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Родитељска укљученост у образовање деце 
током пандемије вируса корона

Резиме: У раду су приказани резултати истраживања о ученичкој процени нивоа и 
начина укључивања родитеља у њихово образовање током реализације наставе и учења 
на даљину у условима пандемије вируса корона. Узорком је обухваћено 505 ученика другог 
циклуса основношколског образовања са територије Републике Србије. Инструмент је кон-
струисан за потребе истраживања и садржи питања о социодемографским карактери-
стикама узорка, питање о општем задовољству ученика наставом на даљину, као и скалу 
процене родитељске укључености коју чину две супскале – родитељски надзор и пружање 
непосредне помоћи. Просечни скор на целој скали показује умерену укљученост родитеља, 
при чему је родитељски надзор присутнији у односу на пружање непосредне помоћи. Иако је 
већина ученика исказала делимично задовољство или незадовољство наставом на даљину, 
резултати су показали да су наставом на даљину задовољнији они ученици којима су ро-
дитељи пружали више непосредне помоћи. С друге стране, анализом модерације утврђено 
је да код ученика виших разреда непосредна помоћ од стране родитеља доприноси нижем 
задовољству наставом на даљину. Упркос одређеним ограничењима истраживања, резул-
тати у целини сугеришу да родитеље треба посматрати као значајан ресурс ефикасности 
наставе на даљину, те импликују потребу за оснаживањем родитеља у овом домену.

Кључне речи: пандемија вируса корона, настава на даљину, родитељска укљученост, 
задовољство ученика.

Увод 1

Појава пандемије вируса корона изазва-
ла је глобалне промене, које се рефлектују на 
1 senkaslijepcevic@ff.uns.ac.rs

све сфере живота савремених људи, те тако и на 
сферу функционисања образовног система. Ге-
нерално посматрано, ова пандемија је изазва-
ла екстензивну, наглу и драматичну дигиталну 
трансформацију у друштву (Iivariet al., 2020), те 
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делује да ће се трајно нормализовати употреба 
дигиталних технологија за потребе образовања, 
социјалних интеракција, пословних активности, 
здравствених услуга и слично (Herath & Herath, 
2020). Такав тренд утицао је и на организацију 
образовно-васпитног рада у школама, што је 
имало за резултат потпуно и/или парцијално 
онлајн-реализовање наставних активности. У 
Републици Србији је посебно био изазован пе-
риод када је проглашено ванредно стање (март–
мај 2020), када је на свим нивоима образовања 
настава била реализована искључиво на даљи-
ну. Наиме, у том периоду дошло је до потпуног 
затварања школа и преласка на онлајн-наставу, 
што је представљало наглу, неочекивану и при-
лично захтевну промену за коју нису били адек-
ватно припремљени ни наставници ни учени-
ци. Такође, и сами родитељи су се сусрели са из-
мењеном родитељском улогом у вези са обра-
зовањем своје деце, а која је подразумевала ак-
тивније родитељско укључивање, тј. контину-
ирано праћење процеса реализације школских 
онлајн-активности и виши ниво директног ро-
дитељског ангажовања у испуњавању школских 
обавеза своје деце.

Имајући у виду измењене околности у об-
ласти образовања на глобалном нивоу, од почет-
ка пандемије до данас реализована су бројна ис-
траживања која су тежила да сагледају како су 
се различити актери образовног процеса снала-
зили у новонасталој ситуацији, при чему је по-
себан фокус стављан на мишљења наставни-
ка, ученика и родитеља о процесу реализације 
и ефектима наставе на даљину (Maetal., 2021; 
Pehlić, Tufekčić, 2020; Zuo et al., 2021; Zhou & Li, 
2020). Поред сагледавања нових и другачијих 
димензија функционисања школског система и 
наставног процеса као веома важном показала 
се и димензија међусобног односа између поро-
дичног и школског система у условима панде-
мије (Vanderhout et al., 2020). Наиме, с обзиром 
на то да су измењени услови образовног про-
цеса изазвани пандемијом вируса корона јасно 

показали да школа не може да оствари на адек-
ватан начин своју функцију без интензивне са-
радње са породицом и без подршке родитеља 
(Gutierrez Alvarez et al., 2020), једно од приори-
тетних истраживачких питања свакако јесте и 
питање значаја и ефеката родитељског укључи-
вања у процес образовања у условима реализа-
ције наставе на даљину.

Родитељска укљученост – пружање 
подршке деци у процесу учења током наста-
ве на даљину. Одређења родитељске укључено-
сти варирају од оних уопштенијих, која истичу 
да се овај појам може дефинисати као улагање 
родитеља/старатеља у образовање своје деце 
(LaRocque et al., 2011), до оних специфичнијих, 
која истичу да се родитељска укљученост односи 
на понашање родитеља у породичном/школском 
окружењу које тежи да пружи подршку обра-
зовном прогресу њихове деце (El Nokali et al., 
2010). Истраживања континуирано потврђују 
значај укључивања родитеља у процес образо-
вања своје деце, посебно када је реч о истражи-
вањима повезаности родитељске укључености и 
академског постигнућа ученика (Wilder, 2014). 
Осим тога, веома важне резултате пружила су и 
истраживања о утицају родитељске укључено-
сти на мотивацију ученика (Gonzalez-DeHass et 
al., 2005), на развој академске самоефикасности 
(Fan & Williams, 2010), али и на социјални развој 
личности детета, понашање и социјално фун-
кционисање (El Nokali et al., 2010). Када је реч о 
односу родитељске укључености и мотивације 
ученика, истраживања су показала да, када су 
родитељи укљученији, деца улажу више напора, 
имају већу концентрацију, шири опус пажње, за-
интересованији су за градиво и на вишем нивоу 
процењују своје компетенције (Gonzalez-DeHass 
et al., 2005).

Појава пандемије вируса корона, када на-
става на даљину постаје доминантни и обаве-
зујући вид наставе и учења за све ученике, реф-
лектовала се и на то да родитељи покажу додат-
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ну бригу и појачано интересовање за школовање 
своје деце. Истраживања (Vranješević, 2021) по-
тврђују да родитељи у највећој мери брину о 
психолошкој добробити деце за време кризе 
проузроковане актуелним дешавањима, али да 
је и образовање њихове деце веома високо на ли-
сти родитељских приоритета, што је допринело 
њиховом интензивнијем укључивању у школске 
активности своје деце него раније. Тако су нека 
истраживања (Brometal., 2020; Garbe et al., 2020), 
која су обухватила родитеље деце која похађају 
наставу на даљину услед затварања школа, по-
казала да већина родитеља посвећује од један 
до три сата дневно у пружању подршке деци у 
процесу учења. Та укљученост већински подра-
зумева објашњавање упутстава, проверавање 
урађених задатака, али и поучавање нових садр-
жаја, док се она у мањој мери односи на дирек-
тну помоћ при решавању задатака. Такође, ро-
дитељи су као највеће проблеме са којима се суо-
чавају у овом периоду издвојили следеће: балан-
сирање обавеза, одржавање мотивације за учење 
код деце, недостатак педагошких сазнања, кому-
никације са наставницима, технички проблеми 
и слично. У складу са тим, нису изненађујући 
налази неких истраживања (Bonal & González, 
2020; Gutierrez Alvarez et al., 2020; Sahlberg, 2020) 
о томе да су родитељи нерадо преузимали улогу 
тзв. коедукатора, тј. да су такву улогу доживља-
вали као фрустирајуће искуство јер су имали 
осећај да им је додељена превелика одговорност 
за учење и напредовање своје деце. С друге стра-
не, истраживања (Lawrence & Fakuade, 2021) по-
казују да родитељска укљученост представља је-
дан од најзначајних фактора који доприноси по-
свећености ученика активностима образовања 
на даљину у условима пандемије вируса коро-
на. У сваком случају, неспорно је да су у перио-
ду пандемије родитељи стекли асистирајућу уло-
гу у процесу наставе и учења своје деце (Vujisić 
Živković, 2021), те је веома важно испитивати 
на који начин су родитељи обављали ову своју 
улогу. Полазећи од становишта (Deslandes & 

Cloutier, 2002) о важности сагледавања ученике 
перцепције о активностима родитељског укљу-
чивања, у даљем тексту ће бити приказани ре-
зултати ученичке процене нивоа и начина на 
који су им родитељи пружали помоћ и подршку 
током реализације наставе на даљину.

Методолошки оквир истраживања

Циљ и задаци истраживања. Циљ ис-
траживања односио се на испитивање ученич-
ке процене родитељске укључености у њихо-
во образовање у ванредним околностима ре-
ализације наставе на даљину током пандемије 
вируса корона. На основу формулисаног циља 
постављени су следећи задаци истраживања:  
1) Испитати процену ученика о нивоу и начину 
укључивања родитеља током реализације наста-
ве на даљину; 2) Испитати да ли постоје разли-
ке у нивоу и начину укључивања родитеља то-
ком реализације наставе на даљину зависно од 
мерених породичних и личних карактеристика; 
3) Испитати да ли је ниво и начин родитељског 
укључивања повезан са ученичком проценом 
општег (не)задовољства наставом на даљину.

Инструмент истраживања. За потре-
бе истраживања конструисан је инструмент у 
којем су на почетку прикупљени подаци о со-
циодемографским карактеристикама узорка: 
пол ученика, разред, место становања, школски 
успех на крају полугодишта, структура породи-
це, начин рада оца и мајке током трајања ван-
дредног стања. У оквиру овог дела инструмен-
та ученицима је постављено и питање о опш-
тем задовољству наставом на даљину, са понуђе-
ним одговорима – задовољан/на сам, делимично 
сам задовољан/на и нисам задовољан/на. Други 
део инструмента чинила је скала процене роди-
тељске укључености. Реч је о петостепеној ска-
ли Ликертовог типа (од 1 – потпуно нетачно до 
5 –потпуно тачно) коју чини осам ставки. При-
меном факторске анализе утврђено је присуство 
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две компоненте које објашњавају 56% варијансе, 
при чему прва компонента објашњава 39,6%, а 
друга 16,4% варијансе. У оквиру првог фактора 
укључене су ставке које се односе на родитељски 
надзор (Родитељ/и ме подсећају на испуња-
вање школских обавеза; Родитељ/и ме подсти-
чу и на додатне активности како бих остварио/
ла што бољи успех; Родитељ/и се више интере-
сују за моје оцене; Родитељ/и се више интересују 
за моје школовање). У оквиру другог фактора 
укључене су ставке које се односе на пружање не-
посредне родитељске помоћи (Родитељ/и ми по-
мажу у изради домаћих задатака; Родитељ/и ми 
помажу у ситуацијама када наиђем на проблем 
са праћењем наставе на даљину; Родитељ/и пра-
те наставу преко телевизора/интернета са мном; 

Родитељ/и ми објасне делове наставног градива 
које не разумем). Применом дескриптивне ана-
лизе утврђено је постојање нормалне дистрибу-
ције података на скали у целини и супскалама. 
Утврђена је задовољавајућа поузданост инсту-
мената: скала родитељске укључености (Крон-
бахова алфа .779), супскала родитељски надзор 
(Кронбахова алфа .739), супскала пружање не-
посредне помоћи детету (Кронбахова алфа .711). 

Узорак, ток истраживања и статистич-
ки поступци. У истраживању је учествовало 505 
ученика шестог, седмог и осмог разреда основ-
них школа са територије Републике Србије. Реч 
је о пригодном узорку, а карактеристике узорка 
су приказане у Табели 1. Подаци су прикупље-
ни путем онлајн-форме (енг. Googleforms) у пе-

Табела 1. Карактеристике узорка.
n %

Пол
Мушки 202 40

Женски 303 60

Разред

Шести 94 18,6
Седми 213 42,2

Осми 198 39,2

Место становања
Град 218 43,2
Приградско насеље 176 34,9
Село 111 22

Просечна оцена на 
полугодишту

Недовољан 6 1,2
Довољан 2 0,4
Добар 62 12,3
Врло добар 193 38,2
Одличан 242 47,9

Породична структура
Потпуна (двородитељска) породица 431 85,3
Непотпуна (једнородитељска) 74 14,7

Начин рада оца током 
трајања ванредног стања

Иде на посао 315 62,4
Ради од куће 112 22,2
Не ради уопште 78 15,4

Начин рада мајке током 
трајања ванредног стања

Иде на посао 198 39,2
Ради од куће 143 28,3
Не ради уопште 164 32,5

Укупно 505 100
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риоду април–мај 2020. године, када су ученици 
услед ванредног стања због пандемије вируса 
корона у потпуности похађали наставу на даљи-
ну. Упитник је послат школским педагозима који 
су га даље проследили ученицима, уз потврду о 
сагласности родитеља за учешће њихове деце у 
истраживању. За статистичку анализу података 
коришћен је SPSS пакет и у оквиру њега поступ-
ци дескриптивне статистике: т-тест независних 
узорака, ANOVA, корелација, модерација, про-
вера поузданости инструмената и нормалности 
дистрибуције података.

Резултати истраживања

Укљученост родитеља у образовање деце 
током наставе на даљину. Анализа добије-
них просечних скорова на нивоу целе скале 
(AS=26.76, min=8, max=40) показује да је ниво 
укључивања родитеља током наставе на даљи-
ну био умерен. Посматрано на нивоу издвоје-
них супскала, добијени просечни скорови за 
супскалу родитељски надзор (AS=13.77, min=4, 
max=20) и за супскалу пружање непосредне ро-
дитељске помоћи (AS=12.98, min=4, max=20), по-

казују да је родитељски надзор био присутнији у 
односу на пружање непосредне родитељске по-
моћи приликом реализације школских задата-
ка. Разлика аритметичких средина скорова на 
ове две супскале се показала као статистички 
значајна (p=.00), тачније родитељски надзор је у 
просеку већи за .78 у односу на пружање непо-
средне родитељске помоћи. 

Добијене вредности дескриптивне стати-
стике за сваку појединачну ставку скале роди-
тељске укључености приказане су у Табели 2. 
Могуће је уочити да су родитељи посебно били 
активно укључени у процес наставе на даљину у 
ситуацијама када су ученици наилазили на про-
блем са праћењем наставе на даљину и/или када 
је требало да им додатно појасне делове настав-
ног градива које нису разумели.

Ниво и начин укључивања родитеља зави-
сно од мерених породичних и личних карактери-
стика. Анализа разлика у одговорима на укуп-
ној скали родитељске укључености с обзиром на 
мерене социодемографске варијабле показала је 
да постоје статистички значајне разлике у одго-
ворима зависно од разреда који ученик похађа 
(Табела 3) и школског успеха ученика на крају 

Табела 2. Дескриптивни показатељи ставки скале родитељске укључености.

Од када похађам наставу од куће... min max AS SD
1. Родитељ/и се више интересују за моје школовање 1 5 3.40 1.41

2. Родитељ/и ми помажу у изради домаћих задатака 1 5 3.01 1.51

3. Родитељ/и прате наставу преко телевизора/интернета  
    са мном 1 5 2.11 1.43

4. Родитељ/и ми помажу у ситуацијама када  
    наиђем на проблем са праћењем наставе на даљину 1 5 4.06 1.35

5. Родитељ/и ме подсећају на испуњавање школских обавеза 1 5 3.40 1.63

6. Родитељ/и се више интересују за моје оцене 1 5 3.23 1.54

7. Родитељ/и ме подстичу и на додатне активности  
    како бих остварио/ла што бољи успех 1 5 3.75 1.39

8. Родитељ/и ми објасне делове наставног градива  
    које не разумем 1 5 3.81 1.44
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полугодишта (Табела 4). Код осталих мерених 
карактеристика нису утврђене значајне разлике 
у одговорима ученика.

Резултати процене родитељског укључи-
вања током наставе на даљину зависно од разреда 
који ученик похађа (Табела 3) показују да је укљу-
чивање родитеља највише присутно у шестом 
разреду. Применом Такијевог теста утврђено је 
постојање статистички значајне разлике између 
ученика шестог и осмог разреда (ученици ше-
стог разреда процењују родитељску укљученост 
као присутнију) и између ученика седмог и ос-
мог разреда (ученици седмог разреда процењују 
родитељску укљученост као присутнију). Приме-
ном поступка корелације утврђена је на вишем 
нивоу статистички значајна (p<.001) негативна 
корелација (r=-.186), што указује да са вишим 
разредима опада ниво родитељског укључивања. 

Добијени просечни скорови (Табела 4) по-
казују да су ученици лошијег школског успеха 
на вишем нивоу проценили родитељску укључе-
ност у односу на ученике бољег школског успе-
ха. Применом Такијевог теста утврђене су стати-
стички значајне разлике између ученика са до-
брим и одличним успехом (ученици са добрим 

школским успехом процењују родитељску укљу-
ченост као присутнију) и ученика са врло до-
брим и одличним успехом (ученици са врло до-
брим школским успехом процењују родитељску 
укљученост као присутнију). Такође, утврђено је 
постојање на вишем нивоу статистички значај-
не (p<.001) негативне корелације (r=-.211), што 
указује да са вишим разредима опада ниво роди-
тељског укључивања.

Када је реч о супскали родитељски надзор, 
утврђено да постоје статистички значајне раз-
лике у одговорима испитаника зависно од ме-
ста пребивалишта (Табела 5) и школског успе-
ха ученика на крају полугодишта (Табела 6). Код 
осталих мерених варијабли нису утврђене ста-
тистички значајне разлике.

Увидом у Табелу 5 могуће је уочити да уче-
ници из сеоских и приградских средина у односу 
на ученике из градске средине у већој мери про-
цењују родитељски надзор током похађања на-
ставе на даљину. Анализа корелације показала је 
на вишем нивоу статистички значајну (p<.001) 
позитивну корелацију (r=.133). Овај резултат по-
казује да присутност родитељског надзора расте 
код ученика који живе ван градских средина.

Табела 3. Родитељска укљученост и разред који ученик похађа.
N AS SD F p

Шести разред
Седми разред
Осми разред

94
213
198

28.64
27.48
25.08

7.02
7.21
7.35

9.56 .00

Укупно 505 26.76 7.35

Табела 4. Родитељска укљученост и школски успех ученика.
N AS SD F p

Недовољан
Довољан
Добар
Врло добар
Одличан

6
2

62
193
242

31.83
28.59
28.88
27.92
25.14

8.68
9.19
7.85
7.48
6.74

6.43 .00

Укупно 505 26.76 7.35
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Табела 6 показује да су током реализације 
наставе на даљину већи надзор вршили родитељи 
ученика који имају нижи школски успех у односу 
на ученике који су постигли виши школски успех. 
Применом Такијевог теста утврђене су статисти-
чки значајне разлике између ученика са добрим и 
одличним школским успехом (ученици са добрим 
школским успехом процењују родитељски надзор 
као присутнији) и ученика са врло добрим и од-
личним школским успехом (ученици са врло до-
брим школским успехом процењују родитељски 
надзор као присутнији). Примена поступка коре-
лације показала је постојање на вишем нивоу ста-
тистички значајне (p<.001) негативне корелације 
(r=-.189), што указује да са бољим школским успе-
хом опада родитељски надзор.

 Када је реч o супскали пружања непо-
средне родитељске помоћи, утврђено је да раз-
лике постоје у односу школски успех (Табела 
7) и начин рада мајке током трајања ванредног 
стања (Табела 8). Код осталих мерених социоде-
мографских варијабли није утврђена статисти-
чка значајност.

Расподела просечног скора (Табела 7) по-
казује да непосредну помоћ родитеља у највећој 
мери процењују ученици најнижег школског успе-
ха. Осим тога, применом Такијевог теста утврђе-
но је постојање значајне разлике у пружању не-
посредне родитељске помоћи између ученика са 
добрим и одличним школским успехом у корист 
ученика са добрим школским успехом. Ради бољег 

Табела 7. Пружање непосредне родитељске помоћи и школски успех ученика.
N AS SD F p

Недовољан
Довољан

Добар
Врло добар

Одличан

6
2

62
193
242

15.66
12.00
14.33
13.34
12.31

4.99
11.31
4.26
4.23
3.98

4.02 .00

Укупно 505 12.98 4.20

Табела 5. Родитељски надзор и место пребивалишта ученика.
N AS SD F p

Град
Приградско насеље
Село

218
176
111

13.33
14.02
14.63

4.54
4.41
4.33

4.58 .01

Укупно 505 13.77 4.48

Табела 6. Родитељски надзор и школски успех ученика.
N AS SD F p

Недовољан
Довољан
Добар
Врло добар
Одличан

6
2

62
193
242

16.66
16.50
14.54
14.58
12.83

4.67
2.12
4.20
4.40
4.44

5.73 .00

Укупно 505 13.77 4.48
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разумевања ових разлика одрађена је и корелација 
која је показала на вишем нивоу статистички зна-
чајну (p<.001) негативну корелацију (r=168), што 
значи да порастом школског успеха ученика опада 
непосредна помоћ коју добијају од родитеља.

Добијени резултати о пружању непосредне 
родитељске помоћи с обзиром на запосленост и 
начин рада очева и мајки током трајања ванред-
ног стања (Табела 8) показују да су ученици чије 
мајке уопште нису биле запослене или су ради-
ле од куће проценили да је присутнија непосред-
на родитељска помоћ. Применом Такијевог те-
ста пронађена је статистички значајна разлика 
између ученика чије мајке уопште нису радиле и 
ученика чије су мајке редовно ишле на посао то-
ком ванредног стања, и то у корист ученика чије 
мајке уопште нису радиле током ванредног стања. 
У прилог оваквим налазима говоре и резултати о 
утврђеној на вишем нивоу статистички значај-
ној (p<.001) позитивној корелацији (r=.168), те 
се може констатовати да са већом присутношћу 
мајке током ванредног стања расте и пружање не-
посредне помоћи детету. Осим овога, значајно је 
указати да, иако није пронађена статистички зна-
чајна разлика у процени пружања непосредне по-
моћи од стране оца зависно од његовог запослења 
и начина рада, добијени просечни скорови пока-
зују да су ипак највише непосредне помоћи пру-
жали запослени очеви који су радили од куће.

Повезаност родитељске укључености 
и општег задовољства ученика наставом на 
даљину. На основу добијених одговора на пи-
тање о општем (не)задовољству ученика наста-

вом на даљину (AS=1.69, min=1, max=3, SD=.64) 
могуће је констатовати да су ученици исказали 
умерено задовољство наставом на даљину, при 
чему процентуална расподела одговора (незадо-
вољни – 40,6%, делимично задовољни – 49,3% 
и задовољни – 10,1%) показује да значајан број 
ученика исказује опште незадовољство оваквим 
начином рада. Да би се утврдила повезаност из-
међу општег задовољства наставом на даљину 
и родитељске укључености у образовање своје 
деце, примењен је Пирсонов коефицијент коре-
лације. Анализом није пронађена статистички 
значајна повезаност ставки укупне скале роди-
тељског укључивања и општег задовољства на-
ставом на даљину, као ни ставки супскале роди-
тељског надзора и општег задовољства наставом 
на даљину. Међутим, статистички значајна по-
зитивна повезаност (p<.001; r=.430) утврђена је 
између процене ученика о пружању непосредне 
родитељске помоћи и општег задовољства на-
ставом на даљину. Тачније речено, са порастом 
пружања непосредне родитељске помоћи расте 
и задовољство ученика наставом на даљину.

Анализом модераторске улоге мерених со-
циодемографских варијабли статистички зна-
чајном се показала једино улога разреда који 
ученик похађа, и то у релацији између пружања 
непосредне родитељске помоћи и општег задо-
вољства ученика наставом на даљину (Табела 
9). Наиме, порастом разреда опада позитивна 
повезаност између пружања непосредне роди-
тељске помоћи и задовољства ученика наставом 
на даљину. 

Табела 8. Пружање непосредне родитељске помоћи и начин рада очева и мајки.
N AS SD F p

Отац Иде на посао
Ради од куће
Не ради уопште

315
112
78

13.07
13.25
12.24

4.20
3.93
4.51

1.52 .21

Мајка Иде на посао
Ради од куће
Не ради уопште

198
143
164

12.37
13.30
13.44

4.14
3.95
4.41

3.49 .03

Укупно 505 12.98 4.20
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Табела 9. Модераторска улога разреда.
Разред Efekat se t p LLCI ULCI
Шести .01 .01 .78 .43 -.01 .03
Седми .00 .00 -1.26 .20 -.02 .00
Осми -.02 .00 -3.04 .00 -.04 -.01

График 1. Модераторска улога разреда у релацији пружања непосредне помоћи  
родитељске и задовољства ученика наставом на даљину.

Приказ на Графику 1 показује да у шестом 
разреду пружање непосредне помоћи доприноси 
вишем задовољству наставом на даљину, док се 
у вишим разредима пружањем непосредне роди-
тељске помоћи задовољство наставом на даљи-
ну смањује. Коначно, модераторски утицај раз-
реда на негативну релацију између пружања не-
посредне родитељске помоћи и задовољства на-
ставом на даљину добија статистичку значајност 
у осмом разреду. На основу овог налаза увиђамо 
да порастом једне јединице пружања непосредне 
помоћи задовољство ученика осмог разреда на-
ставом на даљину опада за .02. (Табела 9).

Дискусија

Упркос томе што узорак који је обухваћен 
нашим истраживањем није репрезентативан, на 
основу добијених одговора стиче се утисак да су 
родитељи били на висини задатка у периоду ван-
редног стања, када је настава у потпуности реа-
лизована у онлајн-окружењу. Тачније, просечни 
скор на целој скали говори о умереном нивоу ро-
дитељског укључивања, при чему је родитељски 
надзор присутнији у односу на пружање непо-
средне помоћи. Овакав резултат је сагласан са ре-
зултатима и неких ранијих истраживања (Liu et 
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al., 2010) у којима је појачан родитељски надзор 
током наставе на даљину објашњен тиме што су 
се родитељи нашли у новој и неочекиваној ситуа-
цији која је од њих захтевала велику одговорност 
и појачано ангажовање у процесу учења и напре-
довања деце. Оваква тенденција је уочена и у ис-
траживањима која су реализована током панде-
мије вируса корона (Garbe et al., 2020), при чему 
се наглашава да је родитељима током пандемије 
додељена посебна улога у васпитно-образовном 
процесу, услед чега су носили двоструки терет – 
свакодневне професионалне активности, као и 
подршке и надзора над образовним активности-
ма своје деце. Такође, налази нашег истраживања 
указују да су родитељи били појачано укључени у 
процес наставе на даљину када су се ученици су-
сретали са неким проблемом или им је требало 
додатно објашњење, што је пронађено и у неким 
другим истраживањима о настави на даљину која 
су спроведена и пре почетка пандемије (Borup et 
al., 2013; Curtis, 2013). Ова истраживања указују 
да током наставе на даљину родитељи могу да 
имају вишеструку улогу, и то да: мотивишу, мен-
торишу/пружају подршку и да врше мониторинг/
надзор над процесом учења своје деце. У том сми-
слу, нека истраживања која су реализована током 
пандемије (Hasan & Bao, 2020) идентификују ви-
сок ниво менторства, тј. пружања подршке ро-
дитеља, те га објашњавају као израз родитељске 
бриге за благостање деце, као и вођење кроз ак-
тивности учења на даљину. За разлику од овак-
вих налаза, резултати нашег истраживања ука-
зују на виши ниво присутности родитељског над-
зора деце у процесу похађања наставе на даљину, 
што се може тумачити као одраз генерално поја-
чаног надзора као васпитног поступка који су ро-
дитељи користили током овог кризног периода и 
у другим сферама дететовог живота.

Када је реч о анализи разлика у проце-
ни присуства родитељске укључености у одно-
су на мерене карактеристике узорка, значајно је 
истаћи налаз да су виши ниво ангажовања по-
казали родитељи ученика нижих разреда и ро-

дитељи ученика нижег школског успеха. Овакав 
налаз није изненађујући јер су и нека ранија ис-
траживања (Curtis & Werth, 2015) показала да 
родитељи који процењују своју децу као академ-
ски неуспешне показују висок степен укључе-
ности у учење и образовање своје деце. Тачније 
речено, овим ученицима је потребна већа роди-
тељска подршка и у условима редовних настав-
них активности, па је било очекивано да је та по-
треба тек повећана у условима изненадне про-
мене начина спровођења образовног процеса. 
Повећану родитељску укљученост у образовање 
деце која постижу лошији школски успех по-
тврђују и нека друга истраживања ове тематике 
у време пандемије (Mælan et al., 2021), која ука-
зују да је ученицима са слабим школским успе-
хом било теже да задрже ангажман и мотивацију 
током школовања на даљину у поређењу са ре-
довном школом. Међутим, овакви налази нису 
само карактеристични за период пандемије, јер 
су и нека ранија истраживања која су испитива-
ла родитељску укљученост у процес образовања 
на даљину своје деце показала да се у случајеви-
ма када ученици имају проблеме родитељи ин-
тензивније укључују, док, како расте ученич-
ка мотивација, родитељска укљученост опада 
(Hasler Waters et al., 2018).

Добијени налаз о већој присутности ро-
дитељског надзора код ученика са нижим школ-
ским успехом потенцијално може да буде резул-
тат генералног уверења родитеља да њихова деца 
неће моћи да остваре напредак у учењу уколико 
изостане њихово континуирано праћење дете-
тових активности (Hoover-Dempsey et al., 2005). 
Даље, налаз да су ученици са села проценили ро-
дитељски надзор као присутнији у односу на уче-
нике из града може се довести у везу са разлика-
ма у васпитним стиловима родитеља из руралних 
и урбаних средина. Наиме, нека ранија истражи-
вања (Rani & Singh, 2013) указују да мајке и очеви 
из урбаних средина у већој мери примењују пер-
мисиван васпитни стил у односу на родитеље из 
руралних средина.
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Имајући у виду да су од почетка пандемије 
вируса корона многи родитељи који су запосле-
ни у различитим јавним и приватним секторима 
почели своје послове да обављају од куће, било 
је значајно сагледати да ли се и на који начин то 
рефлектовало и на ниво и начин укључивања ро-
дитеља у активности своје деце током наставе на 
даљину. Анализе су показале да постоје стати-
стички значајне разлике зависно од начина рада 
мајке, али само у случају пружања непосредне 
помоћи у активностима наставе на даљину. На-
име, више непосредне помоћи су пружале мајке 
које нису биле запослене или које су радиле од 
куће у односу на мајке које су ишле на посао. 
Нека од истраживања у условима пандемије ви-
руса корона (Villadsen et al.,2020) такође указују 
да су родитељи који су радили током ванредног 
стања у просеку посвећивали 1,3 сата мање у ак-
тивностима образовања своје деце у поређењу 
са родитељима који у овом периоду нису ради-
ли. Када је реч о очевима, анализом нису утврђе-
не статистички значајне разлике, што значи да 
су, без обзира на запослење и начин рада то-
ком трајања ванредног стања, очеви на подјед-
нако високом или ниском нивоу пружали подр-
шку и помоћ деци током реализације наставе на 
даљину. Међутим, на основу поређења добије-
них аритметичких средина, занимљиво је при-
метити да су очеви најмање подршке пружали 
уколико уопште нису били запослени, што је у 
потпуној супротности у односу на мајке. Ова-
кав налаз се може довести у везу са неким ра-
нијим истраживања родних улога у подизању 
деце (McKinney & Renk, 2008) која су показала да 
су мајке укљученије и да је њихов утицај на децу 
значајно јачи у односу на очеве, као и са новијим 
истраживањима о родитељској укључености у 
образовање деце током пандемије вируса коро-
на (Villadsen et al., 2020), где су резултати истра-
живања показали статистички значајне разлике 
између мајки и очева (у корист мајки) у односу 
на време које су проводили у активностима ве-
заним за образовање своје деце.

Када је реч о питању ученичке процене 
општег (не)задовољства наставом на даљину, 
резултати су показали да је мали број испитаних 
ученика исказао потпуно задовољство наставом 
на даљину (већина ученика је или делимично за-
довољна или незадовољна). Разматрањем пове-
заности између родитељске укључености и оп-
штег задовољства ученика наставом на даљину 
утврђено је да су наставом на даљину задовољ-
нији они ученици којима су родитељи пружа-
ли више непосредне помоћи приликом учења и 
извршавања задатака. С обзиром на то да су и 
нека ранија истраживања (Berthelsen & Walker, 
2008; Black, 2009; Borup et al., 2013; Huerta et al., 
2006) показала да родитељско ангажовање и ак-
тивно пружање подршке доприноси да учени-
ци буду организованији, упорни и истрајни то-
ком наставе на даљину, било је очекивано да тек 
у кризним ситуацијама, каква је пандемија, та-
кав приступ родитеља допринесе позитивнијем 
односу ученика према новом и другачијем начи-
ну школовања. Међутим, значајно је истаћи на-
лаз о модераторској улози разреда који ученик 
похађа. Наиме, утврђено је да код ученика ви-
ших разреда непосредна помоћ од стране роди-
теља доприноси нижем задовољству наставом 
на даљину. Иако су ранија истраживања указа-
ла на вишеструк допринос родитељске укључе-
ности у образовање своје деце (Gonzalez-DeHass 
et al., 2005), овакав налаз се потенцијално може 
конотирати у светлу квалитативно другачијег 
односа између родитеља и деце у периоду адо-
лесценције (Zuković, 2012), што углавном по-
чиње да се манифестује већ у седмом и осмом 
разреду основне школе. Наиме, у овом периоду 
деца имају тенденцију да мање зависе од роди-
теља, почињу да се опиру подршци коју им роди-
тељи пружају и често желе да су родитељи мање 
укључени и упућени у њихове животе (Coleman 
& McNeese, 2009). 

Поред свега изнетог, треба истаћи и 
одређена ограничења истраживања. Пре свега, 
због нерепрезентативности узорка који је обух-
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ваћен овим истраживањем није могуће генера-
лизовати добијене налазе, што отежава и из-
вођење прецизнијих закључака и практичних 
импликација спроведеног истраживања. Такође, 
слика о родитељском укључивању ослања се 
само на перцепције ученика, што импликује по-
требу за истраживањем ове теме и из угла самих 
родитеља. Коначно, задовољство ученика наста-
вом на даљину испитивано је само преко једне 
ставке која даје општи утисак ученика о оваквом 
виду наставе и учења, али не обухвата испити-
вање бројних фактора који су могли детермини-
сати такав утисак.

Закључак

Стање изазвано пандемијом вирусом ко-
рона условило је да се у свим образовним сис-
темима широм света, па самим тим и у Србији, 
настава на даљину уведе као основни начин из-
вођења наставе, и то веома нагло и без адекватне 
припремљености, како наставника, тако и уче-
ника. У једнако изазовну ситуацију су дошли и 

родитељи, који су поред свакодневних личних и 
професионалних обавеза, одговорности и бриге 
за очување здравља чланова породице добили и 
појачане одговорност и бригу за ефикасно сна-
лажење њихове деце током реализације наставе 
на даљину. Питање о томе колико и како су ро-
дитељи успели да одговоре на овај изазов сигур-
но ће бити предмет бројних истраживачких сту-
дија у будућности, а резултати истраживања које 
је представљено у овом раду су мали прилог овој 
тематици. У том смислу, без обзира на одређе-
на ограничења истраживања, добијени резулта-
ти дају простор да се улога родитеља у процесу 
реализације наставе на даљину сагледа афирма-
тивно, макар кроз призму тога да су се у периоду 
иначе кризног стања због пандемије родитељи 
трудили да одговорно и посвећено приступе об-
ављању једне изазовне улоге за коју су били не-
довољно припремљени. Овакав закључак свака-
ко сугерише да родитељи могу бити веома зна-
чајан ресурс ефикасности наставе на даљину и у 
будућности, што импликује потребу за оснажи-
вањем родитеља у овом домену.
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Summary
The paper presents the results of the research on pupils’ assessment of the level and manner of 

parental involvement in their education in the course of online teaching and distance learning during 
the Covid-19 pandemic. The sample included 505 pupils of the second cycle of primary education on 
the territory of the Republic of Serbia. An instrument was designed for the research purposes and it 
contains questions about the sociodemographic characteristics of the sample, a question about pupils’ 
general satisfaction with distance learning, as well as the assessment scale of parental involvement 
consisting of two subscales - parental supervision and direct assistance. The average score on the 
whole scale shows a moderate parental involvement, with parental supervision being more present 
than providing direct assistance. Although the majority of the pupils expressed a partial satisfaction or 
dissatisfaction with distance learning, the results showed that the pupils whose parents provided more 
direct help were more satisfied with distance learning. On the other hand, the analysis of moderation 
found that in the pupils of higher grades, the parental direct help entailed a lower satisfaction with 
distance learning. Despite certain limitations of the research, the results generally suggest that parents 
should be viewed as a significant resource for the effectiveness of distance learning, and imply the need 
to empower parents in this area. 
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