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Циљ овог ис тра жи ва ња је утвр ђи ва ње по ве за но сти со ци о е ко ном ског 
ста ту са по ро ди це уче ни ка с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу и њи хо вог 
оп штег школ ског успе ха. 

Ис тра жи ва ње је спро ве де но на узор ку од 120 ис пи та ни ка оба по ла, уз 
по што ва ње кри те ри ју ма за њи хов из бор: ко лич ник ин те ли ген ци је уче ни ка 
од 51 до 69, ка лен дар ски уз раст од 12 до 15 го ди на и 11 ме се ци, школ ски уз-
раст од V до VI II раз ре да и од су ство не у ро ло шких, пси хи ја триј ских, емо ци-
о нал них и ви ше стру ких смет њи. 

У ис тра жи ва њу је ко ри шћен Упит ник о со ци јал ном ста ту су по ро ди це. 
Оп шти школ ски успех је пре у зет уви дом у пе да го шку до ку мен та ци ју шко ле. 

Иако је ре зул та ти ма утвр ђе но да аспект кул тур них на ви ка ко ре ли ра 
са оп штим школ ским успе хом (p>0,05), уку пан со ци о е ко ном ски ста тус по-
ро ди це уче ни ка ни је по ве зан са овом ва ри ја блом. 

КљУЧ НЕ РЕ ЧИ: со ци о е ко ном ски ста тус, оп шти школ ски успех, уче ни-
ци с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу
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УВОД

Ве ли ки број ис тра жи ва ча фо ку си ра се на ис пи ти ва ње по ро дич них 
де тер ми нан ти школ ског по стиг ну ћа уче ни ка, као што су: со ци о е ко ном-
ски ста тус по ро ди це, обра зов ни ни во ро ди те ља, ве ли чи на по ро ди це, 
ан га жо ва ње ро ди те ља у ак тив но сти ма шко ле. Ис тра жи ва чи у еду ка циј-
ским обла сти ма ко ри сте тер мин ‘’со ци о е ко ном ски ста тус’’ да би озна чи-
ли ин ди ви ду ал ну или по ро дич ну по зи ци ју у хи је рар хиј ском кон ти ну у-
му ко ји је де фи ни сан ва ри ја бла ма као што су: тип до ма ћин ства, сте пен 
обра зо ва ња, за ни ма ње, по ро дич ни при хо ди и ме сто ста но ва ња. Та кви 
па ра ме три су ин ди рект но по ве за ни с про це сом со ци ја ли за ци је и ка рак-
те ри сти ка ма ин ди ви дуе или по ро ди це (Ми ло ше вић, 2002).

Про у ча ва ју ћи со ци о е ко ном ски ста тус по ро ди це, не ки ауто ри су 
утвр ди ли ста ти стич ки зна чај ну по ве за ност са оп штим успе хом уче ни ка, 
по ка зу ју ћи ти ме да су ро ди те љи из ви шег со ци о е ко ном ског сло ја про це-
ње ни као ви ше укљу че ни у де те тов школ ски жи вот (Gol din, 2007). Та ко-
ђе, за по сле ност ро ди те ља и ма те ри јал но ста ње по ро ди це је про це ње но 
као зна ча јан фак тор ко ји ути че на при ла го ђа ва ње шко ли и школ ско по-
стиг ну ће. Уче ни ци ко ји жи ве у по ро ди ца ма у ко ји ма оба ро ди те ља ра де 
и где се ма те ри јал но ста ње оце њу је као до бро су ака дем ски успе шни-
ји (Ђу рић-Здрав ко вић,Ја пун џа-Ми ли са вље вић, Га гић, 2013). Ре зул та ти 
сту ди ја со ци о е ко ном ског ста ту са по ро ди це, као ко ре ла та раз во ја ука-
за ли су на зна чај не ефек те ко ји он мо же да има на раз ли чи те аспек те 
раз во ја де це и адо ле сце на та, по го то во на мо ти ва ци ју за школ ско уче ње 
(Ми хић, Зо то вић, Јер ко вић, 2006).

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да уче ни ци из по ро ди ца са бо љим со ци о е-
ко ном ским ста ту сом има ју тен ден ци ју да се фо ку си ра ју на уну тра шње 
фак то ре, као што су иза зов, по стиг ну ће и ис пу ње ње на ста ло уче њем, 
док се уче ни ци ни жег со ци о е ко ном ског ста ту са фо ку си ра ју на спо ља-
шње на гра де, као што је оче ки ва ни ма те ри јал ни ис ход ак тив но сти (Ku-
sur kar et al., 2011).

Не ка ис тра жи ва ња по ка зу ју да со ци о е ко ном ски ста тус уче ни ка ни је 
фак тор ко ји зна чај но ути че на ње гов успех и не од ре ђу је га до ми нант но. 
Ло ше ма те ри јал не при ли ке по ро ди це је су оте жа ва ју ћи, али не и од лу-
чу ју ћи фак тор за школ ску успе шност и мо ти ва ци ју, као што и до бра со-
ци о е ко ном ска по ро дич на си ту а ци ја мо же би ти олак ша ва ју ћа, али не и 
од лу чу ју ћа за успе шност (Мак си мо вић, 2007). 

Би ро, Но во вић и То ви ло вић у свом ис тра жи ва њу на гла ша ва ју да 
су раз ли чи та обе леж ја со ци о е ко ном ског и кул тур ног ста ту са по ро ди ца 
уче ни ка са ин те лек ту ал ном оме те но шћу у зна чај ној ве зи са по стиг ну-
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ћем функ ци о нал них ака дем ских ве шти на, при че му по себ но на гла ша-
ва ју сни же ност ква ли те та не ког ни тив них фак то ра, у пр вом ре ду мо ти-
ва ци је за уче ње у слу ча је ви ма ло шег со ци о е ко ном ског и не сти му ла тив-
ног кул тур ног ста ту са (Би ро, Но во вић, То ви ло вић, 2006).

Ци љ о во г истра живања је утврђивање повезаности социоекономског  
ста ту са по ро ди це уче ни ка с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО)и 
њи хо вог оп штег школ ског успе ха. 

МЕ ТО Д РА ДА

Узо рак

Ис тра жи ва ње је спро ве де но на узор ку од 120 ис пи та ни ка оба по ла.
При из бо ру ис пи та ни ка по што ва ни су сле де ћи кри те ри ју ми: ко лич-

ник ин те ли ген ци је уче ни ка у оп се гу ЛИО (од 51 до 69), ка лен дар ски уз-
раст од 12 до 15 го ди на и 11 ме се ци (за сва ку ка лен дар ску го ди ну ис пи-
та но је по три де се то ро де це (АС=13,73, СД=1,03), школ ски уз раст ко ји је 
под ра зу ме вао укљу чи ва ње уче ни ка од V до VI II раз ре да (за сва ки раз ред 
је ис пи та но по три де се то ро уче ни ка) и од су ство не у ро ло шких, пси хи ја-
триј ских, из ра же них емо ци о нал них и ви ше стру ких смет њи. 

У узор ку је би ло за сту пље но ви ше ис пи та ни ка му шког по ла, њих 68 
(56,7%), у од но су на ис пи та ни ке жен ског по ла ко јих је би ло 52 (43,3%).

Од ли чан оп шти школ ски успех има ло је  42 (35 %) уче ни ка, вр ло-
до бар 28 (23, 3 %) уче ни ка, за тим до бар 29 (24, 2 %) уче ни ка, док је у 
узор ку нај ма ње би ло уче ни ка са до вољ ним оп штим школ ским успе хом, 
њих 21 (17, 5 %). Про се чан оп шти школ ски успех узор ка био је вр ло до-
бар 3,76 (АС = 3,76, СД = 1,12).

Ин стру мен ти  и  про це ду ра

За ис пи ти ва ње со цио-еко ном ског и кул тур ног ста ту са по ро ди ца 
уче ни ка ко ри шћен је  У пит ник о со ци јал ном ста ту су по ро ди це (Ђи гић, 
2007) ко ји је об у хва тао три аспек та: обра зо ва ње ро ди те ља, еко ном ски 
ста тус икул тур не на ви ке ис пи та ни ка и чла но ва ње го ве по ро ди це. Овај 
упит ник са чи њен је од 12 ај те ма вр ло ја сног са др жа ја са чи ње нич ним, 
ал тер на тив ним од го во ри ма ко ји по твр ђу ју ин фо р ма ци је из сва ко днев-
ног жи во та уче ни ка. На ме њен је уче ни ци ма основ но школ ског уз ра ста, 
а пр ви пут је при ме њен у по пу ла ци ји  у че ни ка с ЛИО. Сматрамо да је са-
др жин ски вр ло ја сан, да не укљу чу је мо гућ ност дво сми сле них од го во ра 
и због то га је при ме ре на за уче ни ке с ЛИО. 
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За по тре бе ста ти стич ке ана ли зе по да ци из упит ни ка су кван ти фи ко-
ва ни та ко да се од го во ри ма при пи ше од го ва ра ју ћи број бо до ва на зна чен 
ис пред од го во ра. Ка да се од го во ри ко ди ра ју у од го ва ра ју ће бро је ве, он-
да се са њи ма мо же ма ни пу ли са ти на раз ли чи те на чи не:

 – та ко што ће збир бо до ва свих де ло ва упит ни ка чи ни ти уку пан 
со ци о е ко ном ски ста тус(СЕС), 

 – та ко што ће збир бро је ва ко ји од го ва ра ју од го во ри ма на пи та ња 
из сва ког од три де ла упит ни ка (обра зо ва ње  ро ди те ља,еко ном ски 
стан дард по ро ди це, кул тур не на ви ке) да ти скор за сва ки од тих 
аспе ка та СЕС ста ту са;

 – та ко што се мо гу узе ти у об зир по је ди нач не став ке и вред но сти 
иза бра них од го во ра.

Ве ћи број бо до ва озна ча ва по вољ ни ји ста тус, а ма њи број бо до ва 
озна ча ва не по вољ ни ји ста тус.Као ме ра обра зо ва ња оба ро ди те ља узе та је 
сред ња вред ност бо до ва ко ји при па да ју од го ва ра ју ћој школ ској спре ми 
сва ког ро ди те ља по је ди нач но. За сва ки од на ве де них еле ме на та еко ном-
ског ста ту са по ро ди це ра чу на се на зна че ни број бо до ва и узи ма њи хов 
збир.Као укуп на ме ра кул тур них на ви ка ис пи та ни ка и ње го ве по ро ди це 
узет је уку пан број по е на при пи сан од го во ри ма у овом де лу упит ни ка.

По да ци о оп штем школ ском успе ху ис пи та ни ка овог ис тра жи ва ња 
пре у зе ти  су уви дом у пе да го шку до ку мен та ци ју шко ле. 

Ис тра жи ва ње је спро ве де но у основ ним шко ла ма на те ри то ри ји гра-
да Бе о гра да у ко ји ма се обра зу ју уче ни ци с ЛИО. Ис пи ти ва ње је спро ве-
де но ин ди ви ду ал но, у кон ти ну и те ту, без вре мен ских па у за. 

Обрада података

То ком ста ти стич ке об ра де при ме ње ни су сле де ћи ста ти стич ки по-
ступ ци: 

 – стан дард ни де скрип тив ни стра ти стич ки по ка за те љи: фре квен-
ци је, про цен ти, арит ме тич ка сре ди на, стан дард на де ви ја ци ја и 
ра спон ре зул та та; 

 – Пир со нов ко е фи ци јент ли не ар не ко ре ла ци је (r) за ис пи ти ва ње 
ве за из ме ђу ва ри ја бли. 
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ис пи ти ва ње со ци о е ко ном ског и кул тур ног ста ту са по ро ди ца уче ни ка 
об у хва та ло је три аспек та: обра зо ва ње ро ди те ља (ОР), еко ном ски ста тус 
(ЕКС) и кул тур не на ви ке (КН) ис пи та ни ка и чла но ва ње го ве по ро ди це. 
Због лак ше об ра де по да та ка де фи ни са на је ва ри ја бла укуп ног со ци о е ко-
ном ског ста ту са (СЕС) ко ја пред ста вља збир бо до ва свих де ло ва упит ни ка.

Уви дом у Та бе лу 1 ко ја да је про сеч не вред но сти бо до ва оства ре них на 
сва три де ла Упит ни ка о со ци јал ном ста ту су по ро ди це уоча ва се из у зет но 
ма ли број оства ре них бо до ва у де лу упит ни ка ко ји се од но си на обра зо ва-
ње ро ди те ља ис пи та ни ка, за тим про сеч но 15,01 по ен, од мак си мал них 21, 
оства рен у де лу упит ни ка ко ји се од но си на еко ном ски ста тус и при су ство 
си ро ма шних кул тур них на ви ка кван ти фи ко ва них кроз ма ли број оства ре-
них по е на (АС=3,92). Да кле, ис пи та ни ци узор ка до ла зе из по ро ди ца у ко-
ји ма је обра зо ва ње ро ди те ља ни ско, а кул тур не на ви ке из у зет но огра ни-
че ног оп се га. На из глед, из у зе так чи ни са мо еко ном ски ста тус по ро ди це. 
Ка же мо на из глед, из раз ло га што су ис пи та ни ци на шег узор ка на во ди ли 
по се до ва ње обје ка та ко ји од ре ђу ју ква ли те тан еко ном ски ста тус (ауто мо-
бил стар 20 и ви ше го ди на, ста ри ком пју тер, ста ри те ле ви зор, не ис пра ван 
му зич ки уре ђај), без об зи ра на њи хо ву ре ал ну вред ност. 

Табела 1 – Просечни скорови испитаника на  
Упитнику социјалног статуса породице

ОР ЕСП КН СЕС

АС 3,37 15,01 3,92 22,30
СД 2,04 2,94 3,51 6,93

Мин 0,00 6,00 0,00 8,00
Макс 10,00 21,00 18,00 46,00

Легенда: образовање родитеља (ОР), економски статус (ЕКС), културне навике (КН), укупан соци-
оекономски статус (СЕС)

У на ме ри да се ис пи та по ве за ност сва три де ла Упит ни ка о со ци јал-
ном ста ту су  из ра чу на те  су њи хо ве ин тер ко ре ла ци је. До би је ни ре зул та-
ти су при ка за ни у Та бе ли 2.За па жа се да је Пир со но вим ко е фи ци јен том 
ли не ар не ко ре ла ци је по твр ђе на ко ре ла ци ја сва ког ме ђу соб ног од но са 
и то од сред ње по ве за но сти из ме ђу ва ри ја бли КН и ЕСП (r=0,414), ОР и 
ЕСП (r=0,548) и ОР и КН (r=0,545), пре ко ви со ке из ме ђу ва ри ја бли ЕСП 
и СЕС (r=0,795) до ве о ма ви со ке у ко јој су се на шле ва ри ја бле ОР и СЕС 
(r=0,803) и КН и СЕС (r=0,842).
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Табела 2 – Интеркорелација делова  
Упитника о социјалном статусу

ОР ЕСП КН
ЕСП 0,548**
КН 0,545** 0,414**
СЕС 0,803** 0,795** 0,842**

** p<0,01
Легенда: образовање родитеља (ОР), економски статус (ЕКС), 
културне навике (КН), укупан социоекономски статус (СЕС)

Са гле да ва ју ћи ко ре ла ци је ис пи та них аспе ка та со ци о е ко ном ског 
ста ту са и оп штег школ ског успе ха уоча ва се да је са мо ква ли тет ус по-
ста вље них кул тур них на ви ка у ни ском ко ре ла тив ном од но су са оп штим 
школ ским успе хом (r=0,18, p=0,04). Да кле, за кљу чу је се  да ви ши ни во 
кул тур них на ви ка под ра зу ме ва бо љи оп шти школ ски успех. Обра зо ва ње 
ро ди те ља, еко ном ски ста тус по ро ди це и уку пан со ци о е ко ном ски ста тус 
ни су ста ти стич ки по ве за ни са оп штим школ ским успе хом код ис пи та ни-
ка овог узор ка (p>0,05). 

Табела 3 – Коефицијенти Пирсонове корелације СЕС 
и општег школског успеха

r p

Социоекономски статус  
породице

ОР 0,06 0,52
ЕСП 0,04 0,67

КН 0,18 0,04
СЕС 0,13 0,17

Ле ген да: обра зо ва ње ро ди те ља (ОР), еко ном ски ста тус (ЕКС), кул тур не на ви ке 
(КН), уку пан со ци о е ко ном ски ста тус (СЕС)

ДИ СКУ СИ ЈА

Со ци о е ко ном ски  ста тус по ро ди це у овом ис тра жи ва њу је пред ста-
вљен као ком по зит на ме ра обра зов ног ни воа ро ди те ља, ма те ри јал ног ста-
ту са и кул тур них ре сур са ко ји ма рас по ла же по ро ди ца. По ла зе ћи од прет-
по став ке да је со ци о е ко ном ски ста тус по ве зан са нај ве ћим бро јем ван-
школ ских фак то ра, кон тро лом ефек та СЕС-а ус по ста вља се кон тро ла над 
ефек том ко ји мо гу има ти раз ли чи ти ван школ ски фак то ри на обра зов на 
по стиг ну ћа у че ни ка. На тај на чин се до би ја ме ра ко ја ука зу је ко ји би ни во 
обра зов ног по стиг ну ћа мо гли да оче ку је мо од јед ног истог уче ни ка ка да 
би био шко ло ван у раз ли чи тим зе мља ма (Ба у цал, Па вло вић-Ба бић, 2010). 
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При ка зом ре зул та та ис пи ти ва ња СЕС-а уоче но је да ис пи та ни ци 
узор ка пре те жно жи ве са ро ди те љи ма чи ји је ни во обра зо ва ња огра ни-
чен на за вр ше ну или не за вр ше ну основ ну шко лу. Кул тур не на ви ке ко је 
смо про це њи ва ли кроз ку по ви ну днев не и не дељ не штам пе, по се до ва ње 
књи га у окви ру кућ не би бли о те ке, од ла зак у би о скоп или по зо ри ште и 
дру ге ван школ ске ак тив но сти у обла сти спор та, му зи ке и умет но сти су 
из у зет но огра ни че ног оп се га. Уче ни ци узор ка углав ном по се ду ју са мо 
школ ске књи ге, у би о скоп или по зо ри ште углав ном од ла зе у ор га ни за-
ци ји шко ле и рет ко се ба ве ор га ни зо ва ним спорт ским ак тив но сти ма ван 
на ста ве.

Еко ном ски ста тус по ро ди це, на из глед, чи ни из у зе так у укуп ном 
бро ју оства ре них по е на. Ипак, чла но ве по ро ди це, код ис пи та ни ка узор-
ка, углав ном чи не, по ред ро ди те ља и де це и дру ге од ра сле осо бе (ба бе, 
де де, тет ке, уја ци, стри че ви) огра ни че не на ма лом стам бе ном про сто ру 
(јед на со ба, уз евен ту ал ну ку хи њу). Мно ге по ро ди це не ма ју ку па ти ло. 
На во ђе њем по се до ва ња обје ка та ко ји од ре ђу ју ква ли те тан еко ном ски 
ста тус (ауто мо бил стар 20 и ви ше го ди на, ста ри ком пју тер, ста ри те ле-
ви зор, не ис пра ван му зич ки уре ђај), без об зи ра на њи хо ву ре ал ну вред-
ност, до шло је до по ра ста укуп ног бро ја по е на на овом де лу упит ни ка.

Иако је ре зул та ти ма утвр ђе но да аспект кул тур них на ви ка ко ре ли-
ра са оп штим школ ским успе хом (p>0,05), уку пан СЕС ни је по ве зан са 
овом ва ри ја блом. 

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да уче ни ци ко ји у свом не по сред ном окру же-
њу има ју до бре обра зов но-ма те ри јал не усло ве има ју и по зи ти ван од нос 
пре ма шко ли и тру де се да да ју свој ака дем ски мак си мум(Ђу рић-Здрав-
ко вић, Ја пун џа-Ми ли са вље вић, Му тав џић, 2012). Со ци јал но-кул тур ни 
кон текст мо же ути ца ти на сте пен не по сред ног, днев ног  ан га жо ва ња ро-
ди те ља, као и на њи хо ву спрем ност да се ак тив но укљу че у рад шко ле 
(Бо гу но вић, По ло ви на, 2007).

Уче ни ци ко ји жи ве у усло ви ма си ро ма штва, има ју ма ње шан се да 
стек ну ква ли тет но обра зо ва ње и кључ не ком пе тен ци је ко је би им омо-
гу ћи ле да зна чај но по бољ ша ју свој еко ном ски по ло жај (Ба у цал, 2012).

Ино стра на ис тра жи ва ња, та ко ђе, упу ћу ју на за кључ ке да де ца са ЛИО 
углав ном жи ве у оте жа ним со ци о е ко ном ским усло ви ма. Из тих раз ло га, 
не ки од њих су че сто при мо ра ни да оба вља ју ак тив но сти при ба вља ња 
ма те ри јал них сред ста ва већ у основ но школ ском уз ра сту, ко је оне мо-
гу ћа ва ју оп ти мал но усме ра ва ње ака дем ских спо соб но сти (Тhuneberg, 
2007). То је слу чај и са ис пи та ни ци ма овог ис тра жи ва ња.

Мно га ис тра жи ва ња су ус пе ла да до ве ду у ве зу со ци о е ко ном ске фак-
то ре и школ ски успех. Ова по ве за ност се ти пич но до би ја у свим ис тра-
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жи ва њи ма ко ре ла та по стиг ну ћа. Јед но та кво је и ин тер на ци о нал но PI SA 
ис тра жи ва ње, у чи јим се по да ци ма ис ти че да со ци о е ко ном ски фак то ри 
ути чу на ака дем ска по стиг ну ћа, у сми слу да уче ни ци са ви шим СЕС у 
про се ку има ју ви ша обра зов на по стиг ну ћа. У окви ру PI SA 2009 те сти ра-
ња, ис пи тан је ути цај ака дем ског по стиг ну ћа и со ци о е ко ном ски ста тус 
уче ни ка, ме рен пре ко бро ја и вр сте по се до ва них ства ри и обра зо ва ња и 
за ни ма ња оба ро ди те ља. У не ким од зе ма ља ко је су уче ство ва ле у PI SA 
2009, СЕС ста тус у про се ку об ја шња ва 14% ва ри јан се и тај про це нат се 
кре ће од 2% у Ма кау, где је СЕС ути цај ста ту са нај ма њи, до Пе руа, где 
про це нат об ја шње не ва ри јан се 27%(Ба у цал, Па вло вић-Ба бић, 2010).

У овом ис тра жи ва њу ко ре ла ци ја из ме ђу ових ва ри ја бли ни је до би је-
на због спе ци фич но сти ди стри бу ци је по ка за те ља СЕС, јер су сви ни ски 
и не ма до вољ не ва ри ја бил но сти.

У ли те ра ту ри се ис ти че да би ра зно вр сни ји со цио-кул тур ни усло-
ви у че ни ка до при но си ли ве ћем на пре до ва њу уче ни ка на ака дем ском по-
стиг ну ћу у шко ли (Ба у цал, 2012). Ипак, у не ким ис тра жи ва њи ма, као и у 
на шем, про на ђе но је да со ци о е ко ном ски ста тус об ја шња ва за не мар љи во 
ма ло ва ри јан се школ ског на прет ка, све га око 2% (Јо ва но вић, 2011).

Ка да  се  ра ди о по ве за но сти обра зов ног ста ту са ро ди те ља по да ци 
по ка зу ју да су оба ро ди те ља зна чај ни мо де ли за фор ми ра ње по зи тив не 
ори јен та ци је пре ма шко ли. Што  је ви ше обра зо ва ње  ро ди те ља  уче-
ни ци  има ју  по зи тив ни ји  од нос  пре ма шко ли(Ђу рић-Здрав ко вић,Ја-
пун џа-Ми ли са вље вић, Га гић, 2013).Оп шта кул тур но-пе да го шка кли ма у 
по ро ди ци, усло ви и ак тив но сти ко је се у окви ру ње вред ну ју, усло вља-
ва ју фор ми ра ње ин те ре со ва ња и ус по ста вља ње ини ци јал них кул тур них 
ори јен та ци ја. Ода тле по ти чу ин те ре со ва ња  ко ја усло вља ва ју ак тив но сти 
ко ји ма се уче ник ба ви ван шко ле (Бо гу но вић, По ло ви на, 2007).  

ЗАКљУЧАК

Ре зул та ти ма овог ис тра жи ва ња ста но ви ште о по ве за но сти СЕС и оп-
штег школ ског успе ха је са мо де ли мич но по твр ђе но и то у до ме ну ко ре-
ла ци је са ни во ом кул тур них на ви ка (p=0,04).

Да кле, ре зул та ти по ве за но сти СЕС и оп штег школ ског успе ха су раз-
ли чи ти, што до ка зу је и PI SA 2009, чи ји су ре зул та ти об ја шње ни у прет-
ход ном тек сту. 

Сход но то ме, си гур но би тре ба ло усме ри ти пра вац ис тра жи ва ња 
со ци о кул тур ног кон тек ста ка ис пи ти ва њу до дат них ме ха ни за ма на ко-
је шко ла не ма ути цај, а ко ји мо же по ве ћа ти по стиг ну ће на те сто ви ма 
обра зов них ком пе тен ци. 
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SUMMARY

Aim of this research is to determine the correlation between socioeco-
nomic status of students’ families and their general academic achievement.

The research was conducted on a sample of 120 examinees of both gen-
ders, by meeting the following selection criteria: IQ between 51 and 69, 
aged between 12 and 15.11, attending V to VIII grade of elementary school, 
and absence of neurological, psychiatric, emotional and multiple disabili-
ties.

Questionnaire on family social status is used for this research. General 
academic achievement was taken from school files.

Although the results confirm that the aspect of cultural habits corre-
lates with general academic achievement (p>0,05), entire socioeconomic 
status of the family is not connected with this variable.

KEY WORDS: socioeconomic status, general academic achievement, 
student with mild intellectual disability


