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За успе шно функ ци о ни са ње школ ске ин сти ту ци је нео п ход на је ко му-
ни ка ци ја и са рад ња из ме ђу чла но ва школ ског ко лек ти ва и из ме ђу шко ле и 
по је ди на ца и ин сти ту ци ја у ње ном ло кал ном и ши рем дру штве ном окру-
же њу. Ко му ни ка ци ја се мо же по сма тра ти као пред у слов по сто ја ња и функ-
ци о ни са ња би ло ко је дру штве не гру пе и ин сти ту ци је, као ме диј пу тем ко јег 
се оства ру ју груп не ак тив но сти, али и као ре зул тат успе шног груп ног и ин-
сти ту ци о нал ног де ло ва ња. 

Циљ ра да је при каз по сто је ће ко му ни ка ци је у обра зов ном си сте му код 
нас,са при ме ри ма ко му ни ка ци је у не ким европ ским зе мља ма, са раз ви је ном 
обра зов ном по ли ти ком.

КљУЧ Не Ре ЧИ: ко му ни ка ци ја, ро ди тељ, шко ла, вас пи та ње и обра зо ва ње

УВОД

У по след ње вре ме и у на шој сре ди ни све су ак ту ел ни је рас пра ве о 
по тре би и мо гућ но сти ма раз ви ја ња прак се школ ског ра да на прин ци-
пи ма ефи ка сне ко му ни ка ци је и са рад ње из ме ђу свих уче сни ка тог про-
це са . Мо гло би се ре ћи да је оп ште при хва ћен став за сно ван на број ним 
те о риј ским и ем пи риј ским на ла зи ма да по сто ји по ве за ност из ме ђу ква-
ли те та ко му ни ка ци је и са рад ње у шко ли и ква ли те та школ ског ра да из-
ра же ног у ни воу оства ре но сти пред ви ђе них ис хо да вас пи та ња и обра-
зо ва ња . У усло ви ма оства ри ва ња про це са де цен тра ли за ци је вас пит но-
обра зов не де лат но сти ко ји се, из ме ђу оста ло га, уте ме љу је и на јед ном 
од кључ них де мо крат ских прин ци па – пра ву на пар ти ци па ци ју, ва жно 
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је ана ли зи ра ти пи та ња на ко је се све на чи не и из ко јих раз ло га тре ба ју 
обез бе ђи ва ти усло ви за раз вој са рад ње уну тар шко ле и из ме ђу шко ле 
и окру же ња . Јед на ко као што су већ одав но оп ште при хва ће на раз ви је-
на са зна ња о ва жно сти ква ли тет не ко му ни ка ци је у на ста ви, та ко се у 
струч ној со ци о ло шкој и пси хо ло шкој ли те ра ту ри че сто ис ти че да је нео-
п ход но да ко му ни ка ци ја уну тар јед не гру пе или ин сти ту ци је те че у свим 
прав ци ма, да се од ви ја и у хо ри зон тал ној и у вер ти кал ној рав ни, да има 
од ли ке де цен тра ли зо ва не ко му ни ка ци је . Ко му ни ка ци ја ме ђу чла но ви-
ма гру пе или ин сти ту ци је не оба вља се са мо да би се из вр ши ли за да ци и 
ор га ни зо вао рад у гру пи, већ и као из раз со ци јал но-емо ци о нал них по-
тре ба чла но ва гру пе . На став ник, на не ки на чин, има и про фе си о нал ну 
оба ве зу да ус по ста вља од но се (по мо гућ но сти са рад нич ке) са оста лим 
уче сни ци ма школ ског ра да и жи во та . Да би мо гао аде кват но да од го во-
ри на оче ки ва ња дру гих чла но ва школ ског ко лек ти ва о то ме шта и ка ко 
тре ба да ра ди, као и на њи хо ве по тре бе, он их мо ра нај пре пре по зна ти .

Ко му ни ка-ци ја уну тар ко лек ти ва је пут раз ме не и ме ђу соб них оче-
ки ва ња и са оп шта ва ња по тре ба и из два ја се као је дан од глав них пред у-
сло ва оба вља ња на став нич ке уло ге . Уко ли ко ко му ни ка ци ју ме ђу чла но-
ви ма школ ског ко лек ти ва не од ли ку је број ност ко му ни ка ци о них ка на ла 
мо же се де си ти да се у од но си ма из ме ђу на став ни ка и уче ни ка, на став-
ни ка и струч них са рад ни ка, на став ни ка и упра ве шко ле, као и у дру-
гим вр ста ма ре ла ци ја у шко ли, оста не са мо на слу жбе ном кон так ту без 
ствар не ко му ни ка ци је и са рад ње . Де ша ва се, та ко, да они ко ји су упра во 
сво јим по ло жа јем и уло га ма усме ре ни јед ни на дру ге де лу ју и функ ци-
о ни шу одво је но чи ме се до во ди у пи та ње оства ри ва ње функ ци је шко ле, 
тј . оства ри ва ње пред ви ђе них ре зул та та вас пит но-обра зов ног ра да .

За кон о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу: у основ ним од ред ба ма 
има чла но ве ко ји се ти чу са рад ње са ро ди те љи ма, ло кал ном са мо у пра вом 
и парт не ри ма шко ле у ци љу: пре вен ци је не при ла го ђе ног по на ша ња уче-
ни ка (члан 16 .), за тим оп штег раз во ја и на прет ка шко ле (члан 17 . и члан 
18 .), и ор га ни за ци је на чи на и са др жа ја ра да са ве та ро ди те ља (члан 19 .) .

У основ ним од ред ба ма За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва-
ња и вас пи та ња, у де лу: Оп шти прин ци пи си сте ма обра зо ва ња и 
вас пи та ња (члан 3 .), сто ји да „си стем обра зо ва ња и вас пи та ња сво-
јом ор га ни за ци јом и са др жа ји ма обез бе ђу је и 1) ефи ка сну са рад-
њу са по ро ди цом укљу чи ва њем ро ди те ља, од но сно ста ра те ља ра ди 
успе шног оства ри ва ња по ста вље них ци ље ва обра зо ва ња и вас пи та-
ња и 2) ра зно вр сне об ли ке са рад ње са ло кал ном за јед ни цом и ши-
ром дру штве ном сре ди ном ка ко би се по сти гао пун склад из ме ђу 
ин ди ви ду ал ног и дру штве ног ин те ре са у обра зо ва њу и вас пи та њу“ 
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За раз ви ја ње шко ле као »ор га ни за ци је ко ја учи«, из ме ђу оста лог, ва жно 
је ка кви се од но си ус по ста вља ју и не гу ју из ме ђу шко ле и ње ног окру же-
ња . Да би се раз ви ја ли са рад нич ки од но си из ме ђу шко ле и ње ног окру-
же ња, по треб но је обез бе ди ти про ток ин фор ма ци ја у свим прав ци ма . 
Раз ме на ин фор ма ци ја и ми шље ња је пр ви ко рак у раз ви ја њу са рад нич-
ких од но са . Са рад ња из ме ђу шко ле и ње ног окру же ња у пу ном и пра вом 
зна че њу те ре чи, по ред ме ђу соб не ин фор ми са но сти, мо ра ла би под ра-
зу ме ва ти и: ко о пе ра тив но де ло ва ње шко ле и дру гих дру штве них ин сти-
ту ци ја ко је оства ру ју вас пит но-обра зов ну функ ци ју, ра ди ком пле мен-
тар но сти де ло ва ња, ко ор ди на ци ју ак тив но сти свих уче сни ка про це са у 
вас пит но-обра зов ној де лат но сти, као и ин те гра ци ју шко ле у за јед ни цу .

По треб но је, ме ђу тим, на гла си ти да су од но си из ме ђу по је ди них 
чла но ва школ ског ко лек ти ва и гру па ко је они фор ми ра ју увек ре флек-
си ја ста ња на ши рем дру штве ном пла ну и да се у прак си че сто де ша ва да 
је не раз ви је ност са рад нич ких од но са уну тар школ ског ко лек ти ва пра-
ће на не раз ви је но шћу са рад ње из ме ђу шко ле и ње ног окру же ња . Од но-
си јед но смер не, хи је рар хи зо ва не ко му ни ка ци је че сто су од ли ка не са мо 
од но са из ме ђу чла но ва школ ског ко лек ти ва већ и од но са из ме ђу шко ле 
и ње ног окру же ња . Од шко ле и на став ни ка оче ку је се да ис пу ња ва ју про-
пис, за да так, нор му, дру штве на оче ки ва ња, ин те ре се… У та квим усло ви-
ма на став ни ци су из ло же ни ути ца ји ма моћ ни јих на ле стви ци хи је рар-
хи је, али има ју мо гућ ност да ко ри сте свој део мо ћи и то пре ма они ма 
ко ји су на ни жим по ло жа ји ма од њих са мих . Ис по ља ва ње мо ћи пре ма 
уче ни ци ма ко ји за у зи ма ју ни жи по ло жај на ле стви ци ин сти ту ци о нал-
не хи је рар хи је, ме ђу тим, не би смо мо гли оце ни ти по вољ ном окол но-
шћу за рад . Успе шна са рад ња из ме ђу шко ле и окру же ња за ви си, на и ме, 
од ко му ни ка ци је, ко ор ди на ци је ак тив но сти и им пли ка ци ја ко је спо ља-
шња кон тро ла над школ ским ра дом има на ор га ни за ци ју и ре а ли за ци ју 
школ ских ак тив но сти (Јо нес, 2009) .

По тре ба за раз ви ја њем са рад нич ких од но са из ме ђу шко ле и по је ди на-
ца и ин сти ту ци ја из ло кал ног и ши рег дру штве ног окру же ња про из-
ла зи из сле де ћа три раз ло га.

Пр во, окру же ње шко ле у ко јем жи ве и ра де уче ни ци и на став ни ци 
пред ста вља из вор зна чај них вас пит них и дру гих ути ца ја ко ји ма су они 
из ло же ни . Те ути ца је би тре ба ло узи ма ти у об зир при ли ком кон ци пи ра-
ња и ре а ли за ци је школ ског ра да . 

Дру го, са рад ња шко ле са по је дин ци ма и ин сти ту ци ја ма из ло кал ног 
окру же ња прет по став ка је успе шног оства ри ва ња школ ског ра да . На-
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и ме, по је ди не на став не и ван-на став не ак тив но сти ре а ли зу ју се из ван 
школ ског про сто ра и уз по моћ и по др шку по је ди на ца и ин сти ту ци ја из 
ло кал не сре ди не . По је дин ци и ин сти ту ци је из ло кал ног школ ског окру-
же ња мо гу пред ста вља ти из вор ма те ри јал не, тех нич ке и струч не по др-
шке у ре а ли за ци ји на став ног и школ ског ра да . 

Тре ће, вас пит но-обра зов ни и школ ски рад не би тре ба ло да бу де од-
го вор ност са мо за по сле них у шко ли већ и свих по је ди на ца, гру па и ин-
сти ту ци ја за ин те ре со ва них за ту де лат ност . 

Ко му ни ка ци ја и са рад ња из ме ђу шко ле и ро ди те ља 

Иако је за ко ном пред ви ђе но и пре ци зно де фи ни са но уче шће ро-
ди те ља у про це су од лу чи ва ња у шко ли и екс пли цит но на гла шен зна чај 
ко ји уче шће ро ди те ља у про це су обра зо ва ња њи хо ве де це има за под-
сти ца ње ква ли те та обра зов ног про це са, по сто ји рас ко рак из ме ђу иде је 
пар ти ци па ци је и ње не им пле мен та ци је у прак си . 

Ре зул та ти го то во свих ис тра жи ва ња по ка зу ју да у шко ла ма углав-
ном не по сто ји ја сна и де фи ни са на стра те ги ја за ко му ни ка ци ју са ро ди-
те љи ма . Ро ди те љи не ма ју мно го при ли ке за пар ти ци па ци ју: при ли ке за 
ин фор ми са ње ро ди те ља и кон сул то ва ње њи хо вог ми шље ња су у шко ла-
ма рет ке, а ка да им се пру жи при ли ка да се укљу че у жи вот шко ле то су 
углав ном кроз уло ге ор га ни за то ра спо ред них ак тив но сти у шко ли: ван-
на став них ак тив но сти, ор га ни за ци је спорт ских до га ђа ја, уре ђе ње школ-
ског про сто ра и ху ма ни тар не ак ци је .

По ми шље њу ди рек то ра, нај ве ћу пре пре ку у ко му ни ка ци ји са ро ди-
те љи ма пред ста вља ју са ми ро ди те љи, тј . њи хо ва не за ин те ре со ва ност за 
ко му ни ка ци ју са шко лом и не до ста так ко му ни ка циј ских ве шти на . Ро-
ди те љи, са дру ге стра не, сма тра ју да је узрок њи хо вог не у кљу чи ва ња у 
жи вот шко ле по сле ди ца не ин фор ми са но сти, тј . ро ди те љи че сто не зна ју 
на ко је све на чи не мо гу да уче ству ју у жи во ту шко ле и од шко ле оче ку-
ју ја сно ћу у по гле ду на чи на и мо гућ но сти за са рад њу . (део ре ги о нал ног 
про јек та Ин сти ту та за отво ре но дру штво (Open So ci ety In sti tu te – OSI) 
и Про гра ма за обра зов ну по др шку -Edu ca tion Sup port Pro gram – ESP): 
“Под сти ца ње ин клу зи је у обра зо ва њу и уна пре ђе ње ква ли те та обра зо ва ња 
у ју го и сточ ној евро пи” (Advan cing Edu ca ti o nal In clu sion and Qu a lity in 
So uth East Euro pe) .
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При ме ри ко му ни ка ци је ро ди те ља и шко ле  
у не ким европ ским зе мља ма

ФИН СКА
Струк ту ра обра зо ва ња
Обра зо ва ње је оба ве зно од 7 до 16 го ди на . Ско ро све шко ле су оп-

штин ске . 

Пра ва ро ди те ља
1 . Ин ди ви ду ал на пра ва
Ро ди те љи су од го вор ни да обез бе де да њи хо во де те за вр ши оба ве зно 

обра зо ва ње .,Они има ју пра во да отво ре при ват ну шко лу све док за до во-
ља ва ју усло ве про пи са не за ко ном .Шко ле мо ра ју да по шту ју ре ли гиј ска 
уве ре ња по ро ди ца . Де ца има ју пра во да уче на њи хо вом ма тер њем је-
зи ку . Ово мо же да огра ни чи пра во ро ди те ља да би ра ју шко лу за њи хо ву 
де цу . Де ца мо ра ју да по ха ђа ју шко лу у ме сту где жи ве .

Са рад ња са ро ди те љи ма је је дан од бит них ци ље ва пред школ ског 
обра зо ва ња у цен три ма за днев ну не гу .

За кон омо гу ћа ва днев ни кон такт са ро ди те љи ма, са стан ке и кон фе-
рен ци је (3 ча са и 15 ми ну та не дељ но од укуп но 38 ча со ва и 15 ми ну та) .

2 . Ко лек тив на пра ва
Уче шће ро ди те ља за ви си од ни воа обра зо ва ња . Ро ди те љи су ве ћи-

ном ак тив ни у пред школ ском обра зо ва њу . 
Од 1992 . го ди не, оп шти не има ју сло бо ду да од лу че да ли ће шко-

ла има ти школ ски од бор, или ће се њи ма упра вља ти пре ко оп штин ских 
вла сти . Шко ла тре ба да ус по ста ви са рад њу са ро ди те љи ма и да им по-
мог не у њи хо вој уло зи еду ка то ра . Са рад ња је не фор мал на (те ле фон ски 
раз го во ри, са стан ци) . Циљ по ли ти ке са рад ње је да укљу чи и ро ди те ље у 
раз ви ја ње школ ског на став ног пла на и про гра ма као и обра зов них про-
је ка та .

За ко но дав ство
За да так школ ског управ ног од бо ра је да про ве ра ва на ста ву, оја ча 

оба ве зно обр зо ва ње, чи та и одо бра ва на став ни план и про грам, би ра на-
став ни ке и оси гу ра ва по треб на на став на сред ства, згра де и на став ни ма-
те ри јал . Школ ски управ ни од бор та ко ђе је при пре мао го ди шњи пред лог 
за школ ски бу џет . За да так школ ског ве ћа је да одр жа ва и уна пре ђу је са-
рад њу из ме ђу шко ле и ку ће, и над гле да функ ци о ни са ње шко ле .
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Удру же ња
На ци о нал но удру же ње ро ди те ља игра глав ну не фор мал ну уло гу . Да-

нас по сто ји око 800 ло кал них удру же ња ро ди те ља, ко ја се обич но зо ву 
Удру же ња ку ће и шко ле .Ова удру же ња ра де ве ћи ном на ни воу шко ла,И 
при ба вља ју сред ства за сло бод не ак тив но сти .

ЕН ГЛЕ СКА
Струк ту ра обра зо ва ња
Обра зо ва ње је оба ве зно од 5 до 16 год . 

Пра ва ро ди те ља

1 . Ин ди ви ду ал на пра ва
Ро ди те љи има ју ду жност да оси гу ра ју да њи хо во де те при ма ефи-

ка сно пу но обра зо ва ње од го ва ра ју ће де те то вим го ди на ма,мо гућ но сти-
ма и скло но сти ма . Ро ди те љи мо гу да би ра ју обра зо ва ње њи хо ве де це у 
Ен гле ској . Ака дем ски на да ре ној де ци ро ди те ља чи ји су при хо ди ма ли, 
др жа ва ну ди де ли мич ну по моћ у ве зи ма те ри јал них сред ста ва за по ха-
ђа ње не за ви сних шко ла . Ма ли део ро ди те ља би ра обра зо ва ње њи хо ве 
де це из ван шко ла .

Ро ди те љи има ју пра во да из ра зе же љу у ко јој шко ли би во ле ли да 
њи хо во де те учи . У Ен гле ској ма ли број сред њих шко ла у од ре ђе ним 
под ру чи ма се лек ту је де цу пре ма њи хо вим по стиг ну тим ре зул та ти ма .

Ро ди те љи има ју пра во да по ву ку де те са ча со ва сек су ал но ог обра зо-
ва ња,и ре ли гиј ског обра зо ва ња .

Ро ди те љи има ју пра во да спе ци јал не обра зов не по тре бе њи хо вог де-
те та бу ду про це ње не од стра не ло кал них вла сти за обра зо ва ње,у ци љу 
обез бе ђи ва ња при клад ног обра зо ва ња . Ро ди те љи та ко ђе има ју пра во на 
пи сме ни из ве штај нај ма ње јед ном го ди шње,о по стиг ну ћи ма њи хо вог 
де те та;ово мо ра укљу чи ва ти кра так из ве штај о уче ни ко вом про гре су у 
пред ме ти ма и ак тив но сти ма ко је се уче као део школ ског на став ног пла-
на и про гра ма, и ре зул та те би ло ко јих др жав них ис пи та или оце на . У Ен-
гле ској, ро ди те љи има ју пра во да гла са ју да ли ће шко ла њи хо вог де те та 
да тра жи др жав ни ста тус . 

Удру же ња
Ро ди те љи су пред ста вље ни у удру же њи ма ку ћа-шко ла по зна та као 

удру же ња ро ди тељ-на став ник .У Ен гле ској су фор ми ра на ра зна удру же-
ња ко ја пред ста вља ју,по ма жу и ин фор ми шу ро ди те ље .
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Обу ка
Ве ли ки број обу ке је мо гућ за на став ни ке и ро ди те ље .Ова обу ка је 

омо гу ће на од стра не ло кал них вла сти за обра зо ва ње у Ен гле ској .

ЗА КЉУ ЧАК СА ПРЕ ПО РУ КОМ

Ни во пар ти ци па ци је ро ди те ља у школ ском жи во ту у на шој зе мљи 
од ре ђен је мно гим фак то ри ма као што су: 

•	 ро ди тељ ски зах тев ни рас по ре ди и не до ста так вре ме на за во лон-
ти ра ње или чак по ха ђа ње школ ских ак тив но сти;

•	 ра зу мљи вост и увре ме ње ност ин фор ма ци ја ко је шко ла обез бје-
ђу је о мо гућ но сти ма за укљу чи ва ње; 

•	 не до ста так ко му ни ка циј ских ве шти на ро ди те ља и на став ни ка; 
•	 осе ћај ро ди те ља да иона ко ни шта не мо гу про ме ни ти и дру ги . 

За из град њу ква ли тет ног си сте ма по др шке ко је шко ла и ло кал на 
сре ди на пру жа ју по ро ди ци нео п ход но је да кре а то ри по ли ти ке ство ре 
оквир ко ји ће омо гу ћи ти сле де ће :

•	 раз ви ја ње кли ме по др шке и парт нер ства из ме ђу ро ди те ља и шко-
ле на ни воу дру штва;

•	 осве шћи ва ње ро ди те ља, на став ни ка, НВО ак ти ви ста, за по сле ни-
ка оп шти не, ло кал них пред у зет ни ка о ко ри сти са рад ње за на пре-
до ва ње и раз вој уче ни ка у свим обла сти ма жи во та

•	 из град њу ка па ци те та на став ни ка и оста лих про фе си о на ла ца у 
обра зо ва њу да укљу че ро ди те ље и ре сур се из ло кал не за јед ни це и 
да ак тив но про мо ви шу са рад њу као на чин жи во та шко ле;

•	 мо ти ва ци ју свих укљу че них ак те ра да ис тра жу ју и про на ла зе ал-
тер на тив не на чи не са рад ње пре ва зи ла зе ћи оне фор мал но про пи-
са не . 

Ипак док се то не до го ди, ро ди те љи, ба ке, де ке, вас пи та чи, на став-
ни ци и сви дру ги ко ји су укљу че ни на не ки на чин у де те то во вас пи та ње 
и обра зо ва ње .

•	 Мо гу во лон тер скии по ма га ти учи те љи ма у ак тив но сти ма у учи о-
ни ци, као што је чи та ње или при пре ма ње ма те ри ја ла за уче ње, у 
ван на став ним ак тив но сти ма као што су спорт ска так ми че ња или 
из ле ти, или ор га ни зо ва њем по себ них ак тив но сти по пут фе сти ва-
ла или школ ских ма ни фе ста ци ја .

•	 Мо гу би ти го сти на ча су и при ча ти о за ни ма њу ко јим се ба ве или 
де мон стри ра ти пра вље ње тра ди ци о нал них ру ко тво ри на .
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•	 Мо гу се укљу чи ти у школ ске са стан ке ка ко би се ин фор ми са ли о 
школ ском про гра му и том при ли ком мо гу иза бра ти ак тив ност у 
ко ју же ле да се укљу че .

•	 До ни ра ње по треб них ма те ри ја ла шко ли или по моћ у про на ла же-
њу фи нан сиј ске или дру ге по мо ћи шко ли .

•	 Уче ство ва ње у на сто ја њи ма да шко ле оста ну си гур не и чи сте .
•	 По моћ у ор га ни зо ва њу да на „отво ре не шко ле“ . Тог да на су ро ди-

те љи чла но ви за јед ни це и зва нич ни ци по зва ни у шко лу . Нај у спе-
шни ји ра до ви све де це су из ло же ни за јед но са но вим на став ним 
ма те ри ја ли ма, а де ца де мон стри ра ју оно што су на у чи ла .

•	 Ро ди те љи мо гу по мо ћи у про це ни по стиг ну ћа де це . Мо гу да да ју 
оце не до ма ћим за да ци ма и та ко да ју до при нос уче њу сво је де це .

•	 Мо гу се ор га ни зо ва ти ра зни кур се ви ко му ни ка цие као што је 
асер тив на ко му ни ка ци ја за на став ни ке, ро ди те ље, адо ле сцен те и 
дру ге за ин те ре со ва не ка ко би се са рад ња по бољ ша ла . 

Јер
Ma xi ma de be tur pe u ro re ve ren ta!
Детету се дугује највеће поштовање!
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SUMMARy

Communication and cooperation between school staff members, as 
well as between the school and the individuals and institutions in its local 
and wider social environment, is essential for the successful functioning of 
the educational institution . Communication can be seen as a prerequisite 
for the existence and functioning of any social group and institution, as a 
medium to exercise group activities, and as a result of the successful group 
and institutional work as well .

The aim of this study is to present the existing communication in the 
educational system in our country, with examples of communication in 
some European countries with a well-built education policy .
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