће), доношење одлука (учешће родитеља у до-
ношењу одлука на нивоу установе) и сарадња 
са локалном заједницом (препознавање и ко-
ришћење доступних ресурса локалне заједнице 
ради подршке развоју деце) (Epstein, 1995; 2001).

Остваривање већег степена укључености 
родитеља има посебну улогу када се примењују 
програми ране интервенције, јер су такви про-
грами углавном усмерени на децу и породични 
контекст у коме она одрастају. Улога родитеља у 
програмима ране интервенције је кључна и сма-
тра се да они могу бити покретачи промена у ра-
ном образовању, медијатори између програма и 
детета, али и да је њихова укљученост од пресуд-
ног значаја за ефикасност реализованог програ-
ма (Brooks-Gunn et al., 2000).

Значајна одредница укључености роди-
теља у рад установа за предшколско васпитање 
и образовање јесте, дакле, комуникација која се 
остварује између породице и предшколске уста-
нове. У лонгитудиналном истраживању, у којем 
су испитиване учесталост и специфичности ко-
муникације између породице и вртића, утврђе-
но је да је адекватна комуникација од изузет-
ног значаја, те да је потребно од најранијег узра-
ста подстицати комуникацију између родитеља 
и васпитача (Rimm-Kaufman & Pianta, 2005). И 
друга истраживања указују на значај адекватне 
комуникације између родитеља и васпитача за 
остваривање интензивније родитељске укључе-
ности (нпр. Murray et al., 2015).

У истраживању рађеном у нашој средини 
(Bogavac, Milosavlјević Đukić, 2017) установље-
но је да се кao нajчeшћи видoви укључeнoсти рo-
дитeљa у рaд прeдшкoлскe устaнoвe jaвљajу сле-
дећи видови: размена информација о дететовом 
напредовању, рад на развоју родитељских ком-
петенција, учешће у савету родитеља, укључи-
вање у реализовање неких активности на нивоу 
установе, саветодавни рад са родитељима и сл.

Укључивање родитеља је важан део стра-
тегије за унапређивање квалитета образовања, 
чији је крајњи исход развој социјалних и ког-
нитивних компетенција деце. У истраживањи-
ма је потврђено постојање позитивних коре-
лација између укључивања родитеља и успеш-
ности деце у урбаним срединама. Показало се 
да постоји значајна повезаност између укључе-
ности родитеља и академског постигнућа пред- 
школске и школске деце (Jeynes, 2012). И резулта- 
ти других истраживања указују да постоји пози-
тивна корелација између укључености родитеља 
и академских и социјалних компетенција деце 
(Arnold et al.,  2008; Berthelsen & Walker, 2008; 
Fantuzzo et al., 2004; Galindo &  Sheldon,  2012; 
Lahaie, 2008; Van Voorhis et al., 2013). 

Чини се да је повезаност између едукатив-
ног рада родитеља са децом код куће и укљу-
чености родитеља у рад предшколске установе 
двосмерна. С једне стране, предшколска уста-
нова може подстаћи родитеље на рад са децом 
код куће, док се, с друге стране, и сами родитељи 
могу међусобно разликовати у погледу степена 
ангажовања на реализацији различитих едука-
тивних активности код куће. Наиме, показало се 
да је већи степен ангажованости родитеља у вас-
питању предшколске деце, који се огледа у ос-
мишљавању и реализовању различитих едука-
тивних активности код куће, повезан са већом 
укљученошћу родитеља у рад предшколске уста-
нове (Goodall & Montgomery, 2014; Murray et al., 
2015).
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Нема сумње да је укљученост родитеља у 
рад предшколских установа условљена већим 
бројем фактора који могу бити везани за саме 
породице и средину у којој се они налазе. Међу 
њима се издвајају социокултурно порекло по-
родица, етничка припадност, развијеност држа-
вe, као и карактеристике породица у руралним 
и урбаним срединама. У лонгитудиналном ис-
траживању које је спроведено у Аустралији до-
казано је да укључивање родитеља варира у за-
висности од социокултурног порекла породице 
и да се мења током времена (Daniel, 2015). Осим 
тога, налази истраживања указују да је укључе-
ност родитеља условљена етничком припадно-
шћу породице (Driessen et al., 2005). Такође, у ис-
траживању фактора који утичу на укљученост 
родитеља у рад предшколске установе утврђе-
но је да, иако родитељи и васпитачи препознају 
важност родитељске укључености, њихови ста-
вови могу значајно да се разликују у погледу уло-
га које родитељи имају у том процесу (Lau et al., 
2012).

Утврђено је да постоје извесне препреке у 
укључивању родитеља у институционални кон-
текст образовања. Аутори издвајају препреке 
везане за породицу и саме родитеље (тренутни 
животни контекст, уверења родитеља, перцеп-
ције о укључивању, пол, класа, етничка припад-
ност), препреке везане за децу (узраст, тешкоће 
у учењу, инвалидитет, даровитост, проблеми у 
понашању), препреке које проистичу из одно-
са родитељ ‒ наставник/васпитач (ставови, ко-
муникација) и шире друштвене околности које 
се односе на демографска, политичка и економ-
ска питања (Hornby & Blackwell, 2018; Hornby 
& Lafaele, 2011). Нека истраживања указују и на 
друге препреке, попут недостатка времена код 
родитеља, временског распореда активности у 
установи који не одговара родитељима, недос-
татка финансијских средстава у породици, због 
чега су ограничене могућности њиховог учешћа 
у неким активностима у установи, као и неинфо-
рмисаност родитеља у погледу појединих видо-

ва сарадње (Williams & Sanchez, 2013). Установ- 
љено је да на укљученост родитеља утиче брач-
ни статус, као и радни статус родитеља. Разве-
дени родитељи, а нарочито они који доста вре-
мена проводе на послу, мање су укључени у рад 
предшколске установе (Lau et al., 2012). Мањи 
степен укључености присутан је и код родитеља 
који нису заинтересовани за сарадњу, немају 
адекватан превоз до установе како би се укљу-
чили у различите активности које се организују, 
имају негативан став по питању програма који 
се реализује, као и код родитеља који су преви-
ше уморни од свакодневних обавеза које имају 
(Mendez et al., 2009). 

Свакако, укљученост родитеља у рад 
предшколске установе је важно подручје рада 
васпитача, од којих се очекује да имају адек-
ватне компетенције које ће развити у току ини-
цијалног образовања и каснијег стручног усавр-
шавања. У истраживању у којем је учествовало 
шездесет будућих васпитача утврђено је да су 
студенти који су похађали предмете у вези са од-
носом са породицом показали већу сензибили-
зацију за питања укључивања родитеља, боље 
теоријско и практично разумевање предности 
које има родитељско укључивање и да схватају 
важност сарадње породице и предшколске ус-
танове (Zygmunt-Fillwalk,  2011). Такође, важно 
је да сами васпитачи имају позитивне ставове 
по питању сарадње са родитељима (Meehan & 
Meehan, 2018).

Методологија истраживања

У раду је приказан део резултата обим-
нијег истраживања које се односи на ставове ро-
дитеља о квалитету предшколског васпитања и 
образовања. Приказани су резултати добијени 
анализом супскале којом су испитиване про-
цене родитеља о сопственој укључености у рад 
предшколске установе. Сходно томе, циљ истра-
живања је да се утврде самопроцене родитеља о 
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укључености у рад предшколске установе. Узо-
рак истраживања чинила су 763 родитеља чија 
деца похађају државне предшколске установе на 
територији Србије (Лeскoвaц, Зajeчaр, Сврљиг, 
Крaљeвo, Смeдeрeвo и Пирoт). Самопроцене ро-
дитеља анализиране су у односу на независне 
варијабле: пол (женски и мушки), године ста-
рости (до 35 и више од 35), степен образовања 
(средња школа, виша/висока школа и факултет) 
и васпитну групу деце (млађа, средња и при-
премна). 

Када је реч о структури узорка истражи-
вања, требало би напоменути да је планирано да 
у истраживање буде укључен један од родитеља, 
тј. родитељ који најчешће преузима дете из вр-
тића. Такође, планиран је подједнак обухват ис-
питаника у погледу пола. Без обзира на чиње-
ницу да је у фази планирања и дистрибуирања 
инструмента планиран обухват једнаког броја 
мајки и очева, испоставило се да је знатно већи 
број мајки попунио дати инструмент (Табела 1). 

Табела 1. Структура узорка истраживања.

Пол
Женски 532

Мушки 231

Године старости
До 35 453

Више од 35 310

Степен  
образовања

Средња школа 369

Виша/висока школа 220

Факултет 174

Васпитна група

Млађа група 174

Средња група 231

Припремна група 358

У истраживању је постављена општа хи-
потеза којом се претпоставља да родитељи сма-
трају да су укључени у рад предшколске устано-
ве. Специфичне хипотезе су: (1) Претпоставља 
се да су родитељи активни и информисани чла-
нови предшколске установе, као и да сматрају 
да васпитачи доприносе њиховом непосредном 
укључивању у васпитно-образовни рад и (2) 
Претпоставља се да су независне варијабле (пол, 
године старости, степен образовања, место рада 

и васпитна група деце) статистички значајне де-
терминанте самопроцена родитеља о укључено-
сти у рад предшколске установе.

У истраживању је коришћена петостепена 
скала процене Ликертовог типа УРРПУ (Укљу-
ченост родитеља у рад предшколске установе) 
састављена од једанаест ајтема, наменски кон-
струисана за потребе истраживања. Ради прове-
ре поузданости мерне скале УРРПУ израчунат је 
Кронбахов коефицијент алфа (Cronbach’s Alpha), 
чија вредност указује на јако добру унутрашњу 
сагласност и поузданост скале за коришћени 
узорак (0,935).

Резултати истраживања 

У Tабели 2 приказан је просек одговора 
испитаника при процени ајтема у скали проце-
не УРРПУ који се односе на перцепције роди-
теља о укључености у рад предшколске устано-
ве (М), одступање од просечног одговора (SD), 
проценат испитаних родитеља и степен саглас-
ности. У истраживању је конструкт Укључено-
сти родитеља у рад предшколске установе опе-
рационализован кроз различите видове инфор- 
мисаности и директног учешћа родитеља у раду 
предшколске установе, који су формулисане у 
виду следећих ајтема скале процене: упозна-
тост родитеља са деловањем савета родитеља, 
присуство родитеља на родитељским састанци-
ма који се организују у вртићу, упознатост ро-
дитеља са могућностима доприноса успешном 
раду установе, као и циљевима, задацима, садр-
жајима и методама којима се остварују програ-
ми рада у установи, укљученост родитеља у раз-
личите активности и акције које се организују у 
установи, обавештеност родитеља о актуелним 
променама у раду установе, размена педагош-
ких, психолошких, дијететских и других искус-
тава између родитеља и васпитача, присуство 
родитеља васпитно-образовном раду и непо-
средно укључивање у њега. 
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Табела 2. Самопроцене родитеља о укључености у рад предшколске установе.

Тврдња M Sd 1 2 3 4 5

Упознат/а сам са деловањем савета родитеља 4.31 0.79 1,0 1,6 10,0 39,2 48,2

Редовно присуствујем састанцима који се организују у 
вртићу

4.35 0.76 0,4 2,6 7,2 40,8 49,0

Себе сматрам информисаним и активним  
чланом установе

4.46 0.76 0,8 0,9 9,4 28,3 60,6

Васпитачи ми указују на могућности путем којих могу 
допринети успешном раду установе

4.52 0.64 0,3 0,7 4,8 35,1 59,1

Васпитачи ме упознају са циљевима, задацима,  
садржајима и методама којима се остварују  
програми рада у установи

4.60 0.60 0,4 0,5 2,5 31,6 65,0

Васпитачи ми редовно пружају повратне информације 
о ефектима васпитно-образовног рада

4.62 0.59 0,3 0,7 2,4 30,1 66,6

Васпитачи настоје да ме укључе у различите  
активно-сти и акције које се организују у установи

4.61 0.59 0,1 0,5 3,3 29,8 66,3

Са васпитачима се консултујемо о свим актуелним 
променама у раду установе

4.49 0.75 0,9 1,7 5,1 31,1 61,2

Васпитачи ми редовно саопштавају своја запажања о 
детету

4.70 0.53 0,3 0,1 2,1 23,7 73,8

Сматрам да ми установа пружа могућност за размену 
педагошких, психолошких, дијететских и других  
искустава са васпитачима и другим родитељима

4.46 0.69 0,5 1,0 5,1 37,9 55,4

Сматрам да ми установа омогућава присуство васпит-
но-образовном раду и непосредно укључивање у њега

4.52 0.69 0,4 0,9 6,3 30,1 62,3

На основу резултата истраживања при-
казаних у Табели 2, у којој су приказани резул-
тати који се односе на степен слагања родитеља 
са ајтемима из скале процене УРРПУ, може се 

закључити да највећи проценат испитаника по-
зитивно процењује сопствену укљученост у рад 
предшколске установе (изражавање делимичне 
и потпуне сагласности са датим ајтемима).

Табела 3. Статистички значајне разлике у самопроценама родитеља о укључености у рад  
предшколске установе у односу на пол испитаника.

Пол M Sd T df p
Редовно присуствујем састанцима  

који се организују у вртићу
Женски 4.39 0.76

2.260 761 .024
Мушки 4.25 0.74

Табела 3 приказује статистички значајне 
разлике у односу на пол у одговорима испита-
ника код тврдње Редовно присуствујем састан-
цима који се организују у вртићу. На основу ана-
лизе просечног одговора (М) може се закљу-
чити да мајке изражавају виши степен саглас-
ности са наведеним ајтемом (М=4.39) у односу 
на очеве (М=4.25). Тачније, редовност на састан-

цима у предшколској установи заступљенија је 
код мајки него очева. Нека од могућих тумачења 
датих налаза су да је на резултате истраживања 
могао утицати неједнак обухват очева у односу 
на мајке, као и традиционална родна подела ро-
дитељских обавеза специфична за нашу култу-
ру, у којој мајке најчешће преузимају улогу са-
радње са предшколском установом. 
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Табела 4. Разлике у самопроценама родитеља о укључености у рад предшколске установе у односу на 
године старости испитаника.

Тврдња Године старости M Sd T df p

Упознат/а сам са деловањем савета родитеља
До 35 4.41 0.73

3.926 761 .000
Више од 35 4.18 0.86

Редовно присуствујем састанцима који се  
организују у вртићу

До 35 4.45 0.70
4.285 761 .000

Више од 35 4.21 0.81

Себе сматрам информисаним и активним чланом 
установе

До 35 4.54 0.70
3.323 586.32 .000

Више од 35 4.35 0.83

Васпитачи ми указују на могућности путем којих 
могу допринети успешном раду установе

До 35 4.56 0.61
2.203 610.62 .028

Више од 35 4.45 0.68

Васпитачи ме упознају са циљевима, задацима, 
садржајима и методама којима се остварују  
програми рада у установи

До 35 4.64 0.58
2.270 632.05 .024

Више од 35 4.54 0.63

Васпитачи ми редовно пружају повратне инфор-
мације о ефектима васпитно-образовног рада

До 35 4.65 0.56
2.010 605.44 .045

Више од 35 4.56 0.63

Васпитачи настоје да ме укључе у различите ак-
тивности и акције које се организују у установи

До 35 4.66 0.56
2.571 617.27 .010

Више од 35 4.54 0.62

Сматрам да ми установа пружа могућност за разме-
ну педагошких, психолошких, дијететских и других 
искустава са васпитачима и другим родитељима

До 35 4.52 0.67
2.638 761 .000

Више од 35 4.38 0.70

Сматрам да ми установа омогућава присуство 
васпитно-образовном раду и непосредно укључи-
вање у њега

До 35 4.58 0.65
2.847 612.76 .000

Више од 35 4.44 0.73

У Табели 4 приказана је статистичка зна-
чајност разлика у одговорима испитаних роди-
теља у односу на године старости. За испити-
вање разлика у одговорима родитеља коришћен 
је блажи ниво статистичке значајности (p<.05), 
прикладан истраживањима у области друштве-
но-хуманистичких наука. Генерално гледано, на 
основу анализе просечног одговора (М) може се 
уочити да млађа категорија испитаника дослед-
но испољава виши степен сагласности са твр-
дњама којима се испитује укљученост родитеља 
у рад предшколске установе. Тачније, родитељи 
који имају до 35 година више су упознати са де-
ловањем савета родитеља (М=4.41), редовнији су 
на родитељским састанцима (М=4.45), инфор- 
мисанији, активнији и себе виде као значајне 
чланове предшколске установе (М=4.54). При-
ликом вредновања наведених тврдњи родитељи 

који имају више од 35 година испољили су неш-
то нижи степен делимичне сагласности. Слично 
томе, резултати истраживања показују и то да 
млађа категорија испитаника позитивније про-
цењује допринос васпитача укључивању роди-
теља у рад предшколске установе. Наиме, са тврд- 
њама Васпитачи ми указују на могућности пу-
тем којих могу допринети успешном раду уста-
нове (М=4.56), Васпитачи ме упознају са циље-
вима, задацима, садржајима и методама којима 
се остварују програми рада у установи (М=4.64), 
Васпитачи ми редовно пружају повратне ин-
формације о ефектима васпитно-образовног 
рада (М=4.65) и Васпитачи настоје да ме укљу-
че у различите активности и акције које се ор-
ганизују у установи (М=4.66) поново су виши 
степен сагласности испољили родитељи до 35 
година у односу на старију категорију испита-
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ника, односно испитанике са више од 35 годи-
на. Отвореност предшколске установе у погле-
ду пружања могућности за размену педагошких, 
психолошких, дијететских и других искустава 

(М=4.52) и укључивања родитеља у васпитно-
образовни рад (М=4.58) заступљенија је у кате-
горији млађих родитеља. 

Табела 5. Разлике у самопроценама родитеља о укључености у рад предшколске установе у односу на 
степен образовања испитаника.

Тврдња Степен образовања M Sd F df p

Упознат/а сам са деловањем савета родитеља

Средња школа 4.37 0.79

8.000 762 .000Виша/висока школа 4.39 0.72

Факултет 4.10 0.85

Редовно присуствујем састанцима који се  
организују у вртићу

Средња школа 4.41 0.74

6.999 762 .001Виша/висока школа 4.39 0.73

Факултет 4.16 0.79

Себе сматрам информисаним и активним  
чланом установе

Средња школа 4.52 0.74

11.99 762 .000Виша/висока школа 4.56 0.68

Факултет 4.22 0.84

Васпитачи ми указују на могућности путем 
којим могу допринети успешном раду установе

Средња школа 4.58 0.56

16.28 762 .000Виша/висока школа 4.60 0.56

Факултет 4.28 0.82

Васпитачи ме упознају са циљевима,  
задацима, садржајима и методама којима се 
остварују програми рада у установи

Средња школа 4.62 0.56

10.52 762 .000Виша/висока школа 4.70 0.51

Факултет 4.43 0.74

Васпитачи ми редовно пружају повратне  
информације о ефектима васпитно-образовног 
рада

Средња школа 4.64 0.55

7.745 762 .000Виша/висока школа 4.69 0.49

Факултет 4.47 0.75

Васпитачи настоје да ме укључе у различите 
активности и акције које се организују у уста-
нови

Средња школа 4.63 0.56

7.554 762 .001Виша/висока школа 4.69 0.49

Факултет 4.47 0.71

Са васпитачима се консултујемо о свим акту-
елним променама у раду установе

Средња школа 4.53 0.68

8.720 762 .000Виша/висока школа 4.60 0.62

Факултет 4.29 0.96

Васпитачи ми редовно саопштавају родитељи-
ма своја запажања о детету

Средња школа 4.70 0.52

2.891 762 .056Виша/висока школа 4.76 0.44

Факултет 4.63 0.64

Сматрам да ми установа пружа могућност за 
размену педагошких, психолошких, дијетет-
ских и других искустава са васпитачима и дру-
гим родитељима

Средња школа 4.49 0.66

7.732 762
.000Виша/висока школа 4.55 0.56

Факултет 4.29 0.83

Сматрам да ми установа омогућава присуство 
васпитно-образовном раду и непосредно укљу-
чивање у њега

Средња школа 4.51 0.67

9.408 762 .000Виша/висока школа 4.67 0.51

Факултет 4.37 0.85



119

Укљученост родитеља у рад предшколских установа

У Табели 5 приказана је статистичка зна-
чајност разлика у одговорима испитаних ро-
дитеља у односу на степен образовања. Анали-
зом просечног одговора испитаника уочено је 
да родитељи нижег степена образовања (средња 
школа и виша/висока школа) доследно испоља-
вају виши степен сагласности са ајтемима у ска-
ли процене УРРПУ којима се испитује њихо-
ва укљученост. Прецизније, са тврдњом да су 
упознати са деловањем савет родитеља најви-
ши степен сагласности испољили су родитељи 
са вишим/високим (М=4.39), а потом и средњим 
образовањем (М=4.37). За разлику од њих, ни-
зак степен делимичне сагласности при процени 
испољили су факултетски образовани родитељи 
(М=4.10). Резултати истраживања показују да 
редовност родитеља на састанцима који се орга-
низују у вртићу и информисаност родитеља као 
чланова предшколске установе као позитивнију 
процењују родитељи са нижим степеном образо-
вања (средњим: М=4.41; М=4.52 и вишим/висо-
ким: М=4.39; М=4.56), у односу на факултетски 
образоване родитеље (М=4.16; М=4.22). На ос-
нову резултата истраживања може се закључи-
ти да све три категорије испитаника изражавају 
висок степен делимичне сагласности са тврд- 
њама којима се испитује допринос васпитача 
укључивању родитеља у рад предшколске уста-
нове. Наиме, испитаници сматрају да им вас-
питачи указују на могућности путем којих могу 
допринети успешном раду установе, упознају 
их са циљевима, задацима, садржајима и мето-
дама којима се остварују програми рада у уста-
нови, пружају им повратне информације о ефек-
тима васпитно-образовног рада, укључују у ак-
тивности и акције које се организују у установи, 

консултују се с њима о свим актуелним проме-
нама у раду установе и саопштавају запажања о 
њиховој деци. При вредновању ових тврдњи од-
говори родитеља крећу се у нумеричком интер-
валу (од М=4.28 до М=4.76) који се може тума-
чити као висок степен делимичне сагласности са 
тврдњом.

Међутим, потребно је напоменути да су 
факултетски образовани испитаници у мањој 
мери сагласни с ајтемима који указују на укљу-
ченост родитеља у односу на родитеље са ни-
жим степеном образовања. Такви резултати се 
могу протумачити чињеницом да родитељи са 
већим степеном образовања имају и већа очеки-
вања од установе када је реч о њиховој парти-
ципацији. За разлику од факултетски образова-
них родитеља, родитељи са средњим и вишим/
високим образовањем изражавају виши степен 
сагласности са тврдњама Сматрам да ми уста-
нова пружа могућност за размену педагошких, 
психолошких, дијететских и других искустава 
са васпитачима и другим родитељима (М=4.49 
и М=4.55) и Сматрам да ми установа омогућа-
ва присуство васпитно-образовном раду и непо-
средно укључивање у њега (М=4.51 и М=4.67).

Табела 6 приказује статистички значајне 
разлике у одговорима испитаника (у односу на 
узраст деце) код тврдње У вртићу постоји савет 
родитеља који утиче на креирање амбијента у 
установи. Анализа просечног одговора показује 
да родитељи чија деца бораве у млађој васпитној 
групи позитивније процењују информисаност о 
деловању савета родитеља (М=4.46) од родитеља 
деце која похађају средње и припремне васпит-
не групе (М=4.22 и М=4.31). Разлог томе може 
се наћи у чињеници да су њихова очекивања 

Табела 6. Разлике у самопроценама родитеља у односу на васпитну групу деце.

Васпитна  
група

M Sd F df p

У вртићу постоји савет родитеља који 
утиче на креирање амбијента у установи

Млађа 4.46 0.69

4.732 762 .009Средња 4.22 0.91

Припремна 4.31 0.75
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више у вези са негом деце, а мање са садржајима 
васпитно-образовног процеса или можда нису 
довољно упознати са начинима укључивања у 
рад установе.

У следећем делу анализе резултата истра-
живања извршено је груписање ајтема из скале 
процене УРРПУ у нову промењиву која окупља 
самопроцене испитаника у вези са укљученошћу 
родитеља у рад предшколске установе. Табела 7 
приказује корелације између самопроценама ро-

дитеља о укључености у рад предшколске уста-
нове и независних варијабли пол, године старо-
сти и степен образовања испитаника. За потре-
бе утврђивања повезаности између самопроце-
на родитеља и варијабли пол коришћен је Поинт 
бисеријски коефицијент корелације (r

pbis
), док је 

Пирсонов коефицијент корелације (r) коришћен 
за анализу повезаности између ставова роди-
теља и варијабли године старости и степен обра-
зовања испитаника.

Табела 7. Корелација самопроцена родитеља о укључености и независних варијабли.

Године 
старости

Степен  
образовања

УРРПУ Пол

УРРПУ

r -.128** -.132** 1

УРРПУ

r
pbis

-.042

sig. (p) .000 .000 sig.(p) .250

N 763 763 763 N 763

 На основу анализе Поинт бисеријског 
коефицијента корелације (r

pbis
) закључује се да 

између самопроценама о укључености родитеља 
у рад предшколске установе и варијабле пол 
постоји веома слаба негативна повезаност. С об-
зиром на то да је предзнак Поинт бисеријског 
коефицијента негативан и да су при операцио-
нализацији варијабле пол испитанице означене 
бројем 1, а испитаници бројем 2, закључујемо да 
виши степен сагласности са ајтемима који испи-
тују укљученост родитеља у рад предшколске ус-
танове испољавају мајке у односу на очеве.

Веза између самопроцена родитеља о 
укључености у рад предшколске установе и ва-
ријабле године старости истражена је помоћу 
коефицијента Пирсонове корелације (r). Изра-
чунавањем је утврђена слаба негативна коре-
лација између те две промењиве (р=-.128), при 
чему са повећањем година старости опада задо-
вољство родитеља укљученошћу у рад предш-
колске установе. Слично томе, резултати кое-
фицијента Пирсонове корелације (r) указују на 
слабу негативну везу између самопроцена роди-
теља о укључености у рад предшколске устано-
ве и степена образовања испитаника (р=-.132), 

при чему са повећањем степена образовања ро-
дитеља опада задовољство укљученошћу у рад 
предшколске установе.  

Закључак

На основу резултата добијених истражи-
вањем може се констатовати да је установљен 
висок степен сагласности испитаних родитеља 
са свим тврдњама које указују на укљученост ро-
дитеља у рад предшколске установе, чиме је по-
тврђена општа хипотеза истраживања. Највећи 
проценат испитаних родитеља сматра пред-
школску установу отвореном за размену искус-
тава између родитеља и васпитача, као и за непо-
средно укључивање родитеља у васпитно-обра- 
зовни рад. На основу добијених резултата може 
се констатовати да је прва хипотеза истражи-
вања потврђена.

Резултати истраживања указују на 
постојање статистички значајних разлика у од-
говорима испитаника у односу на независне ва-
ријабле, чиме је потврђена друга хипотеза ис-
траживања. Постојање статистички значајних 
разлика у самопроценама родитеља о укључе-
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ности у односу на независне варијабле присутно 
је и у другим сличним истраживањима (Daniel, 
2015; Patrikakou & Weissberg, 2000). Статистички 
значајне разлике у одговорима испитиваних ро-
дитеља показују да мајке позитивније процењују 
укљученост у рад предшколских установа, као и 
да упоредо са повећањем година старости опа-
да степен сагласности родитеља са ајтемима који 
указују на укљученост у рад предшколске уста-
нове. Интересантни резултати добијени су и у 
односу на стручну спрему испитаника, који по-
казују да факултетски образовани родитељи ис-
казују најмањи степен сагласности са тврдња-
ма које се односе на укљученост. Разлог се може 
наћи у томе да образованији родитељи имају 
већи ниво аспирација и очекују да треба да буду 
укљученији у рад установе на различите начине. 
Индикативан је и истраживачки резултат да ро-
дитељи деце млађих васпитних група показују 
највиши степен сагласности у односу на ајтеме 
везане за укљученост, што се може протумачити 

чињеницом да су њихова очекивања углавном 
усмерена на негу деце, а у мањој мери на васпит-
но-образовне садржаје.

Посматрано у целини, спроведeно истра-
живање пружа увид у тренутно стање у прак-
си у погледу укључености родитеља у рад пред-
школских установа на основу процена самих 
родитеља. Ограничења истраживања се односе 
најпре на природу примењеног инструмента, у 
смислу недовољног обухвата већег броја незави-
сних варијабли које могу бити значајне за ову те-
матику као што су структура, социоекономски 
статус или социокултурна обележја породица. С 
друге стране, резултати добијени истраживањем 
могу бити значајни за теоријске анализе, као и 
за васпитно-образовну праксу, а пре свега за за-
послене у предшколским установама у смислу 
сагледавања стања и планирања наредних ко-
рака у правцу веће укључености родитеља у рад 
васпитача и установа у целини.
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Summary

Parental involvement in the life and work of the preschool institutions is an issue that is 
becoming increasingly relevant as the reform of the system of the pre-school education unfolds. 
With the introduction of The New Preschool Curriculum Framework - Years of Ascent (2018), this 
matter has become fairly significant, because the new curriculum perceives parents as key partners 
in achieving the goals of the institutional preschool education. Accordingly, there is a clear need to 
thoroughly study this topic and examine all relevant factors which determine an active positioning 
of parents in the process of the preschool education. In that context, it is very important to establish 
parents´ self-assessment of their involvement in the process of the pre-school education. 

This paper aims to examine parents´ attitudes towards their involvement in the work of 
preschool institutions. The paper constitutes a part of a more extensive research which deals with 
the field of parents´ co-operation with pre-school institutions. In this paper the authors present the 
results of a subscale that examines parents´ attitudes regarding their involvement in the work of 
pre-school institutions. The research included 763 parents whose children attend public preschool 
institutions on the territory of Serbia. The results obtained through the research show that parents 
believe that they have been adequately included in the work of the preschool institutions and they 
consider themselves informed and active partners in the process of co-operation. Concerning the 
independent research variables, the results indicate that mothers are more involved than fathers, as 
well as that younger parents are more active than those who belong to an older category of parents. 
The parents´ education level has proven to be an important factor behind parental involvement, as 
well as the variable relating to a specific education group that children attend. Following the obtained 
results, one can conclude that parents´ self-assessment regarding their involvement in the work of 
preschool institutions engenders optimism and it supports the attitude that parental involvement is of 
immense significance for the quality of the preschool education.

Keywords: parents, involvement, preschool institutions, education, preschool children.
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