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ИНСТРУКЦИЈА И ПОМОЋ РОДИТЕЉА УЧЕНИЦИМА
ПРИ УЧЕЊУ И ИЗРАДИ ДОМАЋИХ ЗАДАТАКА
ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ COVID 19
Родитељи су постали важна карика у образовању дјетета и општеприхваћено је да
обезбјеђују важан допринос при дјететовом учењу. Многи изазови су стављени пред
родитеље при „учењу на даљину“ и односе се на степен помоћи и подршке. Иако не постоје
увјерљиве потврде о директној повезаности ставова и мишљења родитеља о подршци
„учења на даљину“ са временом подршке и информатичком писменошћу родитеља они
предвиђају пожељне манифестације попут задовољстава родитеља учењем на даљину. Циљ
рада је био да се утврди у којој су мјери вријеме подршке, информатичка писменост и
задовољство „учењем на даљину“ повезани са инструкцијом и помоћи родитеља при изради
домаћих задатака ученика нижих разреда основне школе током пандемије COVID 19. За
испитивање мишљења и ставова родитеља конструисан је и примијењен ПРУНД упитник.
Узорак је обухватио 989 родитеља ученика нижих разреда (од I до V разреда) основних
школа у Републици Српској у периоду „закључавања“ од марта до маја 2020. Поступком
експлоративне факторске анализе добијена су два ПРУНД фактора (42% варијансе): (1)
емотивна реактивност родитеља и (2) мотивисање ученика при изради задатака. Добијени
резултати показују статистички значајне разлике у подршци родитеља у односу на
информатичку писменост родитеља, вријеме пружања подршке при изради домаћих
задатака, као и ниво задовољства родитеља учењем на даљину. Разлике су евидентне и у
употреба мобилних апликација приликом учења. Истовремено, резултати имплицирају да је
неопходна подршка родитељима у погледу ефикасности и примјене савремених
информационо-комуникационих технологија у учењу, као и да се поставе ефикасније
стратегије наставе која ће укључити ефикаснију сарадњу родитеља, наставника и ученика.
Кључне ријечи: подршка родитеља, учење на даљину, информатичка писменост,
задовољство учењем на даљину.
УВОД
За само неколико недјеља вирус корона (COVID 19) је промијенио начин на који су до
сада ученици били подучавани широм свијета. Те промjене показују како би образовање
могло да се промијени набоље, али и нагоре на дуже стазе. Пандемија је приморала
наставнике, ученике и родитеље да размишљају критички, рјешавају проблеме,
комуницирају и сарађују. На овај начин ученици су преузели одговорност за своје учење,

покушавајући да разумију како да уче и каква им је подршка потребна. Поред тога, подршка
родитеља дјеци приликом учења на даљину је била неизоставни дио процеса поучавања.
Подршка родитеља при учењу на даљину се односила на инструкцију и помоћ
родитеља дјеци при учењу и изради домаћих задатака током пандемије COVID 19.
Прихватање родитељске инструкције зависило је од тога како дијете вреднује ову помоћ и
да ли види разлоге за њену употребу. Дјеца која лако и без оклијевања затраже помоћ
родитеља при изради домаћих задатака, имају виши школски успјех и ниво саморегулације
(Cross & Paris, 1988). Када је инструкција ненаметљива и прилагођена потребама дјетета,
сигурно је да ће бити прихваћена и преферисна. Важнији аспекти родитељске инструкције
укључују фокусирање на интересовање дјетета за сагледавање циља рада, поједностављење
задатака и пружање инструкција и подршке прилагођавања дјететовом нивоу способности
и развоја (Stright, Neitzel, Sears, & Hoke-Sinex, 2001).
Ова криза освијетлила је дубоку неравноправност, не само у томе ко посједује уређаје
и приступ интернету, већ и у томе ко је способан да учи и чији родитељи имају времена да
помогну. Како замијенити школу која није само мјесто за учење, већ заједнички простор за
комуникацију, подучавање, бригу и социјализацију. Ванредна ситуација проузрокована
пандемијом корона вируса донијела је промјене у настави које подразумијевају ближи однос
дјеце са родитељима, персонализацију и аутономију.
Ова промјена у образовању оставила је јак утицај на породице широм света. Учење од
куће не представља само проблем за свакодневне активности родитеља, већ за развојни и
образовни живот дјетета. Родитељи су постали важна карика у образовању дјетета и
општеприхваћено је да обезбеђује важан допринос код дјететовог учења. Многи изазови
који су постaвљени пред родитеље при учењу на даљину односе се на степен помоћи и
подршке: количину времена посвећеног учењу, некогнитивне вјештине родитеља, изворе
(нису сви имали могућност приступу онлајн материјалима) и ниво знања. То је за посљедицу
произвело повећане разлике у нивоу усвојених знања међу вршњацима (Oreopoulos, Page, &
Stevens, 2006). Иако школовање од куће на први поглед изгледало поприлично ефикасно и
позитивно, многи се родитељи нису успешно сналазили у овој улози (Cluver, Lachman, Sherr,
& Wessels, 2020).
Нашим истраживањем потврђујемо резултате истраживања из 1987. године на узорку
од 1200 родитеља и 3700 наставника и директора основних школа које је идентификовало

четири врсте учешћа и помоћи родитеља, од којих је једна и помоћ ученицима код куће да
развију академске и социјалне вјештине (према Epstein, 1987 види код Borup, Walters, & CallCummings, 2019). Ранија истраживања заснована на саморегулационој теорији учења
(Schunk, 2005), била су усмјерена на развој и валидацију домаћих задатака. Она су
испитивала анализу односа међу ученицима (занимање за домаћи задатак) и варијабле
(помоћ у породици, повратне информације наставника) и стратегије управљања домаћим
задацима (Xu, Fan, Du, & Cai, 2019). Значајан утицај на помоћ родитеља у домаћим задацима
ученика основних и средњих школа пронађење су у стратегијама управљања домаћим
задацима, као што су окружење, вријеме, мотивација и емоције управљања (Deslandes &
Rousseau, 2008; Xu & Corno, 2004). Ангажовање родитеља у учењу код кући резултира
позитивним разликама у исходима учења (Valle, Reguerio, Nunez, Rodriguez, Pineiro, &
Rosario, 2016). Пандемија је такође пружила могућност да нас подсјети које вјештине су
ученицима потребне, као што су доношење одлука, критичко мишљење и рјешавање
проблема, а можда, изнад свега, прилагодљивост.
Досадашња истраживања показују да су родитељи укључени у образовање њихове
дјеце кроз домаће задатке (Pomerantz, Moorman, & Litwack, 2007; Wilder, 2014). Постоје
знатне разлике у степену помоћи које родитељи могу пружити својој дјеци током учења.
Међутим није познато у којој мјери. Циљ истраживања је био утврдити у којој мјери је
подршка родитеља (емоционална реактивност и мотивација) при изради домаћих задатака
током пандемије COVID 19 је повезана са информатичком писменошћу, временом подршке
и нивом задовољства родитеља учењем на даљину.

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА
Истраживање је проведено са идејом да помогне родитељима у пружању помоћи дјеци
у учењу на даљину. Намјера је била испитати међусобну зависност родитељске инструкције
и помоћи при учењу и изради домаћих задатака, те кориштења информационо
комуникацијских технологија током учења у настави на даљину, израчунавањем
статистички значајних разлика између варијабли које их представљају. Када говоримо о
родитељској подршци, технолошкој интерактивности са наставницима током наставе на
даљину и задовољства истом, постављају се питања: Шта доприноси активнијем

укључивању ученика у настави на даљину, како давати подршку и остварити сарадњу са
наставницима да би настава била успјешниja? Уочавајући неоспоран значај родитељства,
подршке, учења и искуства за помоћ у учењу, овај рад се фокусира на утицај родитеља на
дијете проучавајућих их путем подршке при учењу и задовољства истим.
Циљ рада је био да се утврди у којој су мјери вријеме подршке, информатичка
писменост и задовољство „учењем на даљину“ повезани са инструкцијом и помоћи
родитеља при изради домаћих задатака ученика нижих разреда основне школе током
пандемије COVID 19. Отуда се и наша хипотеза односила на то да постоји статистички
значајна разлика између различитих група родитеља. Из овако дефинисаног циља
конкретизова су два истраживачка задатка:
1. Идентификовати и утврдити нивое најфрекветнијих апликација које се користе
приликом „учења на даљину“;
2. Идентификовати

и

утврдити

релационе односе

између

времена

подршке,

информатичке писмености, задовољстава „учењем на даљину“ и инструкције и
помоћи родитеља (емоционална реактивност и мотивациона подршка) при изради
домаћих задатака.
Узорак је обухватио 989 родитеља/старатеља ученика нижих разреда основних
школа (од I до V разреда) широм Републике Српске, пропорционалне полне заступљености
(13 % очева и 87 % мајки). Разлог много нижем одазиву очева у попуњавању упитника у
односу на мајке, претпостављамо, произилази из чињенице да су очеви више запослeни него
мајке, те су мајке више привржене дјеци школског узраста, више се брину о њима, боље их
познају, у складу са патријархалним разумијавањем. Узорак родитеља смо разликовали по
сљедећим критеријумима: према полу мушких 128, женских 858; према годинама старости
до 25 до (3%), од 26 до 35 (36%), од 36 до 45 (55%), од 46 до 55 (8%) родитеља. Родитељи из
узорка у највишем проценту имају средњу стручну спрему 531 (54%), виша и висока 398
(40%) и магистара и доктора наука 60 (6%) родитеља. По мјесту становања село 300 (30%)
и град 689 (70%) родитеља.

Инструмент
Подаци о подршци родитеља учењу на даљину прикупљени су инструментом
„Подршка родитеља 'учењу на даљину'“ – ПРУНД. Овај упитник је конструисан за потребе
овог истраживања и употријебљен управо из разлога новонастале пандемијске ситуације у
образовању. Инструмент се састојао 59 питања, те чинио комбинацију анкетног упитника,
скале процјене и питања отвореног типа. За потребе истраживања издвојили смо конструкте
који су се односили на процјену подршке и помоћи родитеља при изради домаћих задатака.
Кориштена је скала процјене која се састојала од двадестеједног манифестног ајтема
ликертовог типа са 5 бодова (1= никад, 2=ријетко, 3=понекад, 4=често, 5=увијек). Ајтеми
чине два фактора, први фактор седам ајтема, други фактор пет ајтема (Табела 1). Фактор
емоционална реактивност при изради домаћих задатака оријентисан је на посматрање
емоционалних процеса важних за учествовање ученика у учењу (Код дјетета примијетим
страх, бијес и незадовољство при учењу и изради домаћих задатака; Галамим на моје
дијете ако гријеши при изради домаће задаће). Фактор мотивациона подршка при изради
домаћих задатака испитује мотивацију и подршку родитеља при изради домаћих задатака
ученика (Заинтересован сам шта моје дијете има за домаћу задаћу; Охрабрујем своје
дијете да искаже своје ставове при рјешавању задатака; Указујем на структуру градива
које се учи и препознајем кључни циљ учења). У програму FACTOR (Lorenzo-Seva &
Ferrando, 2013) извршена је експлоративна факторска анализа (EFA), заснована на DWLS
поступку екстракције, у сврху одређења броја (Subotić, 2013) и садржаја латентних фактора
подршке и помоћи родитеља на овом корпусу ставки. На основу факторске анализе
[KKO=.82, PA (k=1000 пермутованих случајно генерисаних матрица)] утврђено је да
латентне димензије ове скале по критеријуму аритметичке средине и по критеријуму 95.
перцентила најбоље описују два фактора. Оба фактора објашњавају 42% заједничке
варијансе манифестних ајтема. Корелација између фактора је -.315 (између њихових
сумационих скорова: r=-.230, p<.001). Поузданост скале била је задовољавајућа (α=.79; први
фактор: α=.789; други фактор: α=.784;).
Табела 1: Факторизација инструмента
Бр.
8

Ајтеми
Ф1
Код дјетета примијетим страх, бијес и незадовољство при учењу и изради
.773
домаћих задатака.

Ф2

15
9
7
3
10
13
14
12
5
16
4
1
6
18
17

Галамим на моје дијете ако гријеши при изради домаће задаће.
Осјетим отпор код дјетета када надгледам његов рад и пружам му
подршку.
Осјећам се неспособним/ном да пружим подршку и инструкцију дјетету
при изради домаћих задатака.
Смета ми када се дијете мешкољи, врпољи и устаје приликом израде
домаћих задатака.
Неке задатке радим ја умјесто мог дјетета.
Нису ми јасни и разумљиви домаћи задаци за моје дијете.
Имам лошу сарадњу са наставницима.
Наставници дају претешке домаће задаће.
Подстичем дијете да истраје на задатку.
Заинтересован/а сам шта моје дијете има за домаћу задаћу.
Указујем на структуру градива које се учи и препознајем кључни циљ
учења.
Охрабрујем своје дијете да искаже своје ставове при рјешавању задатака.
Дијете лако прихвата моју инструкцију и помоћ при изради задатака.
Изађем са мојим дјететом изван куће да се оно физички активира
(пјешачи, трчи, вози бицикл, и сл.).
Организујем физичке активности за моје дијете док је у кући.
K.k.
M
SD
Omega
Alfa

.617
.558
.530
.528
.494
.438
.431
.430
.717
.702
.696
.549
.507
.431
2.752
1.93
0.51
.791
.789

.412
2.721
4.14
0.55
.784
.784

Прикупљање података је проведено уз помоћ онлине упитника ПРУНД-а путем линка
и дијељењем путем апликација viber, messenger, facebook и емаилом. Истраживање је
проведено у складу са етичким кодексом понашања који укључује судјеловање одраслих у
истраживању, тј. потпуно добровољно и анонимно, а испитаници су се могли у било којем
тренутку повући из истраживања током попуњавања упитника. Добијени подаци обрађени
су кориштењем пакета SPSS Statistics 26.0.
РЕЗУЛТАТИ
Мобилне апликације и учење на даљину
Употреба мобилних апликација приликом учења на даљину је врло значајна, јер пружа
подршку процесу учења. Дескриптивна анализа показала је (Табела 2) да су родитељи
приликом пружања инструкције и помоћи при изради домаћих задатака од мобилних
апликација родитељи највише користили viber, e-mail, док је кориштење осталих апликација

као што су google classroom, youtube, facebook, google drive, instagram, skype, meet, zoom и
MS Teams било испод просјека. Учење путем мобилних апликација постаје савремена
тенденција у образовању, мијењају се преференције о настави, те настају нови изазови у
образовању подржаном овим и сличним мобилним уређајима (Марић и Јоргић, 2019).
Табела 2: Употреба мобилних апликација приликом учења на даљину
Апликација

viber google
google eYoutube
classroom drive
mail

Аритметичка
средина
Стандардна
девијација

4,28

1,98

1,31

2,18

1,92

Facebook Instagram Skype,
Meet,
Zoom,
MS
Teams
1,35
1,06
1,28

0,98

1,43

0,89

1,36

1,16

0,85

0,32

0,77

Вријеме подршке, информатичка писменост и задовољство учењем на даљину
Други истраживачки задатак испитује однос између димензија емоционалне
реактивности и мотивационе подршке са једне стране, те времена подршке, информатичке
писмености и задовољства учењем на даљину родитеља, са друге стране.
Вријеме подршке. Анализа варијансе кориштена је за испитивање колико времена
дневно у просјеку родитељи дају подршку дјеци приликом израде домаћих задатака, те какав
је однос са варијаблама емоционална реактивност и мотивацијом. Што се тиче варијабле
времена давања подршке дјеци приликом учења и израде домаћих задатака, разлике су се
показале међу групама, емоционална реактивност родитеља и њихове дјеце највећа код
родитеља који пружају подршку мање од 2 сата, као и оних који пружају подршку преко 4
сата. Мотивација је расла са временом подршке (Табела 3). Један програм који је реализован
у Кини „Schools Out, but Class On“ био добар образовни одговор на пандемију COVID 19.
Програмом Одржавајте здраве животне навике одговорило се на изазове са којима су се
сусретали ученици, наставници и родитељи. Потребно је разумно распоређивање времена
учења, довољно времена за спавање, развити добре навике за рад, повећати интервал између
учења и одмора, као и преузети одговарајуће физичке вјежбе како би се осигурало физичко
и ментално здравље (Zhou, Li, Wu, & Zhou, 2020).

Разлика између група (вријеме подршке) је статистички значајна, али тек када
погледамо јачину ефекта (парцијални ета квадрат) можемо закључити да мала разлика
између група је статистички значајна. Када упоредимо јачине ефеката за емоционалну
реактивност ηp2 =0,02 (мали интезитет) и за мотивацију ηp2 = 0,05 (средњи интезитет)
можемо закључити да је већа разлика између група (вријеме подршке) у односу на
мотивациону подршку, него што је то случај са емотивном реактивности. Резултати
истраживања имплицирају да, што више времена родитељи дају подршку дјеци у
инстукцији и помоћи при изради домаћих задатака, већа је мотивација и слабија
емоционална реактивност родитеља.
Табела 3: Емоционална реактивност и мотивациона подршка у односу на вријеме подршке

Емоционална
реактивност

Мотивациона
подршка

Вријеме
подршке
мање од 2 сата
од 2 до 4 сата
од 4 до 6 сати
од 6 до 8 сати
преко 8 сати
мање од 2 сата
од 2 до 4 сата
од 4 до 6 сати
од 6 до 8 сати
преко 8 сати

Аритметичка
средина
2,08
1,79
1,92
1,99
1,71
3,93
4,17
4,38
4,35
4,39

Стандардна
девијација
0,424
0,461
0,512
0,535
0,602
0,605
0,521
0,420
0,497
0,503

F-тест

p

ηp2

5,75

0,000

0,02

12,41

0,000

0,05

Напомене:p=статистичка значајност, која говори о степену повјерења који који можемо имати у опажену у
просјецима; конвенционално значајним се сматрају разлике са p<.05.; 𝜂𝑝2 =мјера величине ефекта разлике.

Информатичка писменост. Утврђено је да постоји значајна статистички разлика у
одговорима испитаника у зависности од информатичке писмености код емоционалне
реактивности и мотивационе подршке. Што је већа информатичка писменост родитеља
мање је eмоционално реаговање родитеља и што је већа информатичка писменост родитеља
већа је мотивација и подршка родитеља приликом израде домаћих задатака ученика. Јачина
ефекта је слабог интезитета и код емоционалног реаговања и код мотивације (Табела 4).

Табела 4: Емоционална реактивност и мотивациона подршка у односу на информатичку
писменост

Емоционална
реактивност

Мотивациона
подршка

Информатичка
писменост
лоша
задовољавајућа
добра
врлодобра
одлична
лоша
задовољавајућа
добра
врлодобра
одлична

Аритметичка
средина
1,94
2,02
1,94
1,81
1,73
4,17
4,23
4,25
4,28
4,40

Стандардна
девијација
0,503
0,556
0,529
0,456
0,441
0,710
0,498
0,498
0,467
0,445

F-тест

p

ηp2

10,09

0,03

0,04

3,91

0,000

0,02

Напомене:p=статистичка значајност, која говори о степену повјерења који који можемо имати у опажену у
просјецима; конвенционално значајним се сматрају разлике са p<.05.; 𝜂𝑝2 =мјера величине ефекта разлике.

Задовољство учењем на даљину. Родитељи су углавном били задовољни учењем на
даљину у том периоду. Постоји статистички значајна разлика међу групама. Родитељи који
су потпуно задовољни учењем на даљину су имали већи ниво мотивације у пружању
подршке и помоћи дјеци при учењу и изради домаћих задатака, а мању емоционалну
реактивност. Када упоредимо јачине ефеката за емоционалну реактивност ηp2 = 0,02 (мали
интезитет) и за мотивацију ηp2 = 0,05 (средњи интезитет) можемо закључити да је већа
разлика између група (вријеме подршке) у односу на мотивациону подршку, него што је то
случај са емотивном реактивности (Табела 5).
Табела 5: Емоционална реактивност и мотивациона подршка у односу на задовољство
учењем на даљину
Задовољство учењем
Емоционална
реактивност
Мотивациона
подршка

не могу да процјеним
задовољан/на
потпуно
задовољан/на
не могу да процјеним
задовољан/на
потпуно
задовољан/на

Аритметичка
средина
2,03
1,78

Стандардна
девијација
0,534
0,436

1,62

0,440

4,19
4,32

0,502
0,447

4,32

0,622

F-тест

p

ηp2

36,98

0,000

0,08

5,95

0,003

0,01

Напомене:p=статистичка значајност, која говори о степену повјерења којикоји можемо имати у опажену у
просјецима; конвенционално значајним се сматрају разлике са p<.05.; 𝜂𝑝2 =мјера величине ефекта разлике.

ДИСКУСИЈА
Резултати истраживања показују да су родитељи током комуникације са наставницима
највише користили viber, e-mail. Већина школа, наставника је покушавала да пронађе
привремена рjешења у учењу, помоћи и пoдршци при изради домаћих задатака, али квалитет
учења на даљину зависи и од нивоа и квалитета дигиталном приступу. У тренутку
пандемије, само 60% популације на свијету имало је приступ интернету (Clement, 2020). Док
су виртуелни часови на таблетима подразумијевани у развијеним земљама нпр. Хонгконгу,
многи ученици у економски мање развијеним земљама су се ослањали на предавања и
задатке које су добијајли путем e-maila или viber мобилне апликације (Wong, Goldsman, &
Tsui, 2016). Што су породице биле мање финансијски стабилне и дигитално образоване, то
су ученици из тих породица више заостајали у градиву које је електронски представљено.
Јаз у квалитету образовања, и самим тим и социоекономска неједнакост, је присутна.
Дигитална подјела би могла постати још екстремнија ако би приступ едукативном садржају
зависио од најновијих технологија. Резултати истраживања истичу низ препрека (вријеме
подршке, задовољство и информатичка писменост) са којима се суочавају одређени
родитељи у подршци учења њихове дјеце. Јасно је да моћни социјални и економски фактори
још увијек спречавају многе родитеље да у потпуности учествују у школовању.
У узорку је родитеља са вишим степеном образовања (46%) и оних којим живе у граду
(70%) родитеља. Претходне студије сугеришу да родитељи са високим социоекономским
статусом имају тенденцију да се више укључује у школовање од осталих родитеља. У
поређењу са родитељима са ниским социоекономским статусом, њихово високо образовање
би могло бити повезано да су способни да помогну у вођењу и већоj укључености у учењу
(Lee & Bowen, 2006).
Утврђено је да родитељи помажу својој дјеци управљати домаћим задацима
(окружењем, временом, мотивацијом, емоцијама) посебно у основној школи на млађем
школском узрасту. За домаћи задатак, који се подразумијева као активност коју треба
извршити ван наставе, потребна је саморегулација компетенција ученика како би се предали
правовремено својим учитељима (Nunez, Suarez, Cerezo, Rosario, & Valle, 2015; Valle, et al.,
2016). Заправо, међу неколико варијабли (занимање за задаћу, повратне информације
наставника), стратегије управљања домаћим задацима су једна од најснажнијих показатеља

завршетка домаћих задатака ученика (Xu & Wu, 2013). У овом процесу родитељи могу
имати важну улогу помажући дјеци у управљању домаћим задацима (Corno & Xu, 2004;
Cunha, Heckman, & Schennach, 2010; Deslandes & Rousseau, 2008), посебно у
основношколском узрасту када су ученици мање способни за саморегулацију учења и
израду домаћих задатака (Zimmerman & Kitsantas, 2005). Резултати су потврдили раније
истраживање које су провели Корно и Сју [Corno Xu, 2004] и снимали основношколце како
раде домаће задатке, те пронашли пет стратегија управљања домаћим задацима: уређење
окружења за учење, управљање временом, праћење пажње, праћење мотивације и праћење
емоција. Аутори су закључили да су у неким случајевима родитељи моделирали стратегије
које су користили ученици.
Већина родитеља имала је снажно увјерење да је технолошка интерактивност
алтернативни облик људске комуникације. У пракси, технолошка интерактивност
узроковала је проблеме родитељима јер нису имали самопоуздање у погледу подршке
дигиталних активности своје дјеце, посебно оних које су повезане са домаћим задацима. Тек
када су наставници и родитељи радили заједно могло се очекивати да ће се осигурати
аутономно учење ученика које ће се одвијати несметано током пандемије и да ће се постићи
учинак. За вријеме пандемије родитељи су више времена били са својом дјецом, те су више
преузимали неке одговорности које су припадале наставницима. Највећа подршка родитеља
огледала се у постављању специфичних захтјева и јачања аутомног учења ученика, свијести
и активног учења кроз социемоционални ангажман родитеља (мотивацију и емоционалну
подршку). Родитељи су могли да виде не само да ли дијете учи или не, већ и ефикасност
учења . Такође, могли су посматрати да ли ученици прате наставников темпо и могу ли
самостално рјешавати проблеме учења. Као одговор на ученичке проблеме и неудомице
током учења, родитељи су регулисали своје емоције и пружали мотивацију.
Укљученост родитеља или старатеља у образовању свог дјетета може побољшати
учење и постигнуће, али питање које се намеће овим истраживањем је како школе могу
његовати високо квалитетано и успјешано укључивање родитеља? Свједоци смо тешког
времена у којем су се нашли родитељи, ученици, наставници током пандемије COVID 19.
Школски систем није одговорио на изазов, наставници нису добили јасна упуства за
повезивање и укључивање родитеља да буду сарадници у учењу. Осим кратких упустава и
размјене емаилова путем апликација viber i e-mail, са постављеним задацима, другог вида

комуникације са родитељима није било. Преко ноћи родитељи су се нашли у помагању у
подучавању. Школе могу да искористе ову ријетку практичну прилику да преиспитају
моделе учења и поучавања, те даље размотре висококвалитетну изградњу образовних
ресурса и реконструкцију образовних модела и облика, те истраже нове типове модела
образовања и наставе.
ЗАКЉУЧАК
Импликације налаза истраживања указују да је неопходно поставити ефикасније
стратегије наставе, те мјере за рјешавање проблема и изазова у учењу на даљину насталих
током пандемије COVID 19. Указују на неопходну подршку родитељима у погледу
ефикасности и примјене стратегија у учења на даљину, развоју родитељских компетенција,
те чешћу употребу информационо-комуникацијске технологије међу дјецом и младима у
настави, школи уопште. Можемо закључити да је главна импликација истраживања
првенствено усмјерена на важност социо-емоционалног ангажмана родитеља (мотивације и
емоционалне подршке).
На крају треба споменути и нека ограничења истраживања као што је уопштавaња
резултата и анализа које су засноване на самопроцјени родитеља. Истраживање се
фокусирало искључиво на компетенције (социоемоционалну подршку) родитеља, други
облици родитељства попут структуре (пружање јасних смјерница и очекивања) који
повезани са жељеним исходима би могли бити анализани у будућим студијама. Штовише,
резултати би били потпунији ако би у истраживање били укључени ученици и наставници.
ЛИТЕРАТУРА
Borup, J., Walters, S. & Call-Cummings, M. (2019). Examining the Complexitiesof Parental
Engagement at an Online Charter High School: A Narrative AnalysisApproach.
International Review of Research in Open and Distributed Learning, 20(1).
https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i1.3605
Clement, J. (2020). Global social networks ranked by number of users 2020. Очитано
10.02.2021. са адресе https://www.statista.com/statistics/272014/global-socialnetworksranked-by-number-of-users/
Cluver, L., Lachman, J.M., Sherr, L., & Wessels, I. (2020). Parenting in time of Covid 19. The
Lancet 395 (10231). https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30736-4
Corno, L., & Xu, J. (2004). Homework as the Job of Childhood. Theory Into Practice 43(3).
227-223. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4303_9

Cross, D. R., & Paris, S.G. (1988).Development and instructional analysis of childrens
metacognition and reading comprehension. Journal of Educational Psychology, 80(2), 131142. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-0663.80.2.131
Cunha, F., Heckman, J.J. and Schennach, S.M. (2010). Estimating the technology of cognitive
and noncognitive skill formation, Econometrica, 78(3), 883–931.
Deslandes, R., & Rousseau M. (2008). Long-term studentsmanagement strategies and parental
involvement in homework at the elementary level. International Journal of Parents in
Education 2(1), 13-24.
Lee, J., Bowen, N., K. (2006). Parent Involvement, Cultural Capital, and the Achievement Gap
Among Elementary School Children. American Educational Research Journal 43(2), 193218. https://doi.org/10.3102%2F00028312043002193
Lorenzo-Seva, U., & Ferrando, P.J. (2013). Factor 9.2: A comprehensive program for fitting
exploratory and semiconfirmatory factor analysis and IRT models. Applied Psychological
Measurement, 37(6), 497-498. https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/0146621613487794
Марић, Т., Јоргић, Д. (2019). Мобилно учење као савремена тенденција у образовању.
Наука и стварност, Књига 13. Филозофски факултет Пале, 152-167.
Nunez, J. C., Suarez, N., Cerezo, R., Rosario, P., & Valle, A. (2015). Homework and academic
achievement across Spanish Compulsory Education. Educational Psychology, 35(6), 726746.
Oreopoulos, P., Page, M., & Stevens A. H. (2006). The Intergenerational Effects of Compulsory
Schooling. Journal of Labor Economics 24(4), 729-760. http://dx.doi.org/10.1086/506484
Pomerantz, E.M., Moorman, E.A.,& Litwack, S.D.(2007). The How, Whom, and Why of
ParentsInvolvement in Childrens Academic Lives: More Is Not Always Better. Review of
Educational Research 77(3), 373-410.
Schunk, D. H. (2005). Self-regulated learning: The educational legacy of Paul R. Pintrich.
Educational psychologist, 40(2), 85-94.
Stright, A. D., Neitzel, C., Sears, K. G., & Hoke-Sinex, L. (2001). Instruction begins in the home:
Relations between parental instruction and children's self-regulation in the
classroom. Journal of Educational Psychology, 93(3), 456-466.
https://doi.org/10.1037/0022- 0663.93.3.456
Subotić, S. (2013). Pregled metoda za utvrđivanje broja faktora i komponenti (U EFA i PCA).
Primjenjena Psihologija 6(3), 203-209. http://dx.doi.org/10.19090/pp.2013.3.203-229
Valle, A., Reguerio, B., Nunez, J. C., Rodriguez S., Pineiro I., & Rosario P. (2016). Academic
Goals, Student Homework Engagement, and Academic Achievement in Elementary School.
Frontiers in Psihology 7, 1-10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00463
Widler, S. (2014). Effects of parental involvement on academic achievement: A meta-synthesis.
Educational Review 66(3), 377-397. http://dx.doi.org/10.1080/00131911.2013.780009
Wong Z.S. E., Goldsman D., & Tsui K. L. (2016). Economic Evaluation of Individual School
Closure Strategies: The Hong Kong 2009 H1N1 Pandemic. PLOS ONE, 2-18.
Xu,J.,& Wu, H. (2013). Self-Regulation of Homework Behavior: Homework Management at
the Secondary School Level. The Journal of Educational Research 106(1), 1-13.
http://dx.doi.org/10.1080/00220671.2012.658457
Xu, J., Fan, X., Du, J., & Cai, Z. (2019). Homework Expectancy Value Scale for Undergraduates
in Online Environments. European Journal of Psychological Assessment 35 (5), 666-673.
Zhou, L., Li, F., Wu S., & Zhou, M. (2020). Schools Out but Classs On, THe Largest Online
Educations in the World Today: Talking China Practical Exploration During The COVID-

19 Epidemic Prevention and Control as An Example. Best Evid Chin Edu4(2), 501-519.
Zimmerman, B., & Kitsantas, A. (2005). Homework practices and academic achievement: The
mediating role of self-efficacy and perceived responsibility beliefs. Contemporary
Educational Psychology 30 (4), 397-417. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2005.05.003
PARENTS' INSTRUCTION AND ASSISTANCE TO STUDENTS IN LEARNING AND
DOING HOMEWORK DURING THE COVID 19 PANDEMIC
Summary
Parents have become an essential link in a child's education, and there is a general acceptance
that they provide an essential contribution to a child's learning. Many challenges are posed to
parents in "distance learning" and relate to the level of help and support: The amount of time
devoted to learning, non-cognitive skills of parents, resources (access to online materials), and level
of knowledge. Parents took on more of the responsibilities that belonged to teachers. The most
significant support from parents was reflected in setting specific requirements and strengthening
automatic learning, awareness, and active learning. During online classes, on the one hand, parents
were able to monitor how children understood the situation of online learning. On the other hand,
in response to student problems and learning difficulties, teachers had to communicate with
parents. The fundamental question arises: How did the parents cope in an unexpected situation?
The research was conducted with the idea of helping parents assist children in distance
learning. The intention was to examine the interdependence of parental instruction and assistance
in learning and homework, and the use of information and communication technologies in distance
learning, by calculating the differences between the variables that represent them. This study aimed
to determine the extent to which support time, computer literacy, and satisfaction with "distance
learning" are related to instruction and parents' assistance in homework for lower primary school
students during the COVID 19 pandemic. The PRUND questionnaire was also applied.The
instrument showed satisfactory internal consistency and reliability (Cronbach Alpha Coefficient
.79).The sample included 989 parents of lower grade students (grades I to V) of primary schools in
the Republic of Srpska, during lockdown from March to May 2020. The procedure of exploratory
factor analysis obtained two PRUND factors (42% of variance): (1) emotional reactivity of parents
and (2) motivating students to create tasks. The obtained results show statistically significant
differences in parents' support concerning parents' information literacy, time of providing support
in homework, and the level of parents' satisfaction with distance learning.
The main implication of this research primarily concerns the emphasis on the importance of
the socio-emotional engagement of parents (motivation and emotional support). Instructing and
helping parents do the homework has been confirmed as an essential link in parents' involvement
in learning and then indirectly in anticipation of future school success. Differences are also evident
in the use of mobile applications when learning. Descriptive analysis showed that parents used
most viber and email the during communication with teachers. At the same time, the results imply
that support to parents is necessary for terms of efficiency and application of modern information
and communication technologies in learning and set more efficient teaching strategies that will
include more efficient cooperation between parents, teachers, and students.
Key words: parent's support, distance learning, computer literacy, satisfaction with distance
learning.

