
 

 

Висока школа струковних студија 

за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум 

Сремска Митровица 

 

 

 

 

МОТИВАЦИЈА ВАСПИТАЧА И РОДИТЕЉА ЗА 

УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

РОДИТЕЉСКОГ САСТАНКА  

 

МАСТЕР РАД 

 

 

 

Ментор:                                                                                                     Студент: 

Др Марта Дедај, проф.                                                           Андриана Ристић 

                   Број индекса:  

Број индекаса:18/2018-М 

 

Сремска Митровица, 2021. 

 



1 

 

Висока школа струковних студија 

за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум 

Сремска Митровица 

 

 

 

 

МОТИВАЦИЈА ВАСПИТАЧА И РОДИТЕЉА ЗА 

УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

РОДИТЕЉСКОГ САСТАНКА  

 

МАСТЕР РАД 

 

 

 

Ментор:                                                                                                     Студент: 

Др Марта Дедај, проф.                                                          Андриана Ристић 

                   Број индекса:  

Број индекаса:18/2018-М 

 

Сремска Митровица, 2021. 



2 

 

Резиме 

 

Сараднички односи породице и предшколске установе представљају кључне 

чиниоце васпитања. Иако су улоге одраслих у овом процесу различите, оне имају много 

сличности. Породица и односи у њој утичу на развој детета и подстичу га, док 

предшколска установа има задатак да даље продубљује дететов развој. Са друге стране, 

сви аспекти развоја на које се у предшколској установи утиче морају даље да се негују и 

развијају у породичним условима. Заједичким деловањем и утицајима породица и вртић 

треба да делују подстицајно на целовитост дететовог развоја, а укљученост родитеља у 

рад предшколске установе управо доприноси остваривању развојних циљева код деце. 

Управо због наведеног важно је знати мишљења и васпитача и родитеља о облицима 

сарадње који им највише одговарају, као и шта су њихове потребе, интересовања и мотиви 

да буду активни учесници родитељских састанака.  

У складу са темом, за потребе рада спроведена су два истраживања. Она се односе 

на ставове и мишљења васпитача, али и родитеља о квалитету међусобне сарадње током 

актуелне ситуације везане за пандемију вируса Ковид 19 која захтева да се сарадња са 

прилагоди новонасталим условима и спроводи у већини случајева путем друштвених 

мрежа и мрежа са комуникацију. Истраживањем је испитана мотивација васпитача за 

унапређивање квалитета родитељског састанка, мишљења и ставови васпитача о 

родитељским састанцима као облику сарадње са родитељима и њиховим предностима или 

манама, као и њихова мишљења о томе да ли радо прихватају иницијативу, сугестије и 

идеје родитеља за одржавање родитељских састанака и да ли су родитељи мотивисани за 

активно учешће на њима. Такође, испитана су и мишљења родитеља о наведеним темама.  

Истраживањем је утврђено да васпитачима недостаје знања о онлине сарадњи и 

развијању партнерских односа са родитељима, као и да их је ситуација са вирусом Ковид 

19 затекла непсремне за овај вид сарадње, што нужно имплицира да се посвети више 

пажње припреми едукативних прогама у којима би се обогатила знања васпитача о 

начинима и свим елементима добре комуникације путем мрежа и онлине група и 

апликација,  јер би на тај начин могли и мотивисаност родитеља за интеракцију да 
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подигну на виши ниво, посебно када је реч о савременим облицима комуникације у 

предшколском васпитању и образовању.  

У складу са добијеним резултатима истраживања може да се закључи да се значај 

истраживања огледа у  утврђивању чињенице дасе појавила озбиљна потреба да се 

посвети више пажње припреми едукативних прогама у којима би се обогатила знања 

васпитача о начинима и свим елементима добре комуникације путем мрежа и онлине 

група и апликација, јер би на тај начин могли мотивисаност родитеља да подигну на виши 

ниво. Са друге стране, утврђено је и да родитељи и поред олакшица које доносе савремени 

облици одржавања родитељских састанака ипак више бирају традиционалне, па 

јепотребно наћи начине да се њихова мотивисаност за савремене ИКТ технологије 

побољша кроз упознавање са могућностима истих.   

 

 

Кључне речи: мотивација, унапређивање, родитељски састанци. 
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1. Увод 

 

Године узлета представљају програм који се тренутно уводи и реализује у већини 

вртића у нашој земљи и који се, између осталог, бави интензивним сарадничким односима 

васпитача са родитељима, наводећи да ови односи имају за циљ да се деци обезбеде што 

бољи услови, управо онакви какви њима у датом тренутку највише одговарају за здраво и 

правилно одрастање и развој. Овај циљ предшколског васпитања и образовања 

подразумева обострано неговање сарадничко-партнерских односа. Од родитеља се 

очекује, поред свих неопходних информација о детету, да покаже висок степен 

заинтересованости и мотивације за заједнички утицај на развој детета, док васпитач треба 

да разуме да родитељу мора да пружи све релевантне информације  како о групи у којој ће 

дете боравити, програму рада, актуелним пројектима и дешавањима у вртићу, дневном 

распореду активности, исхрани, и напретку детета, тако и о променама које уочава у 

његовом понашашању итд. Поред свега наведеног, васпитач треба да подстиче родитеље 

да буду учесници у развијању тема и пројеката, да дају идеје, предлоге и конструктивна 

решења за проблеме са којима се суочавају у расту и развоју детета, али и да прихватају 

како сугестије, тако и критике васпитача везане за било коју област која утиче на дететову 

добробит. 

„Васпитач треба да буде иницијатор организовања сарадње са родитељима. Поред 

иницијативе за заједничко деловање на васпитно-образовном пољу коју треба да 

предузме, васпитач треба да изврши правилан избор облика и садржине сарадње са 

родитељима у зависности од дечјег узраста, интереса и жеља и у зависности од услова и 

могућности које пружа предшколска установа“ (Миливојчевић и Грчић, 2019: 169). Кроз 

овакво развијање сарадничких односа као резултат добија се срећно и задовољно дете које 

расте у зрелу особу спремну да одговори изазовима који га очекују у животу. Међутим, 

мора се нагласити да добри сараднички односи породице са васпитачем настају кроз 

дуготрајан процес непрестаног залагања и труда обе стране да се овакви односи развију. 

Ово је процес који је некада мукотрпан, захтеван, тежак, а чешће резултат добрих 

социјалних и комуникационих компетенција како васпитача тако и родитеља. 

Толеранција, стрпљење, флексибилност, поверење су одлике квалитетног односа 
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васпитача са родитељима, а све ове особине потичу од личних карактерних особина обе 

стране. Уколико су обе стране једнако заинтересоване за позитивне резултате свог 

залагања, онда се односи међу њима граде брзо, лако и трајно. Сваки васпитач мора да 

уложи труд за поштовање различитих породичних модела са којима се сусреће, такође да 

разуме да постоје разни васпитни приступи у породицама,  да се оне међусобно разликују 

према систему вредности, обичајима и социјалном статусу, што све заједно представља 

услове за дугорочну сарадњу и квалитетан тимски рад који је усмерен на добробит детета.  

Значај истраживања која ће бити представљена у раду огледа се у чињеници да је 

важно обратити пажњу на могућности појаве измењених околности у којима треба 

неговати партнерске односе васпитача са родитељима, јер увек постоји могућност да 

ненадани догађаји поремете утемељене начине неговања сарадње са родитељима на које 

су васпитачи навикли. Појава корона вируса чија је пандемија ушла у другу годину, 

неминовно намеће потребу да се традиционални облици сарадње са родитељима мењају, 

односно да се ускладе са новонасталом ситуацијом. У складу са тим, васпитачи морају 

бити обучени и спремни за нове облике развијања сарадничких односа и мотивисања 

родитеља за исте, а комуникација са њима питање је за практичаре који би морали у 

будућности посветити пажњу и оваквим питањима. Како се васпитачи у оваквим 

ситуацијама не би осећали немоћно, потребно је размишљати унапред, и као једну од 

изузетно значајних промена у пракси увести додатне едукације којима би се ниво 

васпитачких компетенција за рад под оваквом врстом притиска и примену ИКТ у 

измењеним околностима подигао на виши ниво. Када би васпитачи заиста могли да 

ускладе потребе за одређеним компетенцијама са реалним контекстом у ком се васпитно-

образовни рад одвија, много би лакше било неговати сарадњу и партнерске односе са 

породицама. На овај начин бисмо могли да олакшамо и учинимо безболним сваки 

проблем који се евентуално може појавити под ванредним околностима. У складу са 

наведеним, било би добро омогућити васпитачима да имају слободу избора за обукама, 

семинарима и додатном едукацијом управо из оних области које су у датом тренутку 

актуелне.  

Као васпитачу који више година развија партнерске односе са родитељима кроз 

личну васпитну праксу, истраживање ми је омогућило да увидим које су њихове потребе 
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везане за проток и размену информација, које препоруке наводе као оне које би овај вид 

комуникације побољшале, као и на који начин приступити у ванредним ситуацијама 

неговању односа са њима како холистички приступ развоју деце не би трпео ни на који 

начин. Када је васпитач довољно мотивисан и креативан, ниједна непланирана ситуација 

не може да утиче на његов труд и залагање да се оствари добробит за децу у сваком 

погледу, па макар то било и путем савремених техничких средстава, и без личног 

контакта. Самим тим, препорука је уводити промене у васпитно-образовни рад и облике 

сарадње са родитељима у циљу прилагођавања непланираним или ванредним 

околностима које се, иако их никада не очекујемо, ипак могу јавити. Предлози за промене 

се односе на могућности подизања ИКТ компетенција родитеља чиме би се, на основу 

упознавања са могућностима које савремене технологије пружају за васпитање деце, 

њихова мотивисаност за активно коришћење истих подигла на виши ниво. Исто тако, 

значајно је да се и васпитачке ИКТ компетенције побољшају већ од базичног образовања, 

јер нам је ситуација са пандемијом показала да је некада потребно рачунати и на 

непредвиђене околности. За обе стране потребно је организовање додатне едукације са 

стрпљивим предавачима пуним толеранције и флексибилности за оне који се слабије 

сналазе у свету технологије, како би се кроз обуке, семинаре или радионице обезбедило 

обострано задовољство.  

 

2. Развијање партнерских односа породице и предшколске установе 

 

„У најширем смислу партнерски однос је однос између двеју или више особа, који 

проистиче из заједничких интереса и усмерен је ка заједничким циљевима, а базира се на 

размени и позитивној међузависности.“ (Павловић Бренеселовић, 2010: 16). Заједнички 

интерес родитеља и васпитача јесте добробит детета и усмерен је ка заједничким 

циљевима који су представљени целовитим развојем детета кроз све његове аспекте. „У 

савременој концепцији васпитања и образовања породица и предшколска установа 

добијају прилику да буду кокреатори предшколског амбијента и васпитне организације 

дечјег живљења у вртићу, што је природна претпоставка дечјег целовитог сазревања.“ 

(Миливојчевић, Грчић, 2019: 169). 
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Породица јесте основна ћелија у којој деца примају васпитне утицаје, али их деца 

добијају и у предшколској установи. Она није замена породичном васпитању и нема улогу 

да ослобађа родитеље обавезе од процеса васпитања деце, јер институционално васпитање 

представља допуну породичном. Породица има кључну улогу у животу детета, али 

заједничким залагањем и партнерским односима васпитача и родитеља заједнички се 

делује и доприноси ефикаснијем и целовитом развоју деце. Породица заједно са 

предшколском установом треба да буде подстицај развоја детета и управо у овоме се 

огледа значај развијања партнерских односа између васпитача и родитеља.  

Партнерски однос између васпитача и родитеља мора да буде заснован на 

поверењу и узајамном поштовању, отвореној комуникацији која је обојена искреношћу и 

међусобним разумевањем и емпатијом. „Како би креирали атмосферу међусобног 

поверења и природну повезаност вртића и породице, васпитачи морају озбиљније, 

пажљиво, са пуно сензитивитета разумети потребе деце и родитеља.“ (Миливојчевић, 

Грчић, 2019: 171). Грађење оваквог односа обухвата заједничко планирање и доношење 

одлука, међусобну размену информација, приступачност, разумевање и флексибилност и 

заједничко узимање учешћа у процени напредовања детета што представља обострани 

циљ. Међутим, некада и поред максималног залагања и труда, сараднички односи остају 

на ниском нивоу, што нас наводи на мишљење да је неопходно усагласити мноштво 

фактора како би се развила толеранција, поверење, узајамно поштовање и разумевање у 

сарадњи родитеља и васпитача.  

Партнерски односи са родитељима представљају процес чији исход треба да буде 

међусобно пружање подршке, што значи да обе стране треба да имају усаглашене циљеве 

и интересе, али да „нагласак буде на процесу заједничких активности, чији је исход 

сарадња као узајамна подршка“ (Павловић Бренеселовић, 2010). У пракси то значи да 

парнерски односи треба да буду усмерени на и подручја сарадње и на квалитет односа обе 

стране. 

Панић и др. (2015: 149) наводе да „особе које највише брину о детету и највише 

проводе време са њим, најбоље могу да препознају потребе које оно има, као и да су те 

особе у стању да дају најисцрпнији извештај о дечијем функционисању, а и његовом 

благостању.“ Наравно, реч је о родитељима и особама које примарно брину о детету. 
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Важност сарадње са родитељима се огледа у томе да се управо од њих највише може 

сазнати о дечијем развоју и функционисању, и то кроз две врсте информација које они 

могу да пруже:   

1. описи (присећања и извештаји) 

2. оцене (процене, предвиђања и забринутости) (Glackoe, 2002 према: Панић и др., 

2015: 144). 

Корист од неговања партнерских односа васпитача и родитеља је многострука, и то 

и за дете и за породицу и за васпитача. Она се осликава у више сегмената, и то кроз 

стварање повезаности између породичног и институционалног васпитања, лакше 

пролажење кроз процес прилагођавања вртићу, сагледавање родитеља у неким новим 

улогама, подстицање васпитних компетенција родитеља и друго, активно учешће 

родитеља у праћењу увида и подстицању развоја, увид у напредовању свог детета у 

зависности од узраста, остваривање својих родитељских улога, активној припреми за 

школу у сарадњи са стручним лицем. Уједно код родитеља се на овај начин развија осећај 

задовољства јер чине нешто ново и корисно за своје дете, а подижу се и њихове 

компетенције за васпитно образовне подстицаје у породичној средини. Исто тако, они 

упознају дете ван породичног контекста, усвајају и усавршавају неке нове родитељске 

вештине, испољавају властите способности у области родитељства итд.  

Васпитачи као трећа страна такође имају добити од неговања партнерских односа 

са породицом, и то кроз повећање професионалних компетенција јер кроз боље 

упознавање родитеља они боље разумеју дете и у складу са његовим индивидуалним 

потребама и интересовањима планирају и организују рад, а добијају и мноштво идеја 

везаних за саме теме и пројекте,као и помоћ у њиховој реализацији или сарадњи са 

локалном заједницом. остварује увид и прати кораке у развоју и напредовању сваког 

детета. Сарађујући са родитељима они утичу на подстицање и унапређивање дечјег 

развоја управо у складу са индивидуалним потребама самог детета, стичу увид у све фазе 

дететовог раста и развоја, а кроз све ово упознају се са начинима путем којих родитељи 

васпитавају децу и условима  у којима деца одрастају, што им омогућава да врше утицаје 

везане за промене, уколико су потребне.  
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„Партнерски односи између вртића и породице граде се кроз: узајамно поверење и 

поштовање, емпатију, осетљивост и уважавање перспективе друге стране, сталну отворену 

комуникацију, препознавање и уважавање јединственог доприноса и снага партнера, 

заједничко доношење одлука и спремност на компромисе и промене“ (Павловић 

Бренеселовић и Крњаја, 2017: 112).  

Постоји и могућности укључивања више лица која брину о детету у процес 

сарадње са васпитаче, у циљу добијања што валиднијих информација. „У сврху 

побољшања квалитета добијених информација, могуће је укључити више процењивача 

који добро познају дете и могу да дају валидне процене и употпуне на тај начин 

информативност података који се добијају од родитеља“. (Панић и др, 2015: 145). 

3. Мотивација родитеља за сарадњу кроз призму комуникације под 

измењеним условима у време епидемије Корона вирусом 

 

Мотивисати родитељи за активно учешће у развијању партнерских односа није 

једноставан задатак и захтева много труда и залагања, као и стручних компетенција 

васпитача. Квалитетна сарадња породице и вртића представља важан део предшколског 

васпитања јер има изражени утицај на целовити развој детета. Тешкоће са којима се 

предшколске установе  сусрећу при решавању овог питања могу да буду припремљеност 

васпитача за комуникацију са родитељима; време транзиције у којем се као друштво 

налазимо; запосленост родитеља и њихово радно време спречавају родитеље да се више 

укључе у васпитно - образовни рад вртића; нереални захтеви које родитељи постављају 

пред вртић као институцију; минимизирање васпитача као професионалца, од стране 

родитеља и, са друге стране, минимизирање улоге родитеља од стране васпитача 

(Ристивојевић, Марковић, 2014). Одговорима на наведене потешкоће са којима се суочава 

савремена предшколска установа директно се суочавамо са потребом да се неговање 

партнерских односа подстиче на разне начине, и прилагођавањем актуелним условима у 

којима се сарадња развија. Поставља се питање да ли постоји општи модел са којим се 

могу горе наведени проблеми превазићи. 

Као једна од препорука наводи се да је за суштинску и квалитетну сарадњу 

потребно да се родитељима шаље порука да су добродошли у предшколску установу и да 
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се од њих тражи подршка и помоћ; да се партнерство и сарадња заснивају на узајамном 

поштовању, дељењу знања, одговорности и моћи; да се комуникација између родитеља и 

васпитача одвија редовно, двосмерно, да има смисла и да оснажује обе стране; да се 

облици сарадње пажљиво дизајнирају уз учешће и родитеља и васпитача (Половина, 

Јошић, Ћировић, 2013). Један од таквих приступа којим се акценат ставља на мотивисање 

родитеља за родитељске састанке базира на повезивању родитеља како би се деца 

оријентисала према учењу и стицању знања. Овакав приступ захтева успостављање 

другачије сарадње између родитеља и васпитача, где ће васпитач из разговора са 

родитељима доћи до сазнања која могу да побољшају његов однос са дететом, тако што ће 

пружити подршку развоју интересовања деце и њихове слике о себи у процесу учења 

(Половина, Јошић, Ћировић, 2013). Ово указује на потребу да васпитачи посвете много 

више пажње родитељима током индивидуалних сусрета и краћих свакодневних разговора, 

јер је једини начин појединачно показати родитељима шта је нама, као васпитачим важно 

у вези њиховог детета, разговор, толина, стрпљење и позив за размену информација. Када 

родитељ осети васпитачево истицање да је баш његово дете једнако важно, он ће показати 

интересовање за интеракцију и „отварање“ васпитачу.  

Поред класичних информативних разговора, мотивисаност родитеља за сарадњу са 

васпитачима повећава се онда када васпитачи показују прихватљивије и позитивне 

ставове према њиховом учествовању у припреми пројеката, раду на темама, решавању 

неких проблема са којима се суочавају у групи или у неком индивидуалном односу са 

одређеним дететом, и слично. На почетку је потребно успостављање двосмерне 

комуникације између родитеља и васпитача како би могли да се упознају, чиме ће 

постепено градити своја очекивања и однос. Родитељи треба да осете да васпитачи нису 

равнодушни према њиховој деци и да је њихова подршка увек добродошла и потребна у 

васпитном раду и целокупном раду вртића. Како би васпитачи подстакли укључивање 

родитеља и успоставили партнерски однос са њима морају овладати следећим вештинама 

(Šteh, Kalin, 2000):  

1. основне вештине слушања и саветовања,  

2. вештине асертивне комуникације, организационе и комуникацијске вештине 

за одржавање контаката са родитељима,  
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3. вештине укључивања родитеља у образовне програме своје деце,  

4. вештине вођења групе.  

Да би стекли ове вештине васпитачима је потребна обука, али и спремност да 

разумеју и помогну је од суштинског значаја за њихову успешну сарадњу са децом и 

родитељима.  Они треба да имају развијене комуникативне вештине неопходне у раду с 

децом и другим релевантним субјектима у васпитно-образовном процесу (родитељима, 

стручним сарадницима и др.), јер су комуникативне способности потребне за 

прилагођавање социјално разноврсним модалитетима понашања (Малеш, 2011). 

Комуникативне компетенције васпитача у условима у којима се тренутно одвија васпитно-

образовни рад у Србији захтевају додатна знања како би се без социјалног контакта, путем 

разних апликација за конференције и састанке, родитељи редовно информисали о 

актуелностима у установи. Један од тренутно могућих па самим тим и пожељних начина 

мотивисања родитеља за родитељске састанке је комуникација са њима. Васпитач треба да 

зна како да приђе родитељу, како да га наведе да се отвори и разговара и о темама које му 

можда нису пријатне, те да дели са њим све информације везане за дете које би васпитачу 

могле да буду значајне. Некада је довољна топла реч да се родитељ осети прихваћеним, 

као и његово мишљење и став у вези неког васпитног поступка да он покаже виши степен 

мотивације да буде део васпитног процеса.  

Укључивањем родитеља и прихватањем њихове иницијативе и предлога за 

радионице, пројекте или развијање тема васпитачи шаљу поруку важности заједничког и 

тимског рада на постизању најбољих резултата у васпитању и образовању њиховог детета. 

На тај начин заитересованост родитеља да буду активни учесници не само родитељских 

састанака већ и свих других дешавања у вртићуподиже се на виши ниво.  

У измењеним околностима у којима се тренутно налази цео предшколски 

образовни систем, потребно је изменити  приступе мотвисања родитеља за сарадњу, 

будући да су начини комуникације потпуно другачији од онога на шта је већина навикла 

коришћењем традиционалних облика сарадње. Дедај (2014: 259) сматра да учење зависи 

од односа између оног који учи, форме знања и структуре и праксе васпитно-образовног 

система, а да нове форме учења траже и нове писмености, које не изискује само интернет, 

него и нове моделе васпитања и образовања“. Аутор указује на промене у пракси које су 
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везане за промене у савременом животу, па самим тим, околности под којима се тренутно 

одвија васпитно-образовни рад наводе васпитаче да трагају за новим начинима и методама 

да негују како свој васпитно-образовни рад са децом, тако и односе са родитељима. Од 

васпитача се очекује да “влада педагошким и дидактичким знањима, ИКТ технологијама, 

познаје језике и природу медија али и суштину медијске производње“ (Дедај, 2014: 261). 

Васпитачи током епидемије која је захватила и нашу земљу користе апликације за 

одржавање родитељских састанака, као и за све друге видове информисања родитеља како 

би се избегли социјални контакти и поштовале мере које препоручује кризни штаб. У 

складу са тим, њихово залагање за континуитет у обавештавању родитеља о свим 

актуелним дешавањима у вртићу, мотивисање да и на овај начин буду учесници 

активности давањем предлога и идеја за рад је повећано и захтева додатне комуникативне 

компетенције. Није исто „очи у очи“ говорити са саговорником, када постоји обострана 

могућност праћења мимике, гестикулације, прецизног и тренутног праћења боје гласа и 

интонације, и онлине комуникације, која у многоме зависи од брзине интернета корисника 

(брзина преношења звука и слике у многоме утичу на сам ток развогора), па некада 

контекст може да се изгуби због лоше везе, или других фактора који могу да ометају 

састанак васпитаа и родитеља. Треба узети у обзир да када се одржава родитељски 

састанак преко интернета, сваки од учесника се налази у свом породичним окружењу. Он 

нема много могућности да се изолује и без ометања прати теме. Свако ометање од других 

чланова породице, деце, звоњаве телефона или улазних врата, може да деконцентрише 

учеснике и да омета ток разговора. Управо због наведених мана, васпитач има додатне 

задатке да фокус одржи будним сво време, пратећи све учеснике састанка и пружајући им 

сву адекватну подршку и помоћ да испрате овакав вид комуникације. Уједно, његове 

говорничке вештине морају да се подигну на виши ниво, и да буду израженије, како би, уз 

малу слику на телефону или монитору, и различиту брзину преноса звука и слике, сви 

учесници имали предвиђени доживљај самог родитељског састанка.  

Напори васпитача за овакав вид комуникације захтевају и способности преношења 

емоционалног израза путем мреже, где се мимика и гестикулација другачије перципирају 

него уживо, што захтева додатни труд у развијању комуникативних способности. С 

обзиром да Станојловић и Спасојевић (2005: 83) сматрају да је „незаобилазан сегмент 
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комуникације у предшколској установи успостављање комуникацијског односа родитељ-

васпитач, од чијег квалитета зависи целокупно партнерство“, треба истаћи да у овим 

измењеним условима пандемије корона вируса васпитач још више мора да ради на 

подстицању позитивног односа са родитељима.  

Сви ови додатни захтеви пред васпитаче стављају нове задатке и улоге, којима се 

морају прилагодити у складу са својим личним способностима, јер посебних обука за ово 

нема, бар када је реч о предшколском васпитању и образовању. Можда ће се за неке 

наредне генерације припремити додатна едукација која би обухватала услове правилних 

облика спровођења сарадње са родитељима у измењеним околностима изазваним 

природних или другим непогодама и променама, али, у овом тренутку их нема па су 

васпитачи принуђени да се сами сналазе у новонасталој, и нимало лакој ситуацији са 

епидејом.  

3.1. Значај комуникације у развијању мотивације родитеља за сарадњу 

 

Савремено васпитање и образовање данас посебну пажњу посвећује управо 

комуникационим компетенцијама васпитача и његовим социјалним вештинама у циљу 

тога да он треба пажљиво и стрпљиво да слуша и децу и родитеље, да се истински 

интересује за проблеме и буде спреман да пружи помоћ, да је љубазан, смирен, одмерен, 

природан, да буде ауторитет  и да поверење и развијање партнерских односа гради на 

стручности и професионалнизму не улазећи у интиму породице, да треба да буде 

пријатаног тона, гласа, израза лица, искрен, ненаметљив, флексибилан, тактичан, да 

поседује високу општу културу, а посебно да има способност да  храбри родитеља, 

прихвата и цени његове сугестије како би се кроз заједничко залагање остварили васпитно 

образовни циљеви. Са друге стране, и родитељи треба да поседују сличне карактерне 

особине како би се партнерски односи развијали равномерно и обострано.  

“У основи успешног остваривања васпитне функције лежи узајамно прихватање 

партнерског односа родитеља и васпитача. Истраживања показују да су најуспешнији они 

васпитачи (и најзадовољнији резултатима свог позива) који родитеља сматрају партнером, 

односно активним учесником у процесу васпитања деце“ (Група аутора, 1989: 14).  
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Некада је комуникација између васпитача и родитеља била више једносмерна и 

имала је претежно едукативни карактер у односу на породицу, а основни циљ било је 

подизање компетентности породице у васпитавању деце. Данас се неговање партнерских 

односа посматра као неговање двосмерне комуникације која је темељ на коме треба 

градити квалитетне комуникацијске односе, пуне узајамног поштовања и спремности на 

заједничку акцију, са циљем унапређивања дечијег развоја. “Родитељи требају бити 

редовно информисани о збивањима у вртићу, напредовању детета и другим значајним 

питањима, те имати прилику да и сами дају своје сугестије, идеје и мишљења“  (Рангелов-

Јусовић, 2007: 77). Овакав облик информисања омогућавају родитељски састанци који су 

се раније одржавали, по потреби у оквиру предшколске установе, међутим, данас, у 

складу са актуелном ситуацијом са вирусом корона и епидемијом у нашој земљи (а 

пандемијом у свету), информисање родитеља се одвија путем савремених информационо-

технолошких средстава и програма за комуникацију, као што су Вибер, Zoom (као 

посебно погодан за групне састанке), WhatsApp. и слично. Мреже за комуникацију током 

пандемије корона вируса у многоме су допринеле неговању партнерских односа, како 

васпитача са родитељима, тако и родитеља међусобно, и чини се да им овај вид 

информисања који не захтева посебно време или место много више одговара од 

традиционалног.  

Како данас готово да нема особе која нема паметни телефон, компјутер или таблет, 

проток информације је много бржи него некада, па се поред родитељских састанака 

информисање одвија и кроз индивидуалне разговоре, теме и пројект се развијају уз 

предлоге родитеља који су активни у групама, и чини се да је њихово ангажовање око 

развоја деце сада далеко веће него раније, када се очекивало њихово физичко присуство у 

вртићу. Иако је социјални контекст другачији него на класичним облицима информисања, 

може да се примети да и овај, онлине облик, има својих предности. Кроз информисање 

родитеља путем мрежа развија се стабилан однос међу њима јер се све стране труде да 

њихова линија комуникације увек буде отворена, без скривених мотива или намера, што је 

и основ добре комуникације и позитивних односа. Чак и  кратки писани разговори могу да 

изграде односе пуне поверења између родитеља и васпитача. Родитељи чешће на овај 

начин информишу васпитача о позитивним променама или о проблемима на које би 
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требало да се обрати пажња, него када се то радило уживо, када доведу дете или дођу по 

њега у вртић и журе јер су у стисци са временом, немају паркинг или их чека посао. Као 

пример, могу да се наведу групни Zoom родитељски састанци или дискусије у којима 

учествују сви родитељи, које представљају велику помоћ у креирању узајамног односа у 

коме породица и вртић раде заједно. 

Значај развијања партнерских односа са породицом огледа се у упознавању 

васпитача са реалном ситуацијом детета и породице која је данас због пандемије измењена 

и много су чешће промене у породици него раније, када није постојала епидемија. Много 

је фактора који могу да утичу на промене у понашању детета (економски угрожен статус 

породице, губитак посла, обимније радно време, рад од куће, тензиија због лошег 

финансијског статуса итд) али се путем апликација и писане речи васпитач брже упознаје 

са њима јер родитељу одговара да без посебног места и фиксног временског термина може 

да комуницира са васпитаче, у складу са својим могућностима или потребама. Не треба 

чекати дан за индивидуалне разговоре, или време за долазак по дете у вртић, како би се 

разговарало са васпитачем. Путем апликација, родитељ се васпитачу може обратити у 

сваком тренутку. Кроз овакав вид сарадње и информисања, васпитач треба „на основу 

праћења развоја детета и познавања породичних прилика да планира и организује 

различите активности и садржаје сарадње“ (Јелић, Стојковић и Марков, 2018: 169). 

Такође, он овим путем може да информише, мотивише и укључи родитеље у све облике 

активности, а „када васпитачи подстичу укључивање родитеља у активности у вртићу, 

родитељи постају компетентнији у комуникацији са својом децом, што има позитивне 

ефекте на сва подручја развоја детета.“ (Јелић, Стојковић и Марков, 2018: 169). Павловић 

Бренеселовић и Крњаја (2017) сматрају да све оно што се у вртићу развија треба да се 

подстиче и у породичном конктексту, и да укљученост родитеља подразумева истинско 

бављење дететом и учешће у активностима са децом која се огледа кроз осетљивост на 

дететове потребе и капацитете, подешеност детету и рефлескивност, што васпитач 

подстиче кроз неговање партнерских односа и сарадње са њима.  
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4. Родитељски састанци: циљ, задаци и планирање 

Предшколски програми који се данас спроводе у Републици Србији имају за циљ 

да доприносе подизању општег квалитета предшколског детињства и живота детета и то 

тако што треба да утичу на задовољавање васпитно-образовних потреба самих родитеља 

који васпитавају дете, да програмски и организацијом одговарају потребама те исте 

породице, да пружају могућности избора облика, огранизације, да укључују родитеље у 

облиовање пројеката и тема, подиже ниво њихових компетенција кроз информисање и 

пружање адекватног модела васпитања и образовања. Да би васпитач остварио успешну 

сарадњу са породицом потребно је, пре свега, да познаје срединске и културолошке 

услове у којима дете живи, као и да је упознат са непосредним учесницима у васпитању: 

баке, деке, родбина која води бригу о детету итд. За почетак успешне сарадње, неопходно 

је да васпитач познаје психолошке особине детета, његове способности, потребе или 

интересовања, затим родитељски став према детету, породичну средину и односе међу 

члановима (Грандић, 2005). Сваки родитељски састанак, без обзира на начин и облик 

његовог одржавања (уживо или путем интернета), има неке карактеристике које га 

одликују. Као циљ може да се наведе већи проценат укључивања родитеља у рад вртића; 

подизање свести о значају квалитетног односа између васпитача и родитеља кроз њихово 

мотивисање да партнерски однос схвате као подстицај за развој личних знања у васпитању 

детета; развијање установе као центра за размену свих врста идеја везаних за све области 

васпитања и образовања деце; подстицање разноврсних облика међусобног повезивања и 

информисања о детету у родитељском дому и установи, уз размену података о његовом 

развоју значајних и за васпитаче и за родитеље. 

Задаци су углавном везани за укључивање родитеља у васпитно-образовни рад 

предшколске установе зависно од њихове спремности за то, стручности и животног 

искуства. Поред тога родитељи се морају упознати са са циљем, задацима, садржајима, 

облицима и методама којима се остварују програми васпитно-образовног рада у установи 

и потребно је да се обезбеди време и довољно прилика за редовну комуникацију са њима. 

Поред свега набројаног, васпитач треба да буде компетентан за неговање 

партнерских односа и да добро познаје основне принципе педагошке науке, односно, 

педагошко-дидактичке принципе кој су прилагођени специфичним условима у којима 
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васпитачи васпитавају децу предшколског узраста. Високим степеном компетенција у овој 

области васпитач ће знати да обезбеди добре сарадничке односе, да мотивише родитеље 

да се активно укључе у сарадњу и својим учешћем доприносе правилнијем подизању и 

васпитавању свог детета. Због свега наведеног програмску структуру образовања 

васпитача требало би да чине наставне области и садржаји који ће бити у функцији развоја 

и повећања професионалних компетенција неопходних за остваривање њихових 

професионалних улога, где је акценат на компетентности васпитача за успешно 

планирање, програмирање и реализацију васпитно-образовног рада; евалуацију и 

самоевалуацију процеса и резултата рада, стварање услова за најпотпунији развој 

личности детета, дијагностичко-саветодавни рад; осетљивост за развојне проблеме и 

помоћ деци са посебним потребама; остваривање успешне сарадње са родитељима и 

друго.  

Кроз различите облике инфoрмисања родитеља васпитач користи бројне вербалне 

методе. То су: излагање које може бити предавање или монолог, и користи се на 

родитељским састанцима када се родитељима саопштавају њима мање познати садржаји а 

потребно је излагање у краћем времену, систематично и с примерима да би их родитељи 

боље разумели. Да би васпитач одржао пажњу родитеља док излаже, говор мора бити 

граматички правилан, разумљив и садржајан. Зато је потребно да се васпитач добро 

припреми, тако да користи родитељима блиске фразе и речи, и примере који ће излагање 

учинити сликовитијим. Недостаци излагања огледају се у томе да су родитељи пасивни 

слушаоци, а садржаји прилагођени просечном слушаоцу. На излагању могу бити присутни 

и активно учествовати стручни сарадници, директор вртића, више васпитача. Излагање 

као метода није довољно практична у измењеним околностима у којима се тренутно 

налазимо због пандемије вируса Ковид 19.  

Са друге стране, дијалог је препоручљива метода која се користи посебно у личним 

контактима, а омогућава и више учесника. Иако васпитач у уводном излагању одређује 

правац разговора, реч је о двосмерној интеркацији између учесника, док се крај препушта 

васпитачу који завршава разговор и предлаже закључке. Родитељи морају да се осећају 

равноправно у току разговора и према васпитачу и сами између себе. Дијалог васпитач 

користи када потебно да се обради тема за коју је сигуран да је родитељима позната, и 
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важно је да и он показује активно интересовање за свако излагање родитеља, не прекида 

га, води белешке о предлозима и мишљењима што ће га довести до доношења заједничких 

закључака и ставова. Васпитач трба да улива поверење родитељима и да води рачуна о 

времену како би разговор био ефикаснији. Дијалог се користи на родитељским састанцима 

како у групном, тако и у индивидуалном раду са родитељима. Дијалог је изузетно 

препоручљива метода за неговање партнерских односа са родитељима под тренутним 

околностима које захтевају дискусије преко мреже, и активно учешће свих учесника 

васпитног процеса.  

На родитељским састанцима може да се користи и текст метода чији је основни 

циљ развити код родитеља интересовање за текст који се односи на развој и васпитање 

деце предшколског узраста. Врсте текстова који се користе зависе од теме или од прилике. 

У предавањима или у разговорима употребљавају се текстови у облику извештаја, налаза, 

одлука док су текстови у којима стручњаци разматрају поједине проблеме у развоју деце 

од посебног значаја. Уколико је потребно подизање компетенција родитеља о одређеној 

теми (у овом случају упознавање са могућностима васпитно-образовног рада путем 

интернета), неопходно је информисати их стручним чланцима о датој теми, 

истраживањима, личним искуствима и искуствима других васпитача и установа и слично. 

Ово је метода која се препоручује код групе родитеља са вишим степеном образовања, док 

се текстови информативног карактера могу користити свакодневно у виду подсетника у 

свим облицима сарадње.  

Васпитач треба да користи и методу илустрације и то онда када када родитељима 

жели да покаже или прикаже оно што је основни садржај информација. Метода 

илустрације обухвата рад на предметима из природе, дечијег стваралаштва, на 

фотографијама, скицама, графиконима и др. Родитељима посебну пажњу привлачи дечије 

стваралаштво. Добро је код илустративне методе користити и пројектор, уколико је група 

већа. На њему се могу приказати и скице или графикони, као на пример табеле висине и 

тежине дечака и девојчица у групи, проценат обољења од најчешћих дечијих болести и 

друго. Могуће је користити и дијафилмове. На жалост, илустративна метода је мало тежа 

за употребу путем мреже, али није у потпуности искључена.  
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На родитељским састанцима васпитач може да користи и методу демонстрације 

како би приказао  неки процес са циљем да се уоче узрочно-последичне везе. У зависности 

од садржаја које је васпитач предвидео демонстрација за родитеље може да обухвата 

процес рада са децом, понашање деце у појединим ситуацијама и друго. Ова је метода 

погодна за представљање одређених проблема у групном раду. 

Грандић (2005) наводи неколико облика сарадње васпитача са родитељима и то 

индивидуалне, групне, родитељске састанке, изложбе, приредбе, приказивање пројеката 

или тема, као и њихово комбиновање.  

Продановић (1997) сматра да су индивидуални раговори основа за све остале 

облике сарадње. „Где није успостављена индивидуална сарадња остали облици немају 

карактер сарадње, већ само једносмерног информисања и то најчешће у правцу од 

установе према породици“ (Продановић, 1997:10). Кроз индивидуалне разговоре васпитач: 

лично упознаје родитеља, његове ставове и мишљења у односу на дете, обавештава га о 

условима у којима се дете развија и друго. Родитељи преко индивидуалних контаката 

стичу утиске васпитача о развоју детета, препоруке које поступке треба да примењују у 

породици, да ли боравак у установи задовољава све дететове потребе, а исто тако и 

изузетне резултате или постигнућа детета, проблеме са којима се оно суочава. 

Успутни разговори приликом јутарњих долазака или поподневних сусрета у вртићу 

су веома згодни јер је за њих довољно неколико минута. Васпитачи извештавају родитеље 

о дневним активностима, говоре им о успесима и проблемима или их подсећају на 

одређена дешавања у самој установи. Ови разговори не служе за критиковање детета и 

разликују сеод планираних разговора који се одвијају у дану отворених врата. Садржај 

ових разговора је међусобна размена информација о раду или понашању детета у дужем 

периоду у породици или установи. Задатак разговора је да се пронађу узроци, скрене 

пажња на даље могуће последице, договори о што једноставнијем деловању одраслих. 

Препорука је да васпитач тражи сугестије и савете стручног лица уколико постоји потреба 

за то. Ови разговори се не воде у присуству детета. Васпитач позива родитеља на разговор 

за свако дете најмање једном годишње. У измењеним околностима индивидуални 

разговори се воде путем приватних порука, ван група, у договорено време, са припремом 

васпитача, уз употребу камере или без ње. Овај вид је данас повезан са писменим 
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информисањем родитеља, будући се писмена комуникација води током пандемије вируса 

Ковид 19 много више него иначе, а васпитач обавештава родитеље о режиму дана, 

одређеним одлукама установе, информације о развоју и активностима саме групе и о 

својим личним запажањима и шта она захтевају за даљи рад са децом. Овај вид 

информисања учвршћује односе између васпитача и родитеља па треба подстицати 

родитеље да и они користе овај начин информисања давањем својих предлога или 

мишљења.  

Групни разговор са родитељима је економичан, омогућава присуство већег броја 

родитеља (препорука до 15 а у случају пандемије и више, када се одвијају путем мреже). 

Групни разговори омогућавају конкретизацију разговора о проблему који је заједнички за 

све присутне родитеље, размену искустава између родитеља, ефикасно искоришћено 

време са васпитачем, међусобно саветовање и давање сугестија о одређеним 

активностима. Теме могу да буду разнолике. 

Колективни облици сарадње су посебан облик сарадње породице и прешколске 

установе. Могу да буду општи (за све родитеље деце која похађају одређену установу), 

затим састанци за све родитеље одређених узрасних група у вртићу, или  састанци једне 

васпитне групе. Родитељски састанак се припрема и то тако да се планира временски 

оквир, дневни ред, циљ, дужина трајања, обезбеђивање просторије, чување деце током 

трајања родитељског састанка, доношење закључних одлука и евидентирање у педагошкој 

документацији (Грандић, 2001).  

Колективне састанке је у времену пандемије теже организовати него под 

регуларним околностима васпитно-образовног рада, због бројности учесника. Свакако, 

могуће је ипак приступити овом моделу сарадње бар са својом васпитном групом, 

преносећи све потребне информације које би биле можда тема неког општег или другог 

већег колективног састанка. Такође, могуће је постављати на страницу вртића предавања 

на одређене теме које се односе на родитеље све деце која похађају вртић, како би се 

макар на овај начин сви могли информисати о неким актуелностима.   

Иако не припадају групи родитељских састанака, информисање родитеља треба да 

обухвати и приказивање пројеката и тема што је још један вид колективног информисања 

у оквиру ког родитељи имају прилику да виде конкренте примере рада у установи са 
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децом. Приказивање пројеката и рада током њиховог спровођења могуће је изводити 

путем слања краћих снимака родитељима, или постављањем истих на страницу вртића, уз 

претходну писмену сагласнот родитеља.  

Како тренутна ситуација у свету захтева промене у свом областима живота, тако се 

и информисање родитеља данас спроводи комбинацијом више облика који су описани, 

што рецимо Продановић (1997) и препоручује.  

За који год облик састанка да се васпитач одлучи, и било да је реч о онлине 

информисању или састанку у редовним околностиma, овај процес никад не тече стихијски 

и без плана. Састанке је увек потребно планирати, остваривати и евидентирати плански и 

не запостављати при томе ни могућности које се јаве спонтано, и уносећи стално новине у 

облике и садржаје сарадње. Такође, и под измењеним условима који су тренутно на снази 

у нашој земљи, ниједан од елемената припреме родитељског састанка не би требало да се 

изостави. Чак и у овим околностима, родитељи треба да добијају информације 

благовремено, прецизно, свеобухватно, треба их укључивати у одлуке које се тичу деце, 

обавештавати о актуленостима везаним за рад и планове групе, а уједно, посветити и 

посебну пажњу индивидуалном информисању сваког понаособ. Такође, без обзира на 

услове под којима се тренутно одвија сарадња са породицом, један од добрих предлога, 

односно идеја за њихово укључивање у рад установе јесу педагошке радионице, чији 

значај истичу Дедај и Пешић (2019). Организовање оваквих радионица под измењеним 

околностима захтева високе ИКТ компетенције васпитача, али, с обзиром да ванредно 

стање у нашој земљи још мало улази у другу годину, верује се да су они за ово време 

развили вештине и способности које им омогућавају да неометано користе савремене 

технологије у свим облицима сарадње са родитељима. Контакт са њима током ванредног 

стања треба да омогући и активно учешће у ативностима установе и групе, а не само 

информисање на дневном, недељном или месечном нивоу. Начин на који ће се ово 

спровести остаје васпитачима као подстицај за смишљање креативних решења која ће 

моћи да примењују у пракси, јер ће ванредно стање у ком се налази наша земља трајати 

дуже него што је било очекивано.  
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5. Методологија и резултати истраживања 

 

Средина, медији, вртић, породица, школа су чиноци који могу утицати на дете како 

позитивно, тако и негативно. Исход васпитног рада доста зависи од усклађености 

васпитних утицаја, тј. од тога да ли сви чиниоци васпитања полазе од истих основних 

циљева. Ако су циљеви бар мало усклађени, важно је које се методе користе да би се они 

успешно остварили. У стручној литератури и свим медијима одавно се истиче да на 

формирање детета негативно утичу многи чиниоци из окружења (на телевизији се често 

емитује насиље, често се популарише лако стицање новца и угодан живот без труда ). У 

свом деловању свак полази од свог интереса, а они се често међусобно сукобљавају, јер 

делују у супротним смеровима. Чиниоци који негативно утичу на дечје васпитање, 

отежавају рад родитељима и дечјим вртићима. Ако се не може много утицати на 

окружење, могуће је да родитељи и вртић једноставно делују у истом правцу. Да би се 

остварило јединство васпитних утицаја, неопходно је да они сарађују.                

Заједнички циљ породице и дечјег вртића је што потпунији и целовитији развој 

детета - социјализацијски, мисаони, сазнајни, радни, формирање вештина и навика. Он се 

може успешно остварити ако постоји стална информативна веза између ових чинилаца, 

ако постоји сарадња. Родитељ и васпитач имају један другоме шта да кажу о детету: о  

његовим особинама, раду, учењу, дружењу. 

Родитељ треба да обавести васпитача о томе у каквим породичним живи његово 

дете, има ли брата или сестру, да ли је породица комплетна, да ли дете има свој радни 

кутак, какве су сколности и интересовања детеа, које су његове мана, уме ли да се дружи 

са вршњацима. За васпитаче су важне и информације о томе да ли су родитељи запослени, 

какав је њихов образовни ниво, да ли су односи у породици складни, којим се 

активностима дете бави у породици и у каквом дневном режиму живи.  

Васпитач треба да обавести родитеља о многим важним питањима рада  вртића, 

захтевима и радном режиму, треба да изнесе запажања о детету – како се понаша према 

вршњацима у групи, које је посебне способности  и интересовања запазио код детета, шта 

детету теже „иде“, којим темпом оно напредује, у којој мери напредује и на који начин 
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приступа пројектима, задацима, темама које се обрађују, као и у којој мери и у вези које 

области примећује код детета највише интересовања, напретка, и слично.   

            Родитељски састанци су посебан облик сарадње породице и предшколсе установе. 

То је најчешћи облик сарадње који се користи за успостављање међусобне комуникације 

између наставника и родитеља. Овим састанцима могу руководити директор, васпитачи, 

стручни сарадници и родитељи. Постоји више облика родитељских састанака, а то 

су:Општи родитељски састанци; Састанци родитеља исте узрасне групе;  Састанци 

родитеља једне узрасне групе; Групни родитељски састанци. 

У оквиру нових Основа програма развијају се различити облици сарадње у складу 

са потребама и породице и програма, а критеријуми за планирање и реализацију 

појединих облика заснивају се на партнерском односу. Како би сарадња изеђу васпитача и 

родитеља била што боља и у функцији развоја детета неопходно је било истражити 

мотивацију васпитача и родитеља за унапређивање квалитета родитељских састанака. 

Родитељски састанак има сврхе ако је унапред планиран и добро припремљен, ако 

је васпитач поставио јасан циљ и сагледао како треба да га оствари. Треба детаљно 

планирати и осмислити ток састанка, дискусија, разговора, место где ће се сарадња 

одвијати, литературу, средства. Морају се унапред систематизовати запажања о раду и 

деци, треба да се уочити оно што је опште, што је добро и што је мање добро, све то треба 

сажети и јасно рећи поткрепљујући свако запажање примерима. Није добро ако се 

родитељски састанак претвори у невезано излагање са великим дигресијама о свему и 

свачему. Мора се оставити довољно времена за питања родитеља и за одговоре на њих. На 

крају састанка треба утврдити закључке који ће обавезати и родитеље и предшколску 

установу. 

У добро успостављеној сарадњи васпитача и родитеља, родитељ може много да 

открије о свом детету, и исто тако и реши неки проблем који се појавио. На жалост, и 

данас постоје родитељи избегавају родитељске састанке, пасивни су посматрачи на или не 

верују васпитачу у погледу професионално уоченог проблема код одређеног детеа. 

Сарадња са родитељима је значајна за јединствени васпитни утицај на дете, па је треба 

планирати и евидентирати у књигу рада васпитача. Програм сарадње треба да садржи 

конкретне садржаје и приближно време реализације за све облике сарадње са родитељима. 
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У књизи рада васпитача у делу групног рада (родитељски састанци) налази се и списак 

присуствовања родитеља који треба уредно водити. Записници са састанка треба да 

садрже дневни ред и закључке по свакој тачки дневног реда. Ово је неопходно да би се 

предлози могли користити у даљем раду, а истовремено то је и евиденција реализације 

садржаја сарадње са родитењима. 

Теме разговора на родитељским састанцима су од општег интереса и  нису исте за 

све узрасне групе. Углавном теме борају васпитачи у сарадњи са родитељима и оне су 

везане за актуелна дешавања у групи, проблеме, идеје, предлоге и слично. Посебно су 

важне теме које се односе на значај и функције игре у животу деце – стварање услова за 

развој игара маште или игара улога, покретних и конструкторских игара, организацију 

дидактичких игара, улогу играчака у развоју дечје интелигенције и стваралаштва, 

прављење играчака и др. Поред општих, могућа је обрада посебних тема, које постају 

актуелне онда када се за њих укаже потреба, као на пример васпитавање детета у 

непотпуној породици, савети лекара пред одлазак на летовање или зимовање, проблеми 

неприлагођеног понашања. Избор тема врши се у договору са родитељима, које треба 

анкетирати о актуелности тема и понудити им да дају сопствене предлоге. 

Најзаступљенија тема у млађим групама је „Адаптација“, неке од осталих тема у другим 

узрасним групама су: екскурзија; моје дете зна, уме и може; успех и дисциплина; чувамо 

околину; припрема за школу (за децу која су у припремној предшколској групи).  

Теме треба да буду интересантне, забавне и разумљиве како би привукле пажњу 

родитељима и како би родитељски састанци били што посећенији и креативнији. Васпитач 

треба да мотивише родитеље да и они сами предлажу теме, које мисле да су од значајне за 

децу. 

Како би се указало на значај улоге сарадње са родитељима и самих родитељских 

састанака, спроведено је истраживање на тему: Колико су родитељи заинтересовани за 

заједничку организацију родитељских састанака? 

Полазећи од савремених сазнања о детету и потребе да се оно развија у широком 

животном контексу, да се богате утицаји из средине  и ствара целовитија слика о свету, 

јавља се потреба укључивања родитеља у непосредно живљење деце у вртићу. Тиме се 

живот и рад родитеља уплиће у институционално васпитање деце и богати програм рада 
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са децом. На почетку треба проценити могуће нивое сарадње и непосредног укључивања 

породице и вртића у целовит развој детета. Затим треба приступити планирању тако што 

ће васпитач и родитељ детаљно, систематски да изграђују програм сарадње. То ће им 

пружити сигурност и међусобно поверење за заједнички рад и мотивисати их да даље 

креативно приступају сарадњи са заједничким циљем подстицања дечјег развоја. У 

сарадњи треба да се зна какву улогу треба да има васпитач, а какву родитељи. Ако је то 

јасно дефинисано, онда цео програм сарадње треба да тежи тим циљевима, односо из њега 

ће следити садржаји и форме сарадње. Сарадња са породицом у дечјем вртићу планира се 

кроз годишњи програм сарадње, у оквиру сваке васпитне групе. 

У оквиру нових Основа програма се развијају различити облици сарадње у складу 

са потребама и породице и програма, а критеријуми за планирање и реализацију 

појединих облика заснивају се на партнерском односу. 

Васпитач активно настоји да оствари сталну, отворену и смислену комуникацију са 

породицом, којом се обезбеђује размена информација и дијалог о детету, програму и 

родитељству. Нове Основе програма наводе да се родитељи на  родитељским састанцима 

упознају и воде дијалог са васпитачима о активностима деце и програмским 

активностима. Један од општих циљева нових Основа програма предшколског васпитања 

и образовања је да породица треба да има могућности да бира, активно учествује у 

васпитању и образовању своје деце на јавном плану, да освести своје потребе и капацитете 

и развија родитељске компетенције. 
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5.1. Истраживање 1 

5.1.1. Предмет, циљ и задаци и хипотезе истраживања 

 

Предмет истраживања: 

Предмет истраживања огледа се у потреби да се испита мотивација васпитача за 

унапређивање квалитета родитељског састанка, истраже мишљења и ставови васпитача о 

родитељским састанцима као облику сарадње са родитељима и њиховим предностима или 

манама, као и њихова мишљења о томе да ли радо прихватају иницијативу, сугестије и 

идеје родитеља за одржавање родитељских састанака и да ли су родитељи мотивисани за 

активно учешће на њима.  Истраживање бави се и питањима анализе ставова родитеља о 

томе колико су спремни да наставе са онлине родитељским састанцима и информисањем, 

као и какво је њихово мишљење и став у вези овог начина информисања. 

Циљ истраживања: 

Циљ се огледа у потреби да се истраже мишљења и ставови васпитача о родитељским 

састанцима као облику сарадње са родитељима и њиховим предностима или манама, као и 

њихова мишљења о томе да ли радо прихватају иницијативу, сугестије и идеје родитеља 

за одржавање родитељских састанака и да ли су родитељи мотивисани за активно учешће 

на њима.   

Задаци истраживања: 

1. Утврдити ставове васпитача (позитивне/негативне) о родитељском састанку као облику 

сарадње са родитељима.  

2. Утврдити да ли васпитачи прихватају предлоге/иницијативу/идеје родитеља када је реч 

о родитељским састанцима.  

3. Испитати да ли се васпитачи припремају за родитељске састанке и да ли је у припрему 

укључени и начини мотивисања родитеља за активно партиципарање на родитељским 

састанцима.  

4. Истражити став васпитача о потреби присуства стручног сарадника на родитељском 

састанку.  
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5. Уврдити став васпитача према мотивацији родитеља за учешће на родитељским 

састанцима који се одржавају путем мрежа за комуникацију. 

 

Хипотезе истраживања:  

1. Очекује се да васпитачи имају позитиван став о родитељском састанку као облику 

сарадње који даје добре исходе на развој деце. 

2. Очекује се да васпитачи радо прихватају иницијативу као и предлоге и идеје родитеља 

везане за одржавање родитељских састанака.  

3. Очекује се да се васпитачи темељно припремају за одржавање родитељских састанака у 

шта је укључено и мотивисање родитеља за активно партиципирање на њима.  

4. Очекује се да васпитачи имају позитиван став према присуству стручног сарадника на 

родитељским састанцима.  

5. Испитати какав је однос и став васпитача према мотивисаности родитеља за учешће на 

родитељским састанцима који се одржавају путем мрежа за комуникацију.  

 

5.1.2.  Узорак, методе и поступци истраживања 

 

Како је реч о квалитативном истраживању, коришћена је метода теоријске анализе 

садржаја и дескриптивна метода. Ове две врсте метода најбоље описују чињенично стање, 

пут истраживања и практичне токове постављених теоријских садржаја. 

Узорак је чинило 20 васпитача запоскених у ПУ Полетарац, у вртићу Лептирић. 

Узорак је одабран намерним одабиром.  

У истраживању је коришћена техника анкетирања и иструмент – анкетни упитник 

за васпитаче који је посебно конструисан за потребе овог истраживања. Упитник је 

анониман и састоји се од десет питања. 
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5.1.3. Анализа резултата истраживања 

 

Добијени резултати приказани су табеларно (%)  и графички, и анализирани 

дескриптивно. 

Питање бр. 1.  Да ли сматрате да је родитељски састанак добар облик сарадње са 

родитељима?  

1. Да. 

2. Не.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела број 1и графикон број 1: Став васпитача о томе да ли је родитељски састанак 

пожељан облик сарадње са родитељима 

 

ДА % НЕ % 

Укупан 

број 

васпитача 

% 

14 70 6 30 20 100 

30%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

70%

ДА

НЕ
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Увидом у табелу и графикон бр.1. уочавамо да васпитачи бирају родитељке састанке као 

добар, односно, за њих пожељан облик сарадње са родитељима. Од укупно двадесет 

испитаника, њих четрнаест (70%) сматра да је то добар облик сарадње док само шесторо 

(30%) сматра да родитељски састанак није добар облик сарадње. 

 

Питање бр. 2. Да ли је потребно мотивисати родитеље да би присуствовали родитељским 

састанцима? 

1. Да. 

2. Не.  

 

ДА % НЕ % 

Укупан 

број 

васпитача 

% 

18 90 % 2 10 % 20 100 

 

 

 

 

 

 

 

Табела број 2 и графикон број 2:  Став васпитача о потреби мотивисања родитеља за 

учешће на родитељским састанцима 

 

Ситуација кад се погледају резултати о мишљењу васпитача о томе да ли је потребно 

мотивисати родитеље за присуство на родитељским састанцима указује на следеће: 

90%

10%

Да

Не
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осамнаест (90%) васпитача се сложило са тврдњом да треба мотивисати родитеље, а двоје 

(10%) васпитача сматра да не треба мотивисати додатно родитеље да би присуствовали 

родитељским састанцима. 

 

Питање бр. 3. Да ли прихватате идеје родитеља за припрему родитељских састанака? 

a) Да, прихватам. 

б)  Понекад прихватам. 

в)  Не прихватам. 

 

1 % 2 % 3 % 

Укупан 

број 

васпитача 

% 

10 50% 8 40% 2 10% 20 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела број 3 и графикон број 3: Ставови васпитача о томе да ли прихватају идеје 

родитеља код припреме родитељског састанка. 

 
Одговори васпитача у вези њиховог мишљења о прихватању идеја и предлога родитеља у 

вези родитељских састанака показало је да половина испитаника рсдо прихвата сугестије 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

да, прихватам

понекад

прихватам

не прихватам
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родитеља (50%). Идеје родитељапонекад прихвата осам испитаника (40%), док је 

негативан одговор дало свега двоје (10%) васпитача. 

 

Питање бр. 4. Да ли примењујете иновативне облике рада на родитељском састанку? 

a) Да, често их примењујем. 

б)  Понекад их примењујем. 

в)  Не примењујем их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела број 4 и графикон број 4:  Ставови васпитача о примени иновативних облика 

сарадње са родитељима. 

 

Одговором на четврто питање васпитачи указују да користе иновативне облике на 

родитељским састанцима, и то њих тринаесторо (65%) васпитача, слабо их примењује 

четворо (20%), док их троје (15%) васпитача не примењује их уопште.  

1 % 2 % 3 % 

Укупан 

број 

васпитача 

% 

13 65 % 4 20 % 3 15 % 20 100 

65%

20%

15%

Углавном

Слабо

Не
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Питање бр. 5. Одржавате ли родитељске састанке на иницијативу родитеља? 

a) Да. 

б)  Понекад.  

в)  Не. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела број 5 и графикон број 5:  Ставови васпитача о прохватању родитељске 

иницијативе за одржавање родитељских састанака. 

 
 

На захтев родитеља да се одржи родитељски састанак, четрнаесторо (70%) васпитача је 

одговорила да би одржало, двоје (10%) је за то да се такав родитељски састанак одржи 

понекад, а четири (20%) васпитача је одговорило да га не би одржао. 

Питање бр. 6.  На скали од 1 до 5 оцените колико сте ви као васпитаче задовољни 

посећеношћу родитељских састанака од стране родитеља? Рангирајте број 1 као најнижи 

на скали, а број 5 као највиши. 

 

1 % 2 % 3 % 
Укупан 

број 
васпитача 

% 

14 70 % 2 10% 4 20% 20 100 
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10%

20%
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Табела број 6 и  графикон број 6:  Став васпитача о посећености родитељских 

састанака. 

 

 

Добијени одговори показују да су васпитачи који су задовољни посећеношћу 

родитељских састанака најчешће давали оцену 4 и то њих дванаестро (60%), док је оцену 

3 означило троје испитаника (15%), највећу оцену 5 означило је петоро испитаника 

односно 25%. Незадовољних посећеношћу нема.  

 

Седмо питање: Да ли се редовно и детаљно припремате за одржавање родитељског 

састанка? 

a) Припремам се редовно. 

б)  Делимично се припремам. 

в)  Не припремам се уопште. 

 

 

 

 

1 % 2 % 3 % 
Укупан 

број 
васпитача 

% 

    15 75 % 2 10 % 3 15 % 20 100 

0% 0%

15%

60%

25%

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Табела број 7 и графикон број 7:  Став васпитача о припреми за одржавање 

родитељског састанака. 

 

Увидом у добијене резултате на седмо питање утврђено је да се редовно и детаљно 

припрема за родитељски састанак петнаесторо испитаника (75%), делимично се припрема 

двоје (10%), уопште се не припрема  троје (15%) васпитача. Може да се примети да је 

припрема важан фактор подизања квалитета родитељског састанка па васпитачи обраћају 

посебну пажњу на овај детаљ. 

Осмо питање: Да ли је подржавате тврдњу да је присуство стручних сарадника на 

родитељском састанку потребно? 

a) Да, потребно је. 

б)  Понекад. 

в)  Није потребно. 

1 % 2 % 3 % 
Укупан 

број 
васпитача 

% 

9 45% 6 30% 5 25 % 20 100 

75%

10%

15%

Припремам се

редовно

Делимично се

припремам

Не припремам се

уопште
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Табела број 8 и графикон број 8:  Став васпитача о потреби присуства стручних 

сарадника на родитељском састанку. 

 

Васпитачи судговорима на ово питање указали на чињеницу да имају различита мишљења 

када је реч о присуству стрчног сарадника на родитељском састанку. Њих деветоро о 

(45%), дало је потврдно мишљење, да је понекад потребно да стручни сарадник 

присуствује родитељском састанку одговорило је шесторо  (30%) док потребу за његовим 

присуством не сматра значајном пет испитаника (25%). 

Девето питање: Да ли подржавате тврдњу да родитељски састанци имају позитивнији 

исход и позитивнији став родитеља уколико се претходно изврши адекватна припрема за 

исти кроз комуникацију и сарадњу са родитељима? 

а) Уопште се не слажем. 

б) Не слажем се. 

в) Неодлучан сам. 

г) Слажем се. 

д) Потпуно се слажем. 

 

45%

30%

25%
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15%

20%
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Потребно је
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Није потребно
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Уопште 
се не 

салжем 
% 

Не 
слажем 

се 
% 

Неодлучан 
сам 

% 
Слажем 

се 
% 

Потпуно 
се слажем 

% 
Укупан 

број 
васпитача 

% 

0 0 2 10 2 10 5 25 11 55 20 100 

 

 

 

 

 

 

Табела број 9 и графикон број 9: Став васпитача о утицају припреме родитељског 

састанка кроз сарадњу са родитељима на позитиван исход истог. 

 

Добијеним одговорима на девето питање истраживање је показало следеће: највећи 

број испитаника, односно  њих 11 (55%) потпуно подржава тврдњу и сматра да 

родитељски састанци припремљени кроз сарадничке односе са родитељима имају 

позитивнији исход. Петоро испитаника (25%)  се слаже са тврдњом, двоје је неодлучно 

(10%), док се двоје не слаже са истом (10%).  

 
10. Да ли подржавате тврдњу да су родитељи високо мотивисани за учешће и активни 

на родитељским састанцима? 

а) Уопште се не салжем. 
б) Не слажем се. 
в) Неодлучан сам. 
г) Слажем се. 
д) Потпуно се слажем. 
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Табела број 10 и графикон број 10:  Став васпитача о мотивисаности и активности 

родитеља на родитељским састанцима. 

 
Резултати добијени одговорима на десето питање показују да васпитачи подржавају став 

да су родитељи активни и мотивисани током реализације родитељског састанка. Њих 

једанаесторо (55%) се потпуно слаже са тврдњом. Неодлучних испитаника нема, али има 

испитаника који се само слажу са тврдњом (30%). Свега троје испитаника се са тврдњом 

није сложило (15%). 

Дискусија 

У складу са постављеним задацима истраживања добијени су следећи резултати и 

изведени закључци: 

 

Задатак број 1: Испитати ставове и мишљења васпитача о томе да ли препоручују 

родитељске састанке као облик сарадње који даје позитивне ихсоде на неговање 

партнерских односа са родитељима.  

0%

10%

0%

30%

55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Уопште се не

слажем

Не слажем се

Неодлучан сам

Слажем се

Потпуно се

слажем



39 

 

 

Васпитачи показују позитиван став према родитељским састанцима. Велка већина 

испитаника става је да је ово добар вид сарадње и неговања партнерских односа са 

родитељима. Иако је реч о облику сарадње који постоји од давнина, они радо примењују 

новине у области облика одржавања родитељских састанака, мада, мали проценат 

испиника није подржао овај став. У складу са новонасталом ситуацијом везаном за 

епедемију Ковид 19 вируса, можемо као пример да наведено активно учешће васпитача у 

одржавању онлине информисања, радионица, укључивања родитеља у активности и 

сарадње са родитељима. Будући да је реч о области која се све више истиче и Нове основе 

програма посебну пажњу посвећују односима и неговању партнерских односа са 

родитељима, било би добро омогућити васпитачима додатне едукације везане за ову тему 

како би сарадњу могли да оплемене и подигну на виши ниво. 

 

Задатак број 2. Испитати ставове васпитача о томе да ли је потребна посебна 

припрема за организовање родитељског састанка. 

 

Васпитачи подржавају став да је припрема за одржавање родитељског састанка неопходна. 

Родитељски састанак није нешто што се стихијски и без плана одржава. Васпитач мора да 

осмисли теме, циљеве, задатке, моделе спровођења истог па је за сваки родитељски 

састанак добро бити темељно припрељен. Како и родитељи боље разумели рецимо 

промене које су Године узлета донеле у васпитање и образовање деце, врло је важно да 

васпитач буде одлично припремљен терминима и фразама које ће родитељи лако и са 

разумевањем прихватати, чиме ће се утицаји на развој деце подићи на ниво који овај 

програм и захтева. Па ипак, има и оних васпитача који сматрају да је припрема 

непотребна, што на неки начин указује да је можда њихова лична мотивација за сарадњу 

са родитељима на ниском нивоу, па може да се предложи изналажење начина да се овај 

проблем реши тако што би се на првом месту испитали узроци оваквог става, а онда 

порадило на подизању мотивације уклањањем истих. Васпиач треба да буде припрељен за 

састанак и врло је важно да сви, без изузетка, овом задатку приступају са високим 

степеном стручности, мотивације и елана. 
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Задатак број 3. Истражити мишљења васпитача о томе у којој мери прихватају 

сугестије родитеља везане за актуелне теме које ће се обрађивати на родитељском 

састанку, као и да ли прихватају иницијативу родитеља за одржавање истих.  

 

Оно што је врло позитиван исход овог истраживања јесте да васпитачи радо прихватају 

иницијативу и идеје родитеља у вези одржавања родитељских састанака. Ово указује на 

јасан став испитаника да негују партнерске односе са родитељима и прате њихове потребе 

за групном комуникацијом и разговорима о темама које су актуелне, што указује на 

позитиван став васпитача према сарадњи са родитељима. 

 

Задатак број 4. Истражити став васпитача о потреби присуства стручног сарадника 

на родитељском састанку.  

 

Анализом добијених одговора који су везани за присуство стручног сарадника, а који су 

различити, може да се закључи да васпитачи имају јасан став о томе да је његово 

присуство потребно онда када се заиста за том укаже потреба. Има испитаника 

(претпоставка је да је реч о онима са мање радног искуства или нижим степеном 

компетенција за одржавање и неговање сарадничких односа са родитељима) који 

подржавају став да стручни сарадник увек треба да буде присутан, док има и оних 

претенциозних који су става да је његово присуство непотребно. Закључак је да је 

потербно едуковати васпитаче додатно на тему вршења избора када и у којојприлици 

стручни сарадник мора да буе присутан јер има више квалификација које могу да подрже 

потребе родитеља за долажењем до одговора на нека питања.  

 

Задатак број 5. Уврдити став васпитача према мотвацији родитеља за учешће на 

родитељским састанцима. 

Врло мали проценат испитаника сматра да родитељи нису активни на родитељским 

састанцима  нису двољно мотивисани за учешће на њима. Сви остали имају позитиван 

став и мишљење о тврдњи из петог задатка (десетог питања). Васпитачи који негују 
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негативан став према овој тврдњи можда не посвећују довољно пажње припреми 

родитељских састанака што код родитеља изазива реакцију некативности и недовољне 

мотивације. Како је данас све више врло корисних семинара којима се могу стећи додатна 

знања везана за правилну припрему, неговање и развијање сарадничких односа, закључак 

је да и код овог задатка треба поветити више пажње едукацији васпитача. 

Резултати овог истраживања засновани су на ставовима и мишљењима васпитача. 

 

5.2. Истраживање 2 

 

Како бисмо указали на могућности предлога промена у пракси, извршено је још 

једно, краће истраживање, са циљем да се испитају и мишљења родитељима о 

родитељским састанцима. Да би се указало на ефекте одржавања информативних 

разговора и родитељских састанака са родитељима под измењеним околностима у време 

епдемије Ковид 19 вирусом у нашој земљи, извршено је истраживање на тему у којој мери 

су родитељи задовољни овим видом сарадње са васпитачима. 

 

5.2.1. Предмет, циљ и задаци и хипотезе истраживања 

 

Предмет истраживања је утврђивање мотивисаности родитеља за онлине вид 

сарадње. Проблем истраживања је био да се утврди у којој је мери су родитељи 

задовољни и колико им одговара сарадња са васпитачем путем онлине апликација за 

комуникацију као што су Zoom, Whattsap, Вибер и слично.  Предмет истраживања био 

степен задовољства онлине видом одржавања родитељских састанака и информативних 

разговора са васпитачима током епдијемије Ковид 19 вирусом.  

Циљ истраживања је био двојак: да се испита степен задовољства онлине видом 

комуникације васпитача са родитељима, и да се утврди да ли родитељи радије бирају 

традиционалне или савремене методе комуникације са васпитачима.   

С обзиром на околности под којима се тренутно спроводи васпитно-образовни рад 

(придржавање мера прописаних од стране кризног штаба у вези социјалне дистанце), 
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истраживање је извршено путем интервјуа и Вибер апликације у групи чији су чланови 

родитељи васпитне групе са којом радим. Добијени подаци су описивани дескриптивном 

методом.  

Задаци истраживања су били следећи: уочити и анализирати колико су родитељи 

спремни да наставе са онлине родитељским састанцима и информисањем, као и какво је 

њихово мишљење и став у вези овог начина информисања.   

Из циља је проистекла општа хипотеза: став родитеља о онлине облику сарадње је 

висок али не и једини избор за информисање о деци који бирају.  

 

5.2.2. Узорак, методе и поступци истраживања 

 

Узорак истраживања чинило је 20 родитеља чија деца похађају предшколску 

установу Полетарац, вртић Лептирић. 

За потребе истраживања коришћена техника анкетирања. Анкету је чинило пет 

питања којима се дошло до података који су дескриптивно описани, након чега су 

изведени закључци и предлози за промене у пракси.  

 

5.2.3. Анализа резултата истраживања 

 

Питања су испитаницима достављена онлине, путем мреже за комуникацију Вибер. 

Прво питање: У којој је мери Ваша сарадња са васпитачем олакшана од како се 

одвија путем апликација за састанке без директног контакта? 

1. Одговара ми у великој мери.  

2. Отежава ми комуникацију. 

3. Немам одређен став. 

Одговори родитеља добијени на прво питање указали су на чињеницу да је 95% 

испитаника навело да им одговара у великој мери, док је свега 0.5% казало да им отежава 

комуникацију. Мали проценат родитеља којима онлине облик сарадње отежава 
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комуникацију има овај став јер нема доступност интернету константно и то им 

представља проблем.  

Друго питање: Да ли Вам комуникација са васпитаче путем мреже обезбеђује 

више приватности и интиме током сарадње? 

1. Да, у великој мери. 

2. Да.  

3. Не. 

Испитаници су одговорима на ово питање показали да ипак не подржавају у 

потпуности ову врсту комуникације јер сматрају (њих 60%) да онлине информисање не 

обезбеђује интимнију комуникацију од класичног облика. 40% испитаника је подржало 

став да им у великој мери комуникација путем мреже омогућава више интиме, док ниједан 

испитаник није показао негативан став према овој тврдњи. Родитељи којима у великој 

мери одговара овај начин комуникације сматра да су приватне поруке опција путем које 

могу да се обрате васпитачу са различитим питањима која су поверљива и радо бирају овај 

начин комуникације. Такође, наглашавају да им одговара што не морају да воде бригу о 

томе да ли их неко прекида или слуша током разговора, што у реалном разговору није 

могуће увек извести. 

Треће питање: Да ли подржавате тврдњу да онлине родитељски састанци 

обезбеђују лакши и флексибилнији приступ самим састанцима, од традиционалних? 

1. Да, у великој мери. 

2. Делимично. 

3. Не. 

Одговори добијени на ово питање су изненађење. Иако је претпоставка да 

родитељи радије бирају онлине од традиционалних родитељски састанака, они се овде 

изјашњавају у корист класичног, „уживо одржаног“ састанка. Њих 95% је одабрало 

одговор који каже да им онлине састанци не обезбеђују већу флексибилност за приступ 

самом састанку. 5% се изјашњава са делимично прихватајућим ставом. Позитивних 

одговора, који су били очекивани, није било. Дискусијом о добијеним одговорима 

утврђено је да велика већина сматра да често онлине родитељски састанци, без обзира на 

лакшу временску организацију, имају одређене мане, као што је брзина интернета, 
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окружење у ком се налазе јер често нису сами код куће, а за састанак је потребна тишина, 

мир, концентрација, имају разне факторе који их ометају, док одласком на традиционални 

родитељски састанак ових угрожавајућих фактора нема. 

Четврто питање: Да ли се слажете са тврдњом да се путем онлине комуникације 

са васпитачем, лакше изражавају ставови и мишљења о напретку деце, предлозима и 

решењима проблема који се намећу? 

1. Да, у великој мери. 

2. Делимично. 

3. Лакше ми је да изразим свој став и браним га путем директног контакта са 

васпитачем.  

Иако смо сведоци чињенице да је комуникација преко друштвених мрежа и у 

разним групама толико узела маха да деца све мање знају да комуницирају у живом 

контакту и имају проблем са елементарном писменошћу, одговори на четврто питање 

указују да зреле особе ипак бирају живу реч насупрот оне преко мреже. Од 100% 

испитаника, 75% је дало одговор да радије бирају да изразе став и бране га уживо у 

разговору са васпитачем, него путем мреже. 25% испитаника одговорило је да делимично 

подржава тврдњу, док се ниједан од испитаника није одлучио за позитиван став према 

наведеној тврдњи.  

Пето питање: Да ли бисте и по завршетку епидемије наставили радо са онлине 

врстом сарадње са васпитачем? 

1. Да. 

2. Не. 

Свих 100% испитаника бира традиционалне облике сарадње насупрот онлине у 

будућности. Резултат изненађује с обзиром на чињеницу да је данас комуникација путем 

савремених технологија изузетно заступљена и прихваћена.  

На основу добијених резултата може да се закључи да и поред тога што живимо у 

веку технологије и њеног развоја, велика већима родитеља ипак више подржава живу реч  

и директан социјални контакт са васпитачем у циљу неговања партнерских односа и 

сарадње. Иако се чинило да ће одговори ићи у сасвим другом правцу, они нису 

расположени да наставе са онлине видом сарадње у будућности и показују став да им је 
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лакше да у директном контакту изразе своје ставове и мишљења о развоју детета и неким 

битним информацијама које треба да поделе са васпитачем. Ванредно стање и епидемија 

су изненадили све, и велико је залагање васпитача било потребно да се сарадња са 

родитељима одржи на оном нивоу на ком треба да буде, али, и поред њиховог труда да 

родитељи, а самим тим и деца, не сносе последице епидемије, истраживање је јасно 

указало на појаву да и поред тога што у свему желимо да идемо напред, када је реч о теми 

нашег истраживања, ипак стојимо у месту на неки начин, и бирамо традиционално у 

односу на савремено.  

Будући да су родитељи исказали овакав став према онлине начину сарадње, 

можемо да закључимо да је потребно интензивније их мотивисати да учешћем на оваквим 

облицима сарадње могу да добију једнако много када је реч о праћењу и подстицању 

развоја деце, као и на класичним. Да би их подстакли да прихвате овакав вид сарадње, јер 

је неминовно да нико не зна колико дуго ће трајати епидемија и да ли ће се поновити или 

појавити нека друга, добро би било позабавити се компетенцијама васпитача за подизање 

мотивације родитеља са онлине сарадњу, која је, очигледно будућност сарадње са 

васпитачима. Потребно је осмислити различите врсте радионица и семинара везаних за  

ову област, упознавати родитеље са новим могућностима које интернет пружа у 

образовању предшколске деце. На овај начин васпитачи ће добити прилику да и у 

измењеним околностима својим личним трудом, залагањем и знањима и вештинама 

подстакну родитеље да прихвате нов начин комуникације у измењеним условима и 

постану активни, али и задовољни учесници истог.  

 

5.2.3. Предлог за промене у пракси 

 

У циљу побољшања партнерских односа са родитељима који би се реализовали 

путем апликација за комуникацију, онда, када то околоности захтевају, предлог је увести 

родитеље мало дубље у структурисање и организацију рада васпитача са групом. Ове 

апликације не морају да служе само за информисање родитеља, већ се могу користити и за 

њихово активно учешће и партиципацију у креирању просторних целина у радној соби. 

Родитељ најбоље познаје интересовања свог детета, и у складу са тим, на најбољи начин 
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може да пренесе васпитачу шта је у датом тренутку у фокусу дететових интересовања. 

Како васпитач има задатак да посматра и прати децу да би ускладио своје васпитно-

образовне захтеве са њиховим потребама, родитељи могу да буду корисни савезници у 

креирању и обликовању образовних садржаја који ће бити део центара који ће задовољити 

дечје потребе. Васпитач треба да искористи и чињеницу да познаје родитеље и њихова 

занимања и у складу са тим да координира евентуалном сарадњом између родитеља и 

вртића у смислу посета њиховим радним местима, или позивањем запослених у посету 

вртићу како би се деца боље упознала са неким занимањима. Исто тако, код деце је 

типично да су одређене теме у неком моменту јако интересантне, на шта родитељи треба 

да скрену пажњу васпитачу. Тада, заједничким трудом и залагањем, треба осмислити и 

организовати одређене просторне целине (родитељи путем мреже дају предлоге средстава 

и материјала, шаљу слике, линкове ка снимцима простора који су слично организовани, 

активно учествују у набавци материјала и слично).  На овај начин се и аудио и визуелно 

може унапред „видети“ потенцијални изглед и организација неке целине, могу се давати 

предлози за измене, допуне, и пратити дечје реакције.  

Онлине сарадња са родитељима свакако треба да буде једна од активних метода 

неговања партнерских односа, а апликације за комуникацију у многоме могу да укључе 

родитеље у организацију простора, како унутрашњег тако и спољашњег. У иностранству 

је овакав модел одавно усвојен, а поред тога, све чешће се срећемо са појавом да путем 

аплиакција родитељи могу у сваком тренутку да се укључе у видео пренос из радне собе и 

прате шта њихово дете ради. Препорука је да се овакви примери уведу у све предшколске 

установе, чиме ће развијање партнерских односа између вртића и родитеља бити 

подигнуто на виши ниво.  
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6. Закључак 

 

Иако породица има кључну улогу у животу, расту и развоју деце, овај процес у 

многоме зависи и од подршке коју пружа предшколска установа.  Васпитачи треба да буду 

мост који повезује породицу и дете. Иако није увек лако пронаћи време за комуникацију, 

она треба и мора да буде део свакодневних васпитачевих активности, јер ово начин да се 

утиче на целовит развој деце. Установа има задатак да ненаметљиво ствара услове који 

погодују дечијем развоју. Ако посматрамо децу, уочићемо да она напредна и разиграна 

указују на добре партнерске односе између васпитача и породице, док плачљива и 

незадовољна деца често могу да буду показатељ нередовне или неадекватне сарадње. 

Уважавајући савремене теорије дечијег развоја, предшколске установе данас 

приступају увођењу Нових основа програма предшколског васпитања и образовања под 

називом Године узлета које активно истичу сарадњу са породицом као један од важних 

фактора у вршењу утицаја на развој деце. Развијање узајамног поверења родитеља  и  

васпитача у вртићу ствара најбоље услове у којима се деца осећају безбедно, збринуто и 

срећно. Сарадња са родитељима треба да даје такве резултате да њиховим укључивањем у 

активности установе и редовним информисањем породица може, и стиче додатна знања 

како да подстиче развој деце. Како је ово озбиљан задатак васпитача, важно је да 

ссарадњи са родитељима он посвећује континуиран напор и залагање. Сваки напредак код  

деце последица је заједничког настојања родитеља и васпитача да до њега дође па су идеје 

и предлози родитеља о темама или давање идеја о унапређивању средине у којој борави 

дете пружање индиректних подстицаја развоју.  

У складу са потребама овог рада извршена су два истраживања. Једно је 

изражавало ставове васпитаче, и имало је за циљ истраживање њихових мишљења и 

ставова о родитељским састанцима као облику сарадње са родитељима и њиховим 

предностима или манама, као и њихова мишљења о томе да ли радо прихватају 

иницијативу, сугестије и идеје родитеља за одржавање родитељских састанака и да ли су 

родитељи мотивисани за активно учешће на њима.   

Друго истраживање је извршено после готово годину дана рада под ванредним 

стањем изазваним епидемијом Ковид 19 вирусом која је довела до измењених услова 
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живота и рада у вртићу, и испољавало је ставове и мишљења родитеља, са циљем да се 

утврди  степен задовољства онлине видом комуникације са васпитачем, као њиховог 

избора између традиционалних и савремених облика сарадње са васпитачима.   

Истраживањима је утврђено да васпитачи подржавају родитељске састанке као 

важан облик сарадње са родитељима и радо их спроводе, припремају се за њих и 

прихватају идеје, предлоге и инцијативу за њих. Родитељи такође радо сарађују са 

васпитачима, али је изненђујућа чињеница да и поред развоја технике и технологије у 21. 

веку, они ипак радије бирају традиционалне облике сарадње са васпитачем, очи у очи, јер 

сматрају да уживо могу лакше и да испоље и да бране своје ставове.  

Да би се родитељи више мотивисали за активно узимање учешћа у организацији, 

припреми и реализацији родитељских састанака, главну улогу игра васпитач и његов труд 

и залагање кроз приступ и идеје за њихово укључивање у све активности у групи. На овај 

начин, родитељима шаљемо поруку да су и они важна карика у процесу васпитања и 

образовања њиховог детета у установи, док се деци шаље још важнија порука, а то је да 

васпитач и родитељ заједно чине ступ његовог одрастања.  
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ПРИЛОГ 1 
 

Анкета бр. 1 

Поштовани васпитачи/колеге, 
пред  Вама се налази упитник који је сачињен  за потребе истраживања студената Високе 
школе струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум у Сремској 
Митровици. 
Молимо Вас да искрено одговорите на постављена питања. Упитник је анониман и све 
Ваше одговоре ћу користити искључиво за потребе овог истраживања. 
Хвала на сарадњи! 
 
1.  Да ли сматрате да је родитељски састанак добар облик сарадње са родитељима? 
ДА 
НЕ 
 
2. Да ли је потребно мотивисати родитеље да би присуствовали родитељским састанцима? 
ДА 
НЕ 
 
3. Да ли прихватате идеје родитеља за припрему родитељских састанака? 

1. Да, прихватам. 
2. Понекад прихватам. 
3. Не прихватам. 
 

4.Да ли примењујете иновативне облике рада на родитељском састанку? 
1. Да, често их примењујем. 
2. Понекад их примењујем. 
3. Не примењујем их. 

 
5. Одржавате ли родитељске састанке на иницијативу родитеља? 

1. Да. 
2. Понекад.  
3. Не. 

 
6.  На скали од 1 до 5 оцените колико сте задовољни посећеношћу родитељском састанку 
од стране родитеља? (користите скалу тако што број 1 исказује најнижи, док број 5 
исказује највиши степен задовољства) 
1   2   3   4   5 
 
7. Да ли се редовно и детаљно припремате за одржавање родитељског састанка? 

1. Припремам се редовно. 
2. Делимично се припремам. 
3. Не припремам се уопште. 
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8. Да ли је подржавате тврдњу да је присуство стручних сарадника на родитељском 
састанку потребно? 

1. Да, потребно је. 
2. Понекад. 
3. Није потребно. 

 
9.  Да ли подржавате тврдњу да родитељски састанци имају позитивнији исход и 
позитивнији став родитеља уколико се претходно изврши адекватна припрема за исти 
кроз комуникацију и сарадњу са родитељима? 

1. Уопште се не слажем. 
2. Не слажем се. 
3. Неодлучан сам. 
4. Слажем се. 
5. Потпуно се слажем. 

 
10. Да ли подржавате тврдњу да су родитељи високо мотивисани за учешће и активни на 
родитељским састанцима? 

1. Уопште се не слажем. 
2. Не слажем се. 
3. Неодлучан сам. 
4. Слажем се. 
5. Потпуно се слажем. 

 
Хвала Вам на издвојеном времену! 
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ПРИЛОГ 2 
 

Анкета бр. 2 

 

Прво питање: У којој је мери Ваша сарадња са васпитачем олакшана од како се 
одвија путем апликација за састанке без директног контакта? 

1. Одговара ми у великој мери.  
2. Отежава ми комуникацију. 
3. Немам одређен став. 
Друго питање: Да ли Вам комуникација са васпитаче путем мреже обезбеђује више 

приватности и интиме током сарадње? 
1. Да, у великој мери. 
2. Да.  
3. Не. 
Треће питање: Да ли подржавате тврдњу да онлине родитељски састанци 

обезбеђују лакши и флексибилнији приступ самим састанцима, од традиционалних? 
1. Да, у великој мери. 
2. Делимично. 
3. Не. 
Четврто питање: Да ли се слажете са тврдњом да се путем онлине комуникације са 

васпитачем, лакше изражавају ставови и мишљења о напретку деце, предлозима и 
решењима проблема који се намећу? 

1. Да, у великој мери. 
2. Делимично. 
3. Лакше ми је да изразим свој став и браним га путем директног контакта са 

васпитачем.  
Пето питање: Да ли бисте и по завршетку епидемије наставили радо са онлине 

врстом сарадње са васпитачем? 
1. Да. 
2. Не. 
 

Хвала Вам на издвојеном времену! 

 


