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УВОД
Почетком XXI века, земље из окружења започеле су реформе 

својих школских система, јер су уочиле да су кључне 
тачке напретка демократизација и децентрализација 

образовних система, образовање и стручно усавршавање 
наставника и осигурање квалитета васпитно-

образовних установа, путем сталног вредновања. 

Визија будућег образовног система подразумева „систем који је у 
стању да одговори локалним и глобалним друштвеним и економским 
потребама, који у процесе доношења одлука укључује родитеље, 
ученике и наставнике, којим се управља на децентрализован начин 
и руководи економично и ефикасно, који има транспарентно и на 
реалним показатељима засновано финансирање и администрацију, 
који упошљава високо професионалан, рефлексиван, креативан и 
мотивисан просветни кадар, систем усмерен на учење и заснован 
на стандардима, систем у који је уграђена перспектива доживотног 
образовања, који нуди квалитетан програм, који промовише културу 
евалуације, самоевалуације и развој школе, који негује правичност, 
атмосферу толеранције и конструктивне комуникације, који је у стању 
да одговори на посебне образовне потребе и образовне потребе 
етничких мањина и који добија сталну подршку у одговарајућој 
опреми и училима“ (Ковач – Церовић и Левков, 2002: 22).

Настава, улоге наставника, стилови руковођења наставом, као и 
стилови комуникације наставника и ученика међусобно, прате све 
савремене педагошке, односно дидактичке снаге. Развојни карактер 
наставе, сагледан кроз ученичку призму, наглашава сложеност 
наставничких улога у стварању креативне и продуктивне атмосфере у 
одељењу и очекује да, на флексибилан начин, применом различитих 
метода и поступака, пружа помоћ ученицима и подстиче их на 
максималну ефикасност.

Савремени европски дидактичари су се бавили суштином наставе, 
њеним основним чиниоцима и карактеристикама комуникације, 
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наглашавајући комплексност наставничких улога (саветник,  
консултант, водитељ, покретач, саветодавац, стручњак, и тако даље). 
Дакле, мора се имати у виду да се процес учења јавља у свакој 
активности човека као индиректно учење, пропратна појава или 
споредно деловање, у раду или игри, културним делатностима или 
производном раду. Међутим, наставни процес је, ипак, специфичан 
и њега карактерише директно учење које има одређени циљ. Учење 
није увек спонтано догађање, већ је наставник кључна фигура која 
тај процес усмерава, подстиче и шири, односно, наставник је тај који 
поучава.

Наставник је одувек био један од основних чинилаца васпитно-
образовног процеса. Колико је овај позив значајан, указује и 
чињеница да је васпитање деце сматрано за најзначајнији задатак 
друштвене заједнице, још од њеног настанка, а за наставнике су 
бирани најугледнији чланови друштва. 

Услови рада и живота у друштву и школама мењају се спорије или 
брже, међутим, наша схватања о наставнику и захтеви у односу на 
његов рад и на особине његове личности, као да су једном заувек 
дати. Неке од особина наставника, које се захтевају још од старих 
времена, су да наставник треба да је добар, пун љубави за децу, 
послушан, скроман, поштен. Он треба да буде такав да може служити 
за пример свима и на сваком месту. Иако су ове особине произашле 
из схватања грађанског друштва, мора се признати да неки од ових 
захтева имају трајну вредност. Међутим, неки од ових захтева треба 
да буду измењени у складу са променама друштва, школе и наставе. 
Када се расправља и одлучује о суштинским питањима васпитања и 
образовања будућих наставника, о свему томе се не води довољно 
рачуна (Милошевић, 2014).

Формалним образовањем, наставници су упознати са терминима, 
идејама и појмовима, као што су „поштовање потреба ученика“, 
„учење са љубављу“, „атмосфера у учионици“, „слобода учења“, 
„хуманистичко образовање“, „наставник као извор сазнања“, 
„двосмерна комуникација“, али нису научени како да их примене 
у пракси (Гордон, 2003:5). Образовање и професионални развој 
наставника, унапређивање васпитно-образовног рада у школи, као 
и резултати рада ученика и наставника, чине темеље и суштинску 
потребу сваког образовног система.

Сходно свом друштвеном и цивилизацијском значају, наставници 
треба да воде рачуна о личном и професионалном угледу. 
Формирање објективне слике о себи условљено је самопосматрањем, 
самопроцењивањем и преиспитивањем личних уверења и поступака. 
Подједнак значај за формирање ове слике има и мишљење других, 
нарочито ученика и њихових родитеља и колега. С обзиром да су 
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ученици и наставници непосредно упућени једни на друге, веома је 
важно да знају шта једни о другима мисле, које су им врлине, а које 
мане, које су слабости, а који потенцијали, шта једни другима замерају 
и због чега ће их или по чему ће их памтити цео живот. Део наставне 
популације континуирано се преиспитује, усавршава, размишља о 
својим поступцима и последицама, заузима критички став и спреман 
је да се мења, придржавајући се става да је узајамно прилагођавање 
најбоље решење, како за ученике тако и за наставнике. Међутим, 
други део је ригиднији и неприлагодљив новим генерацијама. Они 
сматрају да нема потребе за променама и прилагођавањем и уверени 
су да је лакше да се ученици прилагоде наставнику него наставник 
сваком појединачном ученику.

Потреба да се утврде објективни ставови и мишљења ученика о 
важним наставним питањима, условила је и ово истраживање. Оно ће, 
уз друга слична, али из другог угла сагледана истраживања, покушати 
да истражи и јасније сагледа потребу наставника за ауторитарношћу. 
Упоређујући резултате са резултатима сличних истраживања, 
покушаће се да се укаже на актуелност теме, односно, колико се стил 
рада наставника мења током последњих неколико деценија, у односу 
на подизање нивоа демократске свести комплетног друштва и на 
општу тенденцију за демократским односом, прожетим максималним 
међусобним уважавањем наставника и ученика.

Сврха истраживања јесте да се добију актуелне информације које нам 
откривају најчешће коришћен стил рада наставника. Истраживање 
треба да буде и вид конкретне помоћи наставницима како би боље 
сагледали и формирали објективну слику о себи и свом раду и како 
би свој однос према ученицима подигли на виши ниво, што је увек 
могуће. Ученичка перцепција веома је важна свим наставницима за 
њихов даљи практичан рад и уједно важан путоказ и за наставнике и 
за ученике.

У педагошкој литератури издвајају се два основна типа ауторитета. 
Први ауторитет је заснован на стручности, знању и искуству, а други 
ауторитет произилази из наставникове моћи да кажњава и награђује. 
Демократски оријентисан наставник не значи да је без ауторитета, 
напротив, то је први тип наставника кога, са повећањем узраста, 
ученици све више цене и поштују. Стил рада наставника, проистекао 
из његових личних особина и преузетих образаца понашања, утиче на 
карактер педагошке климе погодне за развој различитих међуљудских 
односа, који могу бити више или мање демократизовани.
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1. ПОЈМОВНО И ТЕРМИНОЛОШКО 
ОДРЕЂЕЊЕ СТИЛА РАДА НАСТАВНИКА 
Формалну дефиницију васпитног стила наставника, тешко је извести, 
због вишеслојности и сложености појма. Стил, према тумачењу 
стандардних језичких речника, као примарно одређење има значење 
писаљке код старих Грка и Римљана, односно, начин писања и 
изражавања мисли. У специјализованим речницима, лексиконима и 
енциклопедијама, дају се концептуалне дефиниције са покушајима 
теоријског дефинисања овог појма. Тако се у Обухватном речнику 
Инглиш-Инглиш (1972), стил дефинише као укупан збир детаља 
понашања који утичу мало на постигнуће циља, али понашању 
појединца дају посебну карактеристику. Речник особина личности 
стил одређује као: (1) карактеристичан начин усменог и писменог 
изражавања и (2) начин понашања, опхођења. У Психолошком 
речнику (1988), шире се одређује појам стила и наводи се његово 
значење као разлике у свим видовима понашања личности у целини, 
уз истицање максиме да је стил – човек. Све дефиниције се изводе 
из ширег схватања, а појам стила се подводи под ширу категорију. 
У овом случају, то је феномен понашања који варира од разлика у 
индивидуалним понашањима до укупног збира детаља понашања.

Теоријски приступи, у дефинисању стила понашања, веома су ретки. 
Амерички психолог Гордон Олпорт, кога сматрају оцем психологије 
личности, у свом делу „Склоп и развој личности“ (1991) ближе одређује 
стил понашања личности. Олпорт у сваком понашању разликује 
два аспекта, и то: (1) адаптивни аспект или аспект савладавања 
(шта се чини) и за тај аспект су потребни знање, навике, рефлекси и 
расуђивање и (2) изразни аспект или стил понашања који говори како 
нешто да урадимо и он показује дубље склоности наше природе.

У специјализованим педагошким речницима, уз појам стила појављују 
се и следећи дескриптори: стил васпитног рада, стил васпитања, стил 
рада наставника. Међутим, у Педагошком речнику (1967), различито 
су именовани појмови стил васпитног рада и стил наставниковог рада. 
Стил васпитног рада дефинише се личношћу васпитача, као особени 
и својеврсни, обележени начин поступања и руковођења васпитним 
процесом, а за стил наставниковог рада каже се да је то испољавање 
личних својстава неког наставника у васпитно-образовном раду, кроз 
целокупну индивидуалну педагошку праксу наставника.

У Педагошком лексикону, стил васпитања дефинише се као „скуп 
дистинктивних црта карактеристичних за васпитни процес који 
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се обавља у социјалном контексту и између различитих актера 
(васпитача, родитеља, деце)“ (1996: 481). Стил васпитања, заправо, 
зависи од васпитне филозофије васпитача/ наставника и од контекста 
у ком се наставни процес одиграва. Међутим, васпитна филозофија 
садржи експлицитне и имплицитне вредности чиме се васпитни 
стил повезује са културом и субкултуром којој припадају ученици 
у васпитно-образовном процесу. Васпитни стил као хипотетички 
конструкт, у различитим истраживачким концептима добија различите 
садржаје појма и различите термине. Највећи број дефиниција овога 
појма, заправо, реконструишемо из начина формулисања проблема, 
приступа истраживању и опредељења аутора за метод и технике 
истраживања.

У бројним истраживањима, стил вођења (понашања) наставника 
дефинише се преко начина комуникације са ученицима као 
директивни и недирективни утицај. Стил понашања, између 
осталог, може се дефинисати преко категорија: контроле, наметања, 
развијања садржаја активности, личног ангажовања, олакшавања 
и позитивне или негативне афективности. На основу тога, разликују 
се моћни наставников стил, који се може дефинисати као стил 
контроле, наметања и негативне афективности, и флексибилни стил 
– као стил олакшавања, развијања, личног ангажовања и позитивне 
афективности. Оно што се може закључити јесте да су успешнији и 
боље прихваћени, од стране ученика, флексибилнији наставници. 
То су наставници који подстичу код ученика унутрашњу мотивацију, 
самосталност у раду и одговорност у понашању. Светлана Костовић 
(2000) је васпитни стил видела као понашање наставника условљено 
социјално-емоционалном климом у васпитно-образовном процесу. 
Уже одређење или концептуално-операционална дефиниција 
васпитног стила јесте да је то интеракција дидактичких и васпитних 
компетенција наставника којима он креира климу (атмосферу, 
амбијент) у настави. Елементи или детерминанте тако дефинисаног 
васпитног стила су: стил вођења (руковођења), стил комуникације, 
наставни стил (у ужем смислу или стил организовања активности) и 
афективни стил. Како се васпитни стил у различитим истраживачким 
контекстима приказује биполарно, одређење васпитног стила може 
се навести и кроз следеће дихотомије:

 ̵ у стилу руковођења: ауторитарни и демократски стил;
 ̵ у стилу комуникације: директивни и недирективни стил;
 ̵ у наставном стилу: нормативни или стил који је усмерен на 
решавање проблема;
 ̵ у афективном стилу: стил позитивне или негативне 
емоционалне атмосфере.

Користећи се Олпортовом терминологијом, стил понашања 
„адаптивни аспект“ васпитног стила (шта наставник ради) манифестује 
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се преко дидактичких компетенција наставника (руковођење, 
комуникација, организовање активности и афективна атмосфера), 
а „изразни аспект“ (како наставник ради) мaнифестује се помоћу 
компетенција наставника (ауторитарно или демократски, директивно 
или недирективно, нормативно или усмерено на решавање проблема 
и у позитивном или негативном емоционалном тону). Из овога је 
могуће извести неке од заједничких карактеристика васпитног стила:

 ̵ васпитни стил се одређује као преовлађујуће, доминирајуће 
или устаљено понашање наставника;
 ̵ у различитим истраживачким концепцијама садржај појма 
понашање (стил понашања) има различит садржај;
 ̵ стилови се приказују биполарно, кроз дихотомије;
 ̵ васпитни стил се исказује преко социјално-економске климе у 
разреду.

Издвајање заједничких карактеристика васпитног стила из различитих 
истраживачких концепата бројних аутора, као и уважавање става да је 
свако дефинисање – прихватање и наглашавање одређених аспеката 
зависно од референтног оквира истраживања, доводе до закључка да 
се васпитни стил може дефинисати само као вишедимензионални, 
хипотетички конструкт који није могуће директно мерити, већ путем 
перцепција и процена учесника интеракције.

1.1. Демократско и ауторитарно структурирање професије 
наставника  
Приликом класификације стилова рада наставника, неопходно је 
сагледати начин коришћења ауторитета у наставној пракси. Под 
појмом „руковођење наставом“, подразумевају се сва три стила 
рада наставника: демократски, ауторитарни и равнодушни, односно 
стихијски (laissez-faire). Демократски и аутократски стил су доминантни 
и налазе се између две крајности, где сваки у одређеним условима 
има своје добре и лоше стране. Полазећи од бројних класификација 
стилова рада наставника (Вилотијевић, 1993; Гордон, 2003; Cowley, 
2006), доминантни стилови су аутократски и демократски, мада се 
као трећи помиње и комбиновани стил рада наставника. Неки од 
аутора (Ријавец, 2001; Матијевић и Богнар, 2003; Стилин, 2005; Стол 
и Финк, 2000) наводе и попустљиви стил рада наставника. За разлику 
од наведених, Светозар Богојевић (Богојевић, 2002:194), поред 
ауторитарног и демократског помиње и манипулативни и конгруентни 
стил рада наставника. Страни извори помињу најчешће laissez-faire 
стил рада наставника, али он нема ширу примену.

Демократски стил руковођења наставом подразумева да наставник 
помаже успостављање правила унутар групе, односно наставник 
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као водитељ укључује ученике у успостављање правила и спреман 
је да дискутује о правилима. Наставник демократске оријентације 
дозвољава ученицима да учествују у процесу доношења одлука, 
а о свакој одлуци, пре него што је донесе, разговара са ученицима. 
На часу најчешће користи дијалошку методу. Добро познаје своје 
ученике и увек поставља високе захтеве и очекивања од тренутних 
могућности ученика. Увек радо комуницира са ученицима и може да 
прекине предавање уколико нешто није сасвим разумљиво. Уважава 
мишљење ученика и показује разумевање за сваки проблем у разреду. 
Његови ученици сами доносе одлуке о свом учењу чиме преузимају 
одговорност за постигнуте резултате. У раду подстиче самопоштовање 
и самопоуздање ученика.

Ауторитарни стил рада наставника подразумева да наставник поставља 
чврста правила и стандарде и не жели да са ученицима преговара о 
истим. Правила су ту да се поштују! Наставник са оваквим стилом, моћ 
и власт држи само у својим рукама и код њега у одељењу влада рад, 
ред и дисциплина. Од ученика много очекује јер им поставља високе 
захтеве. У његовим предавањима доминира монолошка метода, јер 
је његова реч прва и последња, а од ученика очекује да наставно 
градиво репродукују редоследом којим је он излагао. Врло је строг, не 
дозвољава прекидање предавања, тако да ни питања нису пожељна. 

Настава је строго структуирана са јасним правилима понашања, а час 
максимално контролисан. Док он говори, сви морају да ћуте. На часу 
ствара атмосферу страха, понекад кажњава ученике, а од свих особина 
ученика највише цени послушност и беспоговорно извршавање 
задатака. Послушност настаје из љубави и поштовања, а покорност из 
страха, најчешће страха од казне. 

Стихијски или равнодушни стил не успоставља нити одржава 
правила, не поставља никакве границе нити циљеве. Ученици зато 
могу показати незрелост, неодговорност, незадовољство и мањак 
самоконтроле. Овај стил подразумева минимално укључивање у 
начин рада ученика, осим када се ученици упућују на литературу и 
друге наставне материјале. Наставник равнодушног стила углавном 
је заокупљен собом и својим проблемима и не занимају га ученици и 
васпитно-образовни процес. Сваки задатак одрађује са минималним 
утрошком личне енергије. У реализацији наставе је пасиван, чиме 
одговорност и иницијативу препушта ученицима. У оцењивању је 
веома попустљив и без јасних критеријума. Нема потребу да мења 
свој наставни рад, не уводи различите методе ни нове садржаје 
и једва чека крај часа. Laissez-faire стил рада карактеристичан је по 
томе што наставник само „обезбеђује ученицима информације које 
су им потребне за рад“ (Влахек и Јурчец, 2009: 604). Наставник, дакле, 
представља везу између ученика и спољашњег окружења. 
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Ученици, при оваквом стилу рада наставника, имају висок степен 
слободе, сами бирају средстава и методе рада којима ће доћи до 
жељеног циља, без мешања наставника у њихов рад (Станичић, 2006: 
124). Овај стил се ретко помиње и није заступљен у довољној мери у 
педагошко-дидактичкој теорији и пракси.

Наведена три стила рада међусобно се веома разликују. Према 
Богојевићу (2002:193-194) карактеристике ауторитарног стила рада 
наставника су:

 ̵ спољашња мотивација заснована на неприкосновеном 
ауторитету наставника,
 ̵ пунитивност наставника и рецептивност ученика,
 ̵ дисциплина као циљ васпитања,
 ̵ физичко кажњавање,
 ̵ круто уважавање плана и програма рада,
 ̵ послушност ученика према наставнику,
 ̵ дидактички материјализам,
 ̵ послушност ученика према наставнику,
 ̵ институционализам заснован на формалним односима и
 ̵ ауторитарна личност наставника.

Исти аутор описује демократски стил рада наставника као:

 ̵ спољашњу мотивацију засновану на примеру (узору),
 ̵ комплексност наставника која допушта компетентност детета,
 ̵ свесну дисциплину као средство васпитања,
 ̵ лични пример наставника,
 ̵ усаглашавање, дијалог о садржајима процеса учења,
 ̵ превазилажења дидактичког материјализма,
 ̵ постизање комплексности кроз стицање знања, врлина и 
навика,
 ̵ демократија заснована на неформалним односима и
 ̵ демократска личност наставника (Богојевић, 2002:193).

Појам ауторитета је анализиран кроз теорије моралног развоја од 
најранијег детињства до зрелог доба. Амерички психолог, Лоренс 
Колберг, и швајцарски психолог, Жан Пијаже, доказивали су да 
дете мора бити послушно како би научило основе моралности, док 
тек касније ствара своја правила по којима ће етичност бити изнад 
послушности. Аустријски лекар и психолог, оснивач психоанализе, 
Сигмунд Фројд, у својој теорији о деловима личности нагласио је да 
се супер-его формира послушношћу, а најбржи и најбољи начин за 
његово формирање јесте награђивање и кажњавање. Кажњава се 
све оно што није у складу са друштвеним нормама, а награђује се 
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активност која одговара друштвеним очекивањима. Немачки психолог 
и психоаналитичар, Ерих Фром, истицао је да је слепа послушност 
супротност индивидуализацији и да нема праве индивидуе која 
не дела по својој, већ по вољи ауторитета. Права, хуманистичка 
слобода, јесте она која ослобађа од било ког ауторитета и код које су 
хтења и жеље појединца оно што га тера напред, а не жеља његовог 
претпостављеног.

Сагледавајући наведена становишта, потребно је указати на 
чињеницу да проблем ауторитета треба одвојити од појма слепе 
послушности (односно покорности) и ауторитарности. Ауторитаризам 
је антидемократска тенденција која потцењује вредности појединца, 
оправдава идеју силе и почива на ауторитарном систему вредности. 
Најчешће се постиже принудним средствима и последица је ригидног 
и оштрог поступања, пре свега родитеља, а затим и наставника. 
Ауторитарна личност тражи безусловну дисциплину, наглашава 
дужности и обавезе, али не и права, недовољно испољава љубав, 
истиче важност статуса и присиљава децу/ученике да се уздрже од 
сваке спонтане манифестације осећања.

Руски педагог, Татјана Маљковска (Мальковская, 1977), под педаго-
шким стилом руковођења наставом подразумева скуп одрживих 
начина интеракције наставника и ученика у процесу сарадње и 
комуникације. Главни начини интеракције наставника и ученика могу 
бити: говор (пријатељски, равнодушан, званичан тон и слично), али 
и његов облик (наређење, молба, савет), техника награђивања и 
кажњавања, успостављање блискости, односно удаљености. 

Под демократским стилом руковођења наставом, Маљковска 
подразумева да наставник подстиче ученике да донесу одлуке које 
се тичу колективног живота, односно да је свако одговоран за своје 
поступке у тиму, а не само учитељ, да подстиче развој јавног мњења 
код ученика, подстиче ученике да независно и активно учествују у 
органима самоуправе, заинтересован је за приватни живот својих 
ђака, прихвата критичка мишљења својих ђака, индиректно утиче на 
мотивацију својих ученика (са саветом, молбом), користи благи хумор, 
са ученицима расправља о свему и никад не каже: „Ти то не можеш“. 
Ако ученици нису у праву, наставник их исправља, увек са доказом. 
У појединим ситуацијама наставник може тражити безусловни ред и 
пажњу, али то није типичан начин комуникације са ученицима. Никад 
се не истиче као особа која све зна, а самим тим ученици се не плаше 
да кажу мишљење, чак иако нису сигурни да је оно исправно. Овакав 
наставник не живи у „образовним визијама“, већ живи са својим 
ученицима. Ученици се не противе ауторитету и интегритету оваквог 
наставника, јер је он наставник „добре воље“. 
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Ауторитарни стил рада наставника се залаже за искључиво управљање 
разредом и поставља контролу над испуњеношћу утврђених услова. 
Наставник „аутократа“ користи своја права наставника без обзира 
на ситуације и без правдања за своје поступке према ученицима. 
Ауторитарне реакције наставника често су праћене енергичним 
притиском на ученике, што доводи до непријатне атмосфере. Чак 
и са добрим ставом ученика о таквом наставнику и уз спремност 
да га слушају, они сами не могу да делују проактивно и независно. 
Уз дугорочну сарадњу са ауторитарним наставником, ученици могу 
да развију неке непожељне, негативне карактеристике, као што су 
пасивност, кукавичлук, недостатак поверења и агресивност. Маљковска 
напомиње да су наставници са ауторитарним тенденцијама у стилу 
руковођења дубоко уверени у недостатак независности ученика, 
незрелост и њихову немогућност да самостално изврше одређени 
задатак. Код таквих наставника је изразито испољено самопоштовање. 
Они су веома критични према својим колегама, али истовремено 
веома осетљиви на критику упућену њима самима. У односу на 
наставно особље, наставник ауторитарног стила најчешће покушава 
да се постави као њихов лидер.

Наставник либералног стила руковођења веома је толерантан на 
све преокрете школског живота, не меша се у послове деце уколико 
није неопходно и не показује посебну иницијативу у организацији 
разних предмета. Он се одликује неодлучношћу, оклевањем и доноси 
одлуке само под јаким притиском администрације и ученика. Такав 
наставник бежи од иновација и избегава преузимање иницијативе. 
Неколико најактивнијих ученика постепено преузимају неке од 
његових организационих функција, а у тешким ситуацијама ученици 
се обраћају другим наставницима, чиме се ови ослобађају доношења 
одлука. Такав наставник у односима са колегама често заузима 
„средњи положај“. Он покушава да примени демократски стил рада, 
али он не доводи до очекиваних резултата због недоследности.

Ни један од стилова руковођења не постоји у свом „чистом“ облику. 
Стил руковођења наставом зависи од низа објективних и субјективних 
услова. Објективни предуслови су, између осталог, образовање 
наставника, стил вођства директора школе и зрелост и кохезија 
особља. Субјективни предуслови су морални, емоционални и вољни 
развој личности наставника, посебно његов темперамент, ниво 
аспирације и самопоштовања (Мальковская, 1977: 241).

Многобројна теоријска разматрања наводе на закључак да стил 
педагошког руковођења директно зависи од инхерентних квалитета 
личности наставника. Међу особинама које отежавају интеракцију 
са ученицима су: брз темперамент, правдољубивост, журба, 
оштрина, повећана потреба за самопоштовањем, самопоуздање, 
упорност, недостатак смисла за хумор, превише мекан и љубазан, 



Александра Милошевић: СТИЛОВИ РАДА САВРЕМЕНОГ НАСТАВНИКА

16

неодлучност, једноставност, озлојеђеност, сувоћа, тромост, 
недостатак организације. Старији наставници често се правдају 
својим темпераментом и самопоуздањем, док млади наставници 
више испољавају тврдоглавост, ужурбаност, неодлучност, недостатак 
организације. У настојању да наставник унапреди начин коришћења 
методе управљања, могу се свесно и вољно контролисати методе и 
начини интеракције са ученицима. До унапређења наставног стила 
лидерства, може доћи под следећим условима: развојем јавног 
мњења међу наставним особљем, координацијом активности свих 
чланова наставног особља (односно уколико наставници покушају да 
промене неке технике и методе свог руковођења).

1.2. Професионалне компетенције наставника
Појам компетенција долази из енглеског језика (eng. competences) и 
нема прецизно појмовно одређење. У речничко-енциклопедијској 
педагошкој литератури скоро да и нема појмовног одређења 
компетенција. У српском језику напоредно се користе два термина, 
компетентност и компетенције, који се и поред терминолошке 
сличности не могу користити као синоними.

Наиме, компетенција је шири појам од компетентности и њиме се 
означава целокупност ангажовања да би се остварио одређени циљ. 
Термин компетентност подразумева формирану оспособљеност 
(знање и вештине) за обављање одређених послова. Међутим, и поред 
елементарних дистинкција самих термина тешко је направити разлику 
између наведених појмовних одређења. Полазну основу за њихово 
дефинисање изводимо из општег значења појма компетенција (com-
petences) као „надлежности, меродавности, способности“ (Вујаклија, 
1985: 442). Oпште значење термина може бити основ за промишљање 
његовог појмовног одређења. 

Критичка анализа наведених појмовних одређења, без обзира 
на терминолошке и садржинске разлике, показује да се термин 
компетенције може дефинисати помоћу три конструкта:

а) знање,
б) вештина и
в) мишљења и ставови.

Идентификовани конструкти јасно указују на потребу напуштања 
једнодимензионалног поимања компетенција (као енциклопедијска 
знања). Те компоненте, да их условно одредимо као компоненте 
компетенција (знања, вештине, мишљења и уверења), сасвим су 
довољне за одређивања појма компетенција уопште, али и као 
основа за дефинисање професионалних компетенција наставника. За 
одређивање компетенција наставника, поред поменутих конструкта, 
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неопходно је укључити и друге, као што су: способност за критичност, 
аналитичко мишљење, креативност, толерантност, иновативност, 
способност тимског рада, самосталност и самоинцијативност.

На одређења наставничких компетенција наилазимо у различитим 
нормативним актима којим су те компетенције стандардизоване. 
У Републици Србији у документу Правилник о стандардима 
компетенција за професију наставника и њиховог професионалног 
развоја („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011), 
наставничке компетенције одређују се као скуп потребних знања, 
вештина и вредносних ставова наставника и односе се на вршење 
сложених активности у васпитно-образовном раду. Оне треба, пре 
свега, да обезбеде професионалне стандарде и одређују се у односу 
на циљеве и исходе учења. 

Са становишта професионалног развоја, компетенције се дефинишу 
за:

 ̵ наставну област, предмет и методику наставе;
 ̵ поучавање и учење;
 ̵ подршку развоју личности;
 ̵ комуникацију и сарадњу.

Дакле, наставник треба да поседује:

 ̵ стручна знања, односно да добро познаје свој предмет и да 
прати и усваја нова знања из своје стручне области;
 ̵ дидактичко-методичке вештине које омогућавају наставнику 
да доноси ваљане одлуке о наставним методама, средствима, 
интерактивној и мултимедијалној настави, да одреди шта је тачан 
циљ, сврха, исход и практична примена сваког наставног садржаја, 
да припреми и организује наставу, да сазнајно подстиче ученике, 
као и да размишља о усвојеном знању;
 ̵ васпитно-педагошка улога наставника у последње време 
поново добија на значају, јер унутар школе али и ван ње, подршка 
правилном и свестраном развоју дечије личности све више постаје 
услов за наставничко деловање;
 ̵ компетентан наставник треба да поседује добру способност 
комуникације у смислу јасног и разумљивог излагања, уважавања 
ученика, колега и родитеља, активно слушање, равноправно 
комуницирање, емпатичност, коришћење дискретне и одмерене 
дозе хумора и слично;
 ̵ морални квалитети наставника су, као део личних компетенција, 
јако битни, јер ученици у њему могу да виде свој узор, а наставник 
због тога и треба да води рачуна о властитом понашању и личним 
вредносним оријентацијама;
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 ̵ сарадња, стабилне емоције и демократска оријентација су 
важне социјално-психолошке особине наставника;
 ̵ култура наставника, као вид свакодневног опхођења, али 
и преношења великих националних и светских културних 
остварења, неопходан је сегмент личности сваког квалитетног 
наставника;
 ̵ спремност на усавршавање би требало посматрати као 
компетенцијски квалитет, јер наставник који није спреман да се 
стручно и професионално усавршава није прави наставник, већ 
особа која само одрађује свој посао; стратегија „друштво које 
учи“ највише се односи на наставника, а његово учење треба да 
обухвати не само стручно, већ и педагошко-психолошко знање у 
најширем значењу.

У документу Европске комисије Образовање у Европи – различити 
системи, заједнички циљеви до 2010. године, у делу који говори о 
стратешким задацима, на првом месту се налази унапређивање 
професионалног образовања наставника (Европска комисија, 2005). 
Дакле, о компетенцијама наставника говори се кроз призму знања и 
вештина, личних особина и професионалне културе. За унапређење 
квалитета наставе неопходан предуслов чине јасно постављени 
циљеви и општи исходи који су усклађени са визијом образовања и 
васпитања. У Правилнику о стандардима компетенција за професију 
наставника и њиховог професионалног развоја („Службени гласник 
РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011), дефинисано је да је улога 
наставника вишеструка, јер треба да (1) развија кључне компетенције 
код ученика зато што их оспособљава за живот и рад и пружа основу 
за даље учење, (2) пружа додатну подршку ученицима из осетљивих 
друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са 
тешкоћама у развоју, да развија образовне и васпитне потенцијале у 
складу са сопственим могућностима. 

Успешан наставник је компетентан наставник, при чему се под појмом 
компетенција подразумева скуп знања, способности, вештина и 
вредности, односно меродавност, надлежност, оспособљеност, 
квалификованост наставника за квалитетно вршење своје професије и 
позива (Даниловић, 2011). Компетентност наставника или педагошка 
компетентност која подразумева већи број различитих компетенција, 
основна је претпоставка ефикасног обављања васпитно-образовне 
делатности. 

Терминолошко-појмовни проблеми компетенција су сложени, али су 
и теоријско-методолошки проблеми утврђивања врста компетенција 
и критеријума њихове класификације, још сложенији. Један од 
познатих аутора из области компетенција је амерички психолог 
Данијел Големан (Goleman, 1998). Он посебну пажњу посвећује 
емоционалним и социјалним компетенцијама. 
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Eмоционалне компетенције класификује на следећи начин:

 ̵ самосвест (свест о унутрашњим стањима, могућностима, 
изворима и интуицији);
 ̵ саморегулација (управљање властитим унутрашњим стањима, 
импулсима и ресурсима); 
 ̵ мотивација (емоционалне тенденције које воде циљу или 
олакшавају реализацију циљева).

Големан је, такође, извршио класификацију социјалних компетенција 
које разврстава у две групе:

 ̵ емпатију (свест о осећањима, потребама и бригама других);
 ̵ социјалне способности (адаптабилност и позитивни одговори 
према другим).

У контексту критичке анализе односа компетенција и циљева 
васпитања и образовања, у својој опсежној студији „Педагогија за 
XXI вијек“, Ненад Сузић (2005) је идентификовао 28 компетенција и 
класификовао их у четири подручја:

 ̵ когнитивне компетенције (издвајање битног од небитног, 
постављање питања, разумевање материје и проблема, памћење 
и одабир информација, руковање информацијама, конвергентна 
и дивергентна продукција и евалуација);
 ̵ емоционалне компетенције (емоционална свест, 
самопоуздање, самоконтрола, емпатија и алтруизам, 
истинољубљивост, иновације);
 ̵ социјалне компетенције (разумевање других индивидуа и 
група, сагласност и усаглашеност са циљевима, групни менаџмент, 
комуникација, подршка другима, уважавање различитости, 
толеранција и демократија, осећај позитивне припадности нацији 
и цивилизацији);
 ̵ радно-акционе компетенције (познавање струке, 
општеинформатичка и комуникацијска писменост, самосвест и 
предузимање одговорности за лична остварења, перзистенција, 
мотив постигнућа, иницијатива, спремност да се искористе 
указане могућности, оптимизам, унутрашња мотивисаност и 
воља за рад).

Све ове компетенције треба да буду усмерене на развој савременог 
система образовања и да код младих људи развију компетенције за 
слободан живот у савременој цивилизацији. Наставници, пре свега, 
треба да развију личне компетенције да би се усмерили на развој 
ученичких.

Поред наведених, у педагошкој литератури наводи се већи број 
других класификација компетенција, али скоро сви аутори су 
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сагласни да постоје опште компетенције (generic competences), које 
треба дефинисати на сваком нивоу образовања. Стога су и опште 
компетенције веома битне за наставничке професије.

Са аспекта наставничке професије, примерена је класификација 
општих компетенција, где се разликују:

 ̵ инструменталне,
 ̵ интерперсоналне и
 ̵ системске компетенције.

У инструменталне компетенције спадају: способност анализе и 
синтезе, способност планирања и организовања, основно опште 
знање, утемељење у основном професионалном знању, усмена 
и писмена комуникација на матерњем језику, знање страног 
језика, елементарно познавање рачунара, вештине менаџмента 
информација, решавање проблема и одлучивање.

Интерперсоналне компетенције чине: способност критике и 
самокритике, тимски рад, интерперсоналне вештине, способност 
рада у интердисциплинарним тимовима, способност комуницирања 
са неекспертима из других области, разумевање разноликости и 
мултикултуралности, способност рада у међународном окружењу и 
етичка посвећеност.

Опште системске компетенције садрже: способност примене знања 
у пракси, истраживачке вештине, способност учења, способност 
прилагођавања новим ситуацијама, способност стварања нових идеја 
(креативност), вођство, разумевање култура и обичаја других земаља, 
способност независног рада, креирање и менаџмент пројеката, 
покретачки и предузетнички дух, брига о квалитету и жеља за 
успехом. Дефинисање наставничких компетенција као специфичних 
професионалних компетенција треба теоријски и методолошки 
заснивати на битним педагошким полазиштима:

 ̵ наставник треба да поседује компетенције које ће развијати 
код ученика;
 ̵ компетенције наставника треба да садрже све битне структурне 
конструкте (знања, умења, мишљења и уверења);
 ̵ компетенције наставника не треба дефинисати као „статичне 
циљеве“, већ их одређивати у складу са развојем науке, технике, 
технологије и друштвених односа у конкретној друштвеној 
средини;
 ̵ аналитичко набрајање свих професионалних компетенција 
наставника није оправдано, те компетенције треба 
идентификовати на глобалном плану, јер постоје битне разлике у 
профилима наставника (Бранковић, 2011) .
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Професионализацијом наставника бави се и Европска асоцијација за 
развој наставника (АТЕЕ – Аssociation for Teacher Education in Europe) 
која представља место где могу да се размене информације, идеје, 
иновације, али и проблеми који прате образовање наставника у 
европским земљама. Једна од конференција АТЕЕ била је посвећена 
стандардима за развој наставника и дефинисање индикатора 
квалитета наставника. Подржан је концепт наставничке професије у 
којој се цени рефлексивно мишљење, континуирани професионални 
развој, аутономија, одговорност, креативност, акциона истраживања 
и лично мишљење. 

Према извештају Европске комисије (Common European Principles for 
Teacher Competences and Qualifications, 2010), савремени наставници 
би требало да буду спремни да одговоре на растуће друштвене 
изазове, да активно учествује у њему и припремају ученике да буду 
аутономни и спремни на доживотно учење. Они треба, дакле, да буду 
у стању да размишљају о процесима учења и наставе, да добро познају 
свој и сродне предмете, садржаје наставних програма, педагогије, 
иновације, истраживања, као и друштвене и културне димензије 
образовања. 

Листа кључних компетенција наставника није коначна, јер су 
препознате у садашњем тренутку и треба их посматрати у друштвеном 
контексту.

Наставници би требало да буду усмерени на:

(1) Рад са другима. Наставници раде у професији која треба да 
се заснива на вредностима социјалне инклузије и неговања 
потенцијала сваког ученика; они треба да познају специфичности 
људског раста и развоја и показују самопоуздање приликом 
ангажовања са другима; они треба да буду у могућности да раде 
са ученицима као појединцима и да им буду подршка у развоју 
ка активним члановима друштва; треба да раде на начин који 
повећава колективну интелигенцију ученика, али и да сарађују са 
колегама ради побољшања сопствене наставе;
(2) Употреба знања, технологије и информација. Наставници 
треба да буду у могућности да раде са различитим врстама знања; 
њихово образовање и професионални развој треба да их припреми 
за разноврстан приступ, анализу, проверу, за преношење знања, 
чинећи ефикасно коришћење технологије када је то прихватљиво. 
Њихове педагошке вештине треба да омогуће да наставник 
изгради и управља средином за учење и задржи интелектуалну 
слободу при избору. Коришћење информацијско-комуникацијске 
технологије треба да им омогући да се интегришу у ефикасно учење 
и подучавање; требало би да имају добро разумевање за ученике 
и сагледавају учење као доживотно путовање. Њихова практична и 
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теоријска знања треба да им дозволе да уче из сопственог искуства 
и одговоре на широк спектар стратегије наставе и учења усмерене 
на потребе ученика.
(3) Рад са и у друштву. Наставници доприносе припремама 
ученика у развоју глобалне одговорности за улоге грађана ЕУ. 
Наставници би требало да промовишу мобилност и сарадњу 
унутар свих европских токова и подстичу интеркултурално 
поштовање и разумевање; они треба да развијају код ученика 
поштовање и свест о разноврсности култура и идентификовању 
заједничких вредности, да буду у могућности да раде ефикасно 
са локалном заједницом као и са партнерима и заинтересованим 
странама у образовању – родитељима и институцијама за 
образовање наставника; њихово искуство и стручност би требало 
да им омогући да допринесу систему квалитета; рад у свим овим 
областима треба да буде уграђен у доживотно учење које обухвата 
и континуиран професионални развој, јер се не може очекивати 
да наставници поседују све неопходне компетенције на завршетку 
свог иницијалног образовања. 

Сагледавајући захтеве који се постављају пред наставнике у савременој 
школи, а који су услов за успешно обављање наставничке професије, 
може се уочити да је доста тога што наставник треба да зна, уради, 
оствари, поседује, користи, примени, како би испунио очекивања 
друштва. Нису ретки коментари да се од наставника превише очекује, 
а у прилог томе Мирчета Даниловић истиче да је на основу резултата 
опсежних истраживања (теоријских и емпиријских) установљено да 
„друштво данас очекује и захтева од наставника да поседује око 200 
позитивних моралних особина, да врше око 195 улога и функција, 
да поседује 50 врста и облика компетенција, да поседује знања из 
најмање 10 научних области и дисциплина и да може да остварује 80 
врста и облика учења, односно врста наставе и подучавања, што се 
ни за једну постојећу професију не очекује и не захтева“ (Даниловић, 
2011:2).

Заједнички европски принципи по питању наставничких компетенција 
и квалификација, истичу да учење не сме да буде само себи крајњи 
циљ, односно збир знања, већ треба да се препознаје кроз боље 
схватање самог себе и других у свакодневном животу како би се 
створили хуманији услови за живот и како би ученици знали шта 
треба да уче и шта се од њих очекује, а наставници како да предају да 
би настава била квалитетна и прихватљива за све. 

Наставничке компетенције треба да буду преносиве, 
мултифункционалне и примењиве у многим ситуацијама и 
контекстима како би могле да се употребе за достизање различитих 
циљева. Кључна чињеница је, дакле, да су компетенције предуслов за 
адекватно лично испуњење у животу, за рад и за перманентно учење.
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1.3. Личне и професионалне особине наставника
Проблемом особина наставника, педагози се озбиљније почињу 
бавити 20-тих година XX века, подстакнути захтевима организовања 
адекватног школовања наставника. Ово је условило развој и 
посебног покрета означеног као педеутологија, односно учење о лику 
наставника. Питање о томе које особине треба да поседује особа којој 
се поверава васпитање младих нараштаја, увек је актуелно. Тешкоће 
које се јављају у проучавању особина наставника, идентичне су 
тешкоћама које се јављају приликом проучавања особина личности 
уопште. Непостојање општеприхваћене теорије личности доводи 
истраживаче у ситуацију да се опредељују за полазни теоријски 
модел, односно коју од класификација особина ће узети као основу. 
При одабиру критеријума за класификацију особина може се 
поћи од одређене теорије личности, па прихватити критеријуме 
класификације садржане у тој теорији или се може разрадити посебна 
класификација особина, према потребама конкретног истраживања, 
без директнијег ослањања на неку теорију личности. Сличан проблем 
истиче Ненад Сузић, наводећи да се „једни аутори баве критеријима 
класификације, други мешају особине и критерије, а трећи се баве 
особинама наставника без критерија класификације“ (Сузић, 2000: 
56).

Формирањем наставника и њиховом припремом за функције 
које треба да обављају у савременој настави, више пута су се 
бавиле, окупљајући и организујући расправе, водеће међународне 
организације, као што су UNESCO, OECD и BIE. Крајем седамдесетих 
година прошлог века, на састанку UNESCO Института у Хамбургу, 
стручњаци су експлицитно указали на чињеницу да наставници више 
нису једноставни пропагатори знања, већ имају јаку конкуренцију у 
виду средстава масовне комуникације која привлаче пажњу ученика. 
Логична последица оваквог глобалног напретка јесте неопходност 
наставе која младима треба да помогне да изађу на крај са свим 
несређеним изворима обавештења и да их среде на одређени начин, 
да разликују оно што је корисно за развој појединца и друштва, што 
није актуелно у овом тренутку, али може бити усмерено на будућност. 

Амерички савет за васпитање (American Council for Education) 
применио је метод критичких случајева америчког психолога и 
истраживача Џона Ц. Фланагана за идентификацију свих могућих 
врста понашања наставника за посматрање, који би могли да објасне 
неуспех или успех наставе и наставника (Flanagan, 1954: 22). 

Као резултат тог истраживања, издвојене су три категорије:

 ̵ личне врлине (својства): оптимизам, праведност, самоконтрола;
 ̵ професионалне врлине: познавање предмета и методологије, 
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способност за активизацију ученика, вештина ограђивања од 
сопствених проблема;
 ̵ друштвене врлине: благонаклони однос према средини 
(симпатија), демократско убеђивање, љубазност (став који 
омогућује прихватање од стране других људи), способност и 
жеља да се схвате реакције других људи.

Комисије за образовање и културу Европске уније и OECD су током 
2005. године изложиле опште европске принципе о компетенцијама 
и квалификацијама савременог наставника:

(1) Професија наставника би требало да буде солидно припремљена, 
и то на следећи начин:

 ̵ наставници би требало да имају више или високо образовање 
или оно које им је еквивалентно;
 ̵ припремање у области иницијалног образовања требало би да 
буде високо квалификовано и да садржи примерену наставничку 
квалификацију;
 ̵ програм образовања наставника треба да обезбеди сва три 
циклуса (bachelor, masters i doctorate) у циљу обезбеђивања 
њиховог места у европском образовању и повећање могућности 
за напредовање и покретљивост у оквиру професије;
 ̵ треба подстицати и доприносити истраживањима и 
сазнавањима заснованим на пракси, а у циљу развијања нових 
знања која се односе на образовање и усавршавање.

(2) Наставничку професију треба схватити као континуум који укључује 
почетно образовање и извођење као настављање континуираног 
професионалног развоја, а у циљу:

 ̵ стратегије доживотног учења уз формалне и неформалне 
развојне могућности;
 ̵ предметног (стручног) и педагошког обучавања које током 
каријере треба континуирано дограђивати и унапређивати.

(3) Мобилност наставника (путовања и размена стручних искустава) 
треба да буде подржана и промовисана као интегрални део 
иницијалног и континуираног стручног усавршавања, јер треба да 
обезбеди:

 ̵ да наставници имају знање и искуство европске сарадње, које 
им омогућава да цене вредности и поштују културне разноликости;
 ̵ да едукује ученике да постану грађани европске заједнице и 
глобално одговорни;
 ̵ да имају могућности за учење европских језика који ће ову 
мобилност олакшати.

(4) Наставничке професије треба да функционишу у партнерству са 
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другим наставницима, односно треба подстицати партнерство између 
институција у којима су наставници запослени у циљу квалитетније 
размене иновација, а у циљу високог квалитета усавршавања и 
ефикасне наставне праксе.

У савременом друштву брзих и честих промена, улога и функција 
наставника резултат је измењених и другачијих погледа на укупне 
процесе васпитања и образовања у чијем остваривању обавезно 
учествује наставник. Ови процеси не односе се искључиво на 
једноставне и изоловане интеракционе односе између наставника 
и ученика, већ постају далеко комплекснији. Савремени наставни 
процеси представљају висок ниво сложености, организације и 
интеграције. Активности наставника у све већој мери постају 
обухваћене заједничким циљевима и јединственом организацијом 
рада, а битно се мења и концепција друштвене и педагошко-
психолошке улоге савременог наставника, који добија нове задатке и 
функције. Наставник у савременој школи треба да буде припремљен 
за планирање и организовање васпитно-образовних и наставних 
процеса, за успостављање и одржавање позитивне климе у одељењу 
и бриге за напредовање ученика понаособ, за обављање функције 
искусног саветника и руководиоца, као и за конструктивну сарадњу са 
другим наставницима. „Наставник који има доживљај успешности у 
раду има и осећање задовољства, пријатности и самопоуздања, већу 
отвореност за промене значајне за унапређење образовно-васпитног 
рада. Тиме се отвара простор за лични развој и ствара могућност за 
његово професионално напредовање“ (Стаматовић и Рогић, 2008: 99).

Оквир овог истраживања чине наставници, са једне, и ученици, 
са друге стране. Карактеристике развоја ученика старијих разреда 
основношколског узраста, а нарочито специфичности раног 
адолесцентног периода, рефлектују се на њихов школски живот и 
рад. Развојне промене карактеристичне за ученике овог узраста су 
физичке и физиолошке природе (промене у висини, тежини, промене 
хормонског статуса и са њима у вези појава полних карактеристика), 
затим промене у когнитивној сфери (развија се апстрактно мишљење 
кога одликује флексибилност, дедукција и мисаоно експери-
ментисање што се одражава на понашање и заузимање ставова), 
промене социјалног контекста (који је видно обележен промењеним 
односом према родитељима, конформистичком оријентацијом 
према вршњачким групама у којима се формира слика о себи, развија 
осећај припадништва, признања и дефинишу циљеви и вредности) 
и емоционални развој (јаче доживљавање и изражавање емоција, 
емоционална подршка и сигурност, у вези са породицом, али и 
вршњацима). Дете у овом периоду има потребу да постане независно 
и уђе у слободни свет одраслих, али делом да остане дете, односно оно 
трага за својим идентитетом. Често се налази у ситуацијама у којима 
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испољава опозиционе ставове према родитељима и наставницима 
и испробава различите улоге. За њега је овај период брзог раста 
и развоја период збуњености, узнемирености, преиспитивања и 
недоумица и праћен је многим кризама које могу имати два значења: 
развојне кризе која је могућност или изазов даљег раста и развоја 
и акцедентне или патогене кризе која може водити у деструкцију, 
патологију или друге облике девијантног понашања (Бјекић, 1999).

Улога родитеља је незаменљива у адолесцентном периоду у 
превазилажењу развојних криза детета и успостављању психичке 
равнотеже. Морамо истаћи и велику улогу наставника који треба да 
познаје заједничке карактеристике и специфичности појединих фаза 
развоја кроз које дете пролази, али и да „целокупну организацију 
рада подешава и усмерава тако како би развојне специфичности 
одређивале васпитно-образовне садржаје и поступке, а не обрнуто, 
како се то понекад у пракси дешава“ (Лакета, 1998: 10). На основу 
ових сазнања, наставник заједно са ученицима треба да гради 
односе међусобног поверења и сарадње. Он може да им помогне у 
превазилажењу тешкоћа у учењу и понашању пружањем ненаметљиве 
подршке и испољавањем разумевања за новонастале ситуације 
(Бјекић, 1999). Емоционална подршка детету од велике је важности у 
решавању развојних проблема па наставник никако не би требао да 
је стави на маргине васпитног деловања.

Да би са успехом обављао свој посао, наставник треба да поседује 
адекватне људске и стручне особине које се односе на: стручност за 
обављање посла, организаторске способности, способност и знање за 
успешно оцењивање ученика, комуникацијске способности, позитивне 
емоције у раду, емпатичност и праведност у свакодневном раду и 
оптимизам и љубав према послу. Стручност наставника подразумева 
познавање струке и шире области којој та струка припада, али и 
широко опште образовање које, обједињено са ужестручним, чини 
целину. Свестраног и образованог наставника ученици изузетно цене 
и поштују, јер у њему препознају вредне интелектуалне потенцијале, 
а његово познавање различитих научних дисциплина, културе и 
уметности, технике и спорта, код ученика изазива понос и наставник 
постаје њихов узор. Организаторске способности код наставника 
подразумевају организовање садржаја, времена, простора, метода 
и активности. Дидактичко-методичке способности су способности 
наставника да направи успешан избор наставних садржаја у оквиру 
програмских захтева које треба ученицима да изложи и то на 
занимљив и привлачан начин, при чему се морају уважити узрасне 
и индивидуалне могућности ученика, али и захтеви и принципи 
савремене дидактике (Ђорђевић и Ђорђевић, 1992).

Када се посматра трансмисивна, предавачка настава, уочава се да 
је усмерена на рецептивне активности наставника и акумулацију 
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чињеница, што није у складу са циљевима и задацима савремене 
наставе која треба да „оспособи ученика да брзо учи, да се сналази 
у обиљу информација, одабира их и брзо савладава, да јасно изложи 
своје ставове и да зна како да се за њих бори“ (Сузић, 1996: 276).

Уколико наставник ученицима нуди само усвајање готових и коначних 
знања, не може да их припреми за живот који је у непрестаним и 
убрзаним променама. Неопходно их је усмеравати на сам процес 
учења, односно учење учења, на методологију стицања знања, 
вештина, ставова и вредности, као и на њихову примену у новим 
ситуацијама, затим на активно, самостално и тимско учење, на учење 
као процес конструкције знања, на општу интеракцију и комуникацију 
са свим учесницима у процесу, на учење у виду стваралачког учења и 
решавања проблема, на трансфер учења и на усвајање филозофије 
целоживотног учења. Да би се све ово и остварило, неопходно је 
наставу обогатити савременим методама и средствима и организовати 
на начин да ученицима максимално пружа могућност да свестраније 
учествују у продуктивним активностима које доприносе њиховом 
целокупном развоју.

Разноврсне методе васпитно-образовног рада, као и облици рада, 
могу допринети већем ангажовању ученика у учењу, али и постизању 
бољих резултата. Психолог Иван Ивић наводи методе наставе/учења 
које интегришу облике и методе рада, спајају одвојене процесе 
поучавања и учења у један процес и померају фокус са наставника на 
ученике. Пошто су ове методе наставе/учења активирајуће у већој или 
мањој мери, неопходно је опредељивати се за оне, које ће у зависности 
од садржаја учења, максимално вербално, манипулативно и мисаоно 
ангажовати ученике, јер „нема „образовног кувара“ из кога можете 
да одаберете рецепт и директно га примените на часу. Постоје збирке 
идеја, берзе добрих решења за поједине типове градива и предмета, 
концепти туђих часова, али суштина јесте у томе да наставник сам, 
на основу знања које је стекао о томе шта је активно учење/настава, 
уз помоћ и сугестије колега из сопствене или других школа“, и да при 
томе „конципира, дизајнира своје часове, у складу са принципима 
активног учења/наставе и карактеристикама популације, услова и 
средине где ради, те у складу са својим личним афинитетима“ (Ивић, 
Пешикан и Антић, 2001:52). С тога се, као значајне методе, издвајају: 
учење путем открића, проблемска настава, дивергентно (стваралачко) 
учење, интерактивно (кооперативно) учење и др.

Креативност наставника, изражена путем широког и слободног 
васпитног деловања, неопходан је елемент наставниковог рада 
уколико жели да оствари богато педагошко деловање. Она се огледа у 
неопходности одступања од стереотипа и шаблона у тежњи ка новом, 
оригиналном, духовитом. Уколико наставник прихвати креативност 
као потребу, то ће као резултат имати већу мотивацију ученика, али и 



Александра Милошевић: СТИЛОВИ РАДА САВРЕМЕНОГ НАСТАВНИКА

28

усмерење ка развијању сопствене креативности и стваралаштва. Тако 
ће доћи до међусобног преплитања и утицаја креативних потенцијала 
ученика и наставника, с обзиром да је њихова међусобна условљеност 
и повезаност неизбежан циклични процес. О утицају наставника на 
развој креативних потенцијала код ученика, говорио је и амерички 
психолог Елис Паул Торенс (Torrance, 1981), указујући на стварање 
могућности за креативно понашање ученика, на развијање њихових 
вештина за креативно учење, награђивање креативних постигнућа 
ученика, обезбеђивање континуитета у развијању креативности и 
успостављању креативних односа са ученицима.

Креативност наставника је неопходан услов за развој креативности 
код ученика, али само уколико је подржана његовом демократском 
оријентацијом и отвореношћу за ученичке потребе. Добра двосмерна 
комуникација, радна и неоптерећујућа атмосфера, позитивна 
емоционална оријентација наставника у васпитно-образовном раду, 
проткана хумором, такође су неопходни предуслови успешне и 
високоефективне наставе.

Наставници, који уочавају значај позитивних емоција у раду са 
ученицима, настоје да створе што позитивнију атмосферу у својим 
учионицама осмишљавајући различите активности и креирајући радну 
атмосферу која буди радозналост и интересовања ученика. Важно 
је да подржавају иницијативу и истраживање код ученика јер тиме 
омогућавају учешће ученика у раду, наравно, у складу са ученичким 
могућностима. Овакви наставници креирају подстицајну, привлачну 
и опуштену средину за учење и развој ученика, јер су одговорни и 
савесни у обављању свог посла, али и свесни да је пријатна атмосфера 
неопходан предуслов за боље резултате васпитно-образовног 
процеса. Наставне ситуације, у којима ученици могу да се опусте и 
развеселе, смањују унутрашњу напетост и мотивишу за даљи рад. 

Многобројна истраживања потврђују да смисао за хумор код 
наставника ученици процењују као позитивну и пожељну особину и 
изузетно вредно средство „за пробијање леда“ у тешким ситуацијама. 
Омиљени наставници међу ученицима су они који се служе хумором. 
(Сузић, 1995). Како Сузић истиче, пожељан је само хумор који никога не 
омаловажава нити вређа, као и наставников хумор на властити рачун, 
чиме наставник доказује да је особа без предрасуда и да је психички 
здрава личност. Хумор у настави чини да учење постане занимљивије, 
забавније, пријатније, може послужити за стварање повољније 
атмосфере за разговор о озбиљним темама, може орасположити 
ученика или уклонити напетост, може помоћи у откривању даровитог 
ученика, може помоћи у подизању мотивације на почетку часа и за 
време наставе помоћи у одржавању пажње ученика. Одговарајући и 
благовремено употребљен хумор у учионици, моћно је средство које 
помаже да се изгради заједништво, промовише креативност и смање 
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конфликти, подстакне узајамно поштовање и отвореност. Хумор је, 
дакле, прихватљив и пожељан у раду са ученицима. Међутим, треба 
имати на уму чињеницу да је „хумор у настави мач са две оштрице и 
он тражи вештог мачеваоца“ (Парлић, 1998: 421). Наставници треба 
да буду веома опрезни са употребом хумора, јер претеривање и 
несналажење на овом пољу могу бити контрапродуктивни и изазвати 
бројне проблеме у учионици. Иронија и сарказам, иако их је неопходно 
максимално избегавати, и даље су присутни елементи свакодневног 
рада ауторитарних наставника. 

Наставничка професија захтева много знања, умешности и стрпљења, 
упорности и истрајности, јер наставнички посао чине и бројне 
потешкоће које ће се најлакше превазилазити уз оптимизам који 
треба да прожима њихов свакодневни рад. Оптимизам им помаже да 
развијају веру у себе и свој професионални успех, али и веру у ученике, 
чак и оне који имају проблеме и заостају у школском раду. Наставник 
треба да верује у успех сваког ученика. „Успешан наставник је онај 
који подстиче ученика ка постизању свесне, стваралачке, способне 
и образоване, интелектуално самосталне и радно продуктивне, 
емоционално стабилне и социјално интегрисане личности“ (Бјекић и 
Златић, 2004: 175). 

Генерални проблем наставничке професије, по мишљењу психолога 
Драгане Бјекић и Лидије Златић, јесте професионално сагоревање, 
односно, процесно пропадање професионалних и личних 
способности особе, праћен доживљајем умора и засићености. Школе 
као институције не би требало да се само баве ученицима, већ је 
неопходно да воде рачуна о професионалном задовољству својих 
наставника, што се постиже следећим стратегијама:

 ̵ издвојити време за разговор и сарадњу наставника;
 ̵ обезбедити више радионица и напредних курсева;
 ̵ наставнике чешће вербално похваљивати и тиме исказати 
поштовање према њиховом професионалном деловању;
 ̵ давати наставницима више подршке за учешће у различитим, 
посебним програмима на којима се уче за рад са посебним 
категоријама ученика;
 ̵ подстицати изградњу боље комуникације и одважност на 
одлучивање.

Кључну улогу у подстицању и подршци наставника, у реализацији 
квалитетног наставног и васпитног процеса имају директори школа. 
Њихове активности, сем што су усмерене на праћење наставе и 
ваннаставних активности, треба да буду усмерене и на културу учења, 
на подстицање наставника да се стручно усавршавају и развијају 
професионалне компетенције (Стаматовић и Милошевић, 2014б). 
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1.4. Улоге наставника у васпитно-образовном процесу 
Развој индустрије, науке и технологије, наметнуо је школама и 
наставницима да се прилагоде новим приступима образовању. 
Друштвена улога наставника резултат је другачијег гледања на 
васпитно-образовни рад и наставу, а бројне улоге, допуне онима које 
већ има у процесу наставе и учења, су се умножиле. Од наставника се 
очекује да буде пријатељ, човек од поверења, саветник, преносилац 
проверених културних вредности, неко ко олакшава развој личности, 
а код млађих ученика замењује и родитеље.

Историјски гледано, улоге наставника су се мењале са развојем 
друштва и школе. У ранијим временима школа се заснивала на 
ригидним наставним плановима и програмима, на предавачкој 
настави са циљем меморисања што већег броја чињеница и њихове 
репродукције, фокусирајући се на функцију наставника као посредника 
између наставних садржаја и ученика. У контексту традиционалног 
модела школе, издвојио се већи број ограничавајућих чинилаца 
који су утицали на одређене улоге наставника и његово укупно 
професионално понашање: детаљно структурирани и унифицирани 
планови, статичан радни амбијент који сужава примену различитих 
наставних метода и различитих облика рада, сиромашна интеракција 
са наглашеном једносмерном комуникацијом од наставника ка 
ученику, искључиво сумативно оцењивање, као и техничка и просторна 
неопремљеност школе.

Савремена школа квалитативно мења старе и наставнику додељује 
нове улоге, што је последица промењене концепције школе и 
насталих промена у образовању и у другим сферама човековог 
живота. Смернице развоја васпитања и образовања су друштвено-
политичке, економске, социјалне, културолошке, научне и технолошке 
промене. Наставничке улоге не покривају више само поље наставе, 
него и многобројна друга подручја. Потребно је, пре свега, ускладити 
наставне, васпитне и друштвене улоге наставника „на чије вршење 
утичу промене: у сфери људских знања (науке, културе, уметности, 
производње), људских понашања и начина друштвеног живота, нових 
тековина психологије, педагогије и других наука које проучавају 
развој детета, човека и васпитни (наставни) процес, ново схватање 
традиције и улоге школе“ (Трнавац и Ђорђевић, 2005: 143).

Савремени концепт васпитања и образовања обавезује наставника 
на већи број разноврсних улога, али и ангажман у бројним 
видовима васпитно-образовног рада: допунској, додатној, изборној, 
припремној, факултативној и продужној настави, слободним 
активностима, ученичким заједницама, дечијим организацијама и 
локалним заједницама. Овде долазе до изражаја организаторске, 
сарадничке, инструкторске, саветничке, водитељске и друге функције. 
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Све наставничке улоге обједињују се у јединствену акциону целину 
– школски амбијент, наставни програм, учениково понашање и 
сопствени начин рада. Настава и даље остаје основно подручје рада 
наставника. Улога коју обавља у наставном процесу за поједине 
ауторе представља један од конститутивних елемената тог процеса, 
док је за друге пресудна за ефикасност процеса (Бјекић, 1999). 
Најопштија подела наставничких улога је на васпитну и образовну тј. 
информативну. 

Наставников однос према ученику јесте референтни оквир за 
дефинисање ових улога. 

Васпитнa улогa наставника је дефинисана циљевима и задацима 
наставе, тако да је :

 ̵ у оквиру интелектуалног васпитања, његова доминантна улога 
је усмерена на усвајање научних знања и система вредности, 
развијања интелектуалних, логичко-сазнајних особина и 
способности;
 ̵ у оквиру радног и политехничког васпитања, наставникова 
улога је да развија радне и интелектуалне способности нужних за 
делатност и формирање позитивног односа према раду;
 ̵ у оквиру физичког и здравственог васпитања, наставник чува 
и унапређује здравље, подстиче знања из области здравствене и 
физичке културе;
 ̵ у оквиру моралног васпитања, подстиче развој моралне свести 
и савести, моралних осећања и понашања;
 ̵ у оквиру естетског васпитања, развија способност за уочавање, 
доживљавање и стварање лепог;
 ̵ у оквиру емоционалног васпитања, унапређује емоционалну 
реактивност, спонтаност, самоприхватање и негује социјална 
осећања.

Образовне или информативне улоге наставника проистичу из 
образовних задатака наставе и подразумевају понашање наставника 
које обезбеђују да ученици стекну одређена знања, умења и навике. 
Имајући у виду да је у основи непосредни контакт наставника и 
ученика унутар одељења, класификација америчког психолога 
Ричарда Д. Мана (Man et al., 1970) издваја следеће улоге:

 ̵ наставник стручњак – најочигледнија улога која се остварује 
преко предавања и групне дискусије;
 ̵ наставник формални ауторитет – улога заснована на 
формалној моћи која се у наставниковом раду препознаје као 
моћ да дефинише успех или неуспех дајући оцене, вреднујући и 
постављајући одређене захтеве;
 ̵ наставник посредник и преносилац социјализације – улога 
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коју наставник остварује преносећи стандарде, норме понашања 
друштвене заједнице;
 ̵ наставник фацилитатор – наставник слуша, одговара, 
мотивише, одређује чему ученици теже, шта могу да ураде 
и помаже им да то ураде боље, при чему – у складу са овим, 
структурира часове и креира посебне програме за сваког ученика;
 ̵ наставник его-идеал – многим ученицима је модел 
(наставника виде као стручњака, образованог човека и добру 
особу), те наглашава наставникову одговорност за сопствено 
понашање, нарочито у школи;
 ̵ наставник личност – улога у којој наставник користи себе, 
своја осећања и искуства да би олакшао пренос стратегија учења 
и понашања на ученике.

Свакој од поменутих улога, поред објашњења, придодати су и главни 
циљеви, тако да улога наставника као стручњака подразумева 
преношење информација, појмова и садржаја одређене наставне 
дисциплине. Ауторитет се односи на постављање циљева и 
утврђивање начина да се они остваре. Посредништво у социјализацији 
односи се на очигледно приказивање циљева и перспектива каријере 
посредством наставних курсева и адекватног припремања ученика. 

Наставник фацилитатор (помагач) развија креативност, разумевање 
наученог и пружа помоћ у превазилажењу потешкоћа у учењу. Его-
идеал ствара услове за одушевљење и вредновање учења у посебним 
подручјима. Индивидуална личност наставника обухвата цео спектар 
људских потреба и способности неопходних за властите интелектуалне 
активности и поштовање других.

Немачки психолог Фриц Штеме (Stemme, 1970: 119), издваја три 
значајне улоге наставника:

 ̵ улога заповедника, помоћника (објашњава, саопштава, 
демонстрира);
 ̵ улога демократског старатеља (познаје правила групне 
динамике и саучествује са ученицима);
 ̵ улога терапеута (наставников групно-терапијски рад).

Амерички психолог Мек Фарланд (McFarland, 1971), преузео је Хојлов 
(Hoyle) преглед наставникових улога кроз његове дијаметрално 
супротне тачке:

 ̵ емоционално ангажовање, укључивање у наставу и 
резервисаност;
 ̵ између високоспецификованих и дифузних циљева у настави;
 ̵ приступ на основу универзалних правила насупрот приступу 
кад се крше правила зарад интимности групе;
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 ̵ квантитативно оцењивање ученика према, рецимо – узрасту 
или полу, насупрот квантитативном оцењивању на основу 
образовних постигнућа;
 ̵ лични интереси у првом плану насупрот интересима заједнице, 
и слично.

Филип Гемиџ (Gamage, 1971) разликује три врсте наставника према 
узрасту ученика са којима раде, и то су: универзитетски, средњошколски 
и основношколски. Без обзира на специфичности рада са сваком 
узрасном групом ученика, организација наставе је заснована на истим 
принципима. Анализирајући наставника у данашњем времену, Гемиџ 
указује да је његов задатак не само да пренесе акумулирана знања 
из прошлости, него и да знања повезује са далеким могућностима у 
свету у коме ће ученици одрастати. Анализирајући професионалне 
улоге наставника у односу на социјалне захтеве постављене испред 
њега, Гемиџ издваја:

 ̵ испуњавање вишеструких образовних циљева;
 ̵ повезаност са организационом структуром с обзиром на свој 
хијерархијски положај у институцији;
 ̵ повезаност са родитељима и ученицима у контексту потреба 
заједнице;
 ̵ испуњавање својих обавеза проистеклих из привржености ка 
својој социјалној групи и професији.

Сагледавајући различите аспекте наставног процеса, многи аутори 
дају различите прегледе и системе основних наставничких улога:

 ̵ наставника као особу која обучава и одржава дисциплину – 
основне улоге према Харгрејвсу (Hargreaves, 1972);
 ̵ наставник као замена (сурогат) родитеља – основна улога за 
Рисмана и друге (Riesman et al., 1969):
 ̵ наставник као групни, разредни вођа који помаже групи не 
само да дефинише своје циљеве, већ и да их постигне – ову улогу 
издвајају Морс и Винго (Morse, Wingo, 1969);
 ̵ наставник као уметник и терапеут који заснива и усмерава 
свој рад на потреби успостављања целовитости, хармоније и 
интегритета – према Мек Клилану (McClellan, према:Westbury, 
Bellack, 1974).

Из сложене професије наставника проистичу многобројни приступи 
класификовања улога, мноштво терминолошких разлика, где 
неки аутори истичу психолошки оријентисане улоге, неки радно 
оријентисане, за неке су кључне васпитно, а за неке образовно 
оријентисане улоге. 

Амерички психолог Хенри Клеј Линдгрен (1976) направио је 
класификацију наставникових улога, која се због своје систематичности 
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и свеобухватности сматра једном од најприхватљивијих. Линдгрен 
уважава све већ поменуте поделе улога наставника, али и уважава 
широк спектар наставникових понашања у оквиру комплетне 
наставничке професије. Улоге наставника су засноване на личним 
очекивањима, али и очекивањима од других. Оне одређују његов 
социјални идентитет, а његов идентитет одређују његове улоге. 
Бројне наставникове улоге могу да буду у односу комплементарности, 
али и контрадикције. Врста школе, врста предмета, као и одлике 
сваког појединог наставника, само су неки од критеријума његове 
диференцијације. Линдгрен је наставникове улоге класификовао у 
три основне:

(а) Наставне и административне улоге у којима наставник обезбеђује 
да ученици стичу знања, вештине и навике, да наставне и школске 
активности буду реализоване и да су успостављени одговарајући 
односи. Свака од ових улога приказана је кроз основна понашања:

 ̵ наставник као инструктор, јер он покреће, усмерава, 
вреднује учење ученика,
 ̵ наставник као модел, јер он показује ученицима облике 
понашања одраслих људи, преноси стандарде и вредности 
заједнице и културе,
 ̵ наставник као руководилац разредом, јер он уређује или 
структурира ситуације учења, поставља правила и одређује 
поступке за извршавање задатака учења, а понекад и уређује 
дисциплину (да група или појединци остану у оквиру друштвено 
дефинисаних ограничења),
 ̵ наставник као службеник, јер је његов задатак да проверава 
знања, чита радове, бодује тестове, оцењује, води евиденцију,
 ̵ наставник као члан омладинске групе, јер учествује у 
њеним активностима (у раду секција, клубова ученика и другим 
ваннаставним активностима),
 ̵ наставник као јавни радник, јер успоставља односе са 
школским окружењем, ангажује се да школа стекне што већи 
статус у јавности.

(б) Психолошки оријентисане улоге у којима наставник препознаје 
психолошке аспекте школских ситуација и доживљаје ученика и 
интервенише кад је потребна помоћ у разрешавању и развоју личности 
појединаца и групе. Наставник обезбеђује да ученици, и други из 
ученичког окружења, добију довољну подршку за задовољење својих 
потреба. Свака од ових улога приказана је кроз основна понашања: 

 ̵ наставник као уметник у односима са људима, јер различитим 
техникама и на различите начине ствара мотивационе ситуације 
за учење, осетљив је на потребе и осећања групе која користи за 
извршавање задатка;
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 ̵ наставник као социјални психолог, јер има сензибилитет 
за односе међу ученицима, међу групама у одељењу, подстиче 
комуникацију међу члановима и увек анализира своје односе са 
њима;
 ̵ наставник као катализатор, јер помаже и посредује код 
промена у одељењу и у односу на сваког појединца;
 ̵ наставник као клиничар, јер помаже ученицима да превазиђу 
стрaхове, да смање напетост, да препознају своје потребе, води 
их ка зрелости и саветује их, пружајући им потребну подршку.

(в) Самоизражавајуће улоге наставника су оне у којима наставник 
остварује своје потребе, потпуно их је свестан и спреман је да се суочи 
са самим собом. Ове улоге су приказане кроз следеће потребе:

 ̵ наставник као помоћник другима, нарочито код помоћи у 
стварању бољих услова за живот;
 ̵ особа која стално учи, проширује и продубљује своје знање, 
прати савремена, научна достигнућа, и имплементира их у своју 
свакодневну праксу;
 ̵ наставник као родитељ, јер има потребу да ученицима пружа 
родитељску заштиту и да на њих преноси своје родитељске 
амбиције;
 ̵ наставник као моћник, јер тежи да контролише дуге, да њима 
влада, уверен да он најбоље зна шта треба другима;
 ̵ професионалац, који трага за сигурношћу јер жели да буде 
стабилан, да се осећа и понаша сигурно и да предвиђа ситуације 
(Лакета и Василијевић, 2012: 102).

О улогама наставника у савременој школи је говорио и пољски педагог 
и психолог Хелиодор Мушињски (Muszynski, 1976 – према: Ђорђевић, 
2008), који је дефинисао седам одредница:

 ̵ планирање  –   као самостално одређивање операционалних 
циљева и задатака, активности и њихово прилагођавање 
могућностима ученика и реалностима васпитно-образовног рада;
 ̵ организовање – као промишљени избор васпитно-образовних 
метода и облика и њихово успешно коришћење;
 ̵ руковођење процесима – спретно руковођење, организовање 
и управљање свим елементима у образовним ситуацијама;
 ̵ психолошке компетенције – подстицање активности 
ученика, пре свега оних које се односе на самообразовање и 
самоваспитање;
 ̵ компетентност – стицање угледа, општепожељних позиција и 
личног ауторитета у очима ученика;
 ̵ руковођење разредном групом – смишљено руковођење 
одељењским и разредним колективом са циљем утицаја на 
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ученике посредством других ученика;
 ̵ обједињавање, садејствовање – интегрисање васпитно-
образовног процеса, реализованог на различитим етапама од 
стране различитих наставника.

Наставникова функција „усмеривача активности учења“ и особе која је 
ту једино ради давања информација, не би смеле да буду најважније 
функције наставника у савременој школи. У савременој школи 
наставник је све мање извор информација, а све више посредник 
између ученика и знања која долазе из различитих извора. Наставник 
је све више у улози консултанта и организатора рада ученика и 
њиховог самообразовања. Наставник je и даље у улози онога који 
поучава, само што је његов главни задатак да ученици стекну технике 
и вештине учења.

Преглед разноврсних улога наставника даје и Иван Ивић (1996), не 
одређујући јединствен критеријум класификовања. Обухватајући 
наставникова професионално очекивана понашања, која су у функцији 
обезбеђивања и реализације активне наставе/учења, издвојио је 
следеће улоге:

(1) Наставничке улоге:

 ̵ наставничка улога у ужем смислу: наставник као предавач 
(пренос информација, излагање градива, презентовање садржаја; 
вођење наставног процеса),
 ̵ организатор наставе,
 ̵ партнер у педагошкој комуникацији,
 ̵ стручњак, експерт за своју област, наставник као модел 
интелектуалног понашања, наставник као „банка података“;

(2) Мотивационе улоге:

 ̵ мотивација ученика за рад и одржавање интересовања,
 ̵ наставник као личност – модел за професионалну оријентацију;

(3) Улога процењивача, евалуатора:

 ̵ оцењивање у домену знања,
 ̵ оцењивање понашања и личности ученика;

(4) Сазнајно-дијагностичка улога;

(5) Улога регулатора социјалних односа у разреду као групи;

(6) Улога партнера у афективној интеракцији.

Новак Лакета и Данијела Василијевић (2006) указују на сложеност, 
поливалентност и динамичност улоге наставника у савременој школи 
које су одређене бројним и разноврсним активностима и условљене 
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променама околности у којима наставник живи и ради. Они истичу 
значај следећих улога наставника:

 ̵ наставник – планер и организатор наставног рада;
 ̵ наставник – истраживач;
 ̵ наставник – евалуатор;
 ̵ наставник – иноватор;
 ̵ наставник – дидактичар;
 ̵ наставник – методичар;
 ̵ наставник – сарадник.

Миле Илић (2011) је указао на нове улоге наставника у инклузивној 
настави, које подразумевају нови дидактички модел организованог 
поучавања и учења ученика, нарочито оних који имају препреке и 
потешкоће у учењу и учешћу, али и свих осталих, сходно њиховим 
личним потенцијалима, интересовањима и очекиваним резултатима 
у односу на лични максимум:

 ̵ педагошко-психолошки дијагностичар развојних потенцијала, 
потреба и индивидуалних разлика ученика;
 ̵ планер и програмер макропланова и микропланова инклузивне 
наставе у обрнутом дизајну;
 ̵ дидактичко-методички иноватор, инструктор и водитељ учења 
и стваралаштва ученика у инклузивној настави;
 ̵ партнер родитеља и координатор стручне тимске подршке 
ученику;
 ̵ евалуатор темељних квалитета рада ученика, осталих учесника, 
токова и исхода инклузивне наставе.

Психолог Ненад Хавелка наводи да појам улоге, као систем очекиваног 
понашања, обухвата:

 ̵ активности које се сматрају обавезним за онога ко заузима 
одређени положај,
 ̵ активности на које има право онај који заузима одређени 
положај и
 ̵ одређене начине психолошког реаговања који се сматрају 
природним за особе које имају одређене положаје у групи 
(организацији, култури, друштву) (Хавелка, 2000: 96).

Овакво тумачење ставља акценат на два кључна појма – активност 
и право. Хавелка је улоге наставника сагледао као композитне 
и јединствене, међусобно повезане и структуиране како би се 
омогућило њихово схватање у контексту одређених ситуација. С 
друге стране, „улога наставника је јединствена у смислу да између 
свих активности које она укључује постоји унутрашња равнотежа 
у усмерености тих активности на постизања васпитно-образовних 
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циљева и на стварање оптималне педагошке ситуације преко које 
наставник подстиче и усмерава понашање ученика“ (Хавелка, 1998: 
128). Сложене улоге наставника, Хавелка презентује кроз различите 
групе или категорије активности које наставник остварује у сложеном 
васпитно-образовном процесу:

(а) Улога наставника у настави: улога наставника у односу на 
наставни програм (планер и организатор); улога наставника у 
односу на облике и методе рада (пројектант наставног амбијента, 
методичар, иноватор, иноватор и мотиватор); улога наставника 
у односу на ученике појединце (ослонац, ментор, агенс развоја 
личности ученика и оцењивач); улога наставника у односу на 
одељење као групу (руководилац, модел, арбитар и симбол 
одељења); улога наставника у сарадњи са ученичким родитељима 
(сарадник породице);
(б) Улога наставника у школи: рад у наставничком већу и стручним 
активима (члан наставничког колектива, стручњак за наставу и 
истраживач); учешће у социо-културним програмима школе (улога 
друштвеног активисте и креативног сарадника); рад у стручним и 
професионалним организацијама (улога припадника наставничког 
сталежа и структурисање улоге наставника).

Квантитет и квалитет учења, васпитни и наставни поступци, методе и 
облици руковођења, клима у одељењу и интерперсонални односи – 
највише зависе од рада наставника. Учење и успостављање позитивних 
социјалних односа, такође зависе од способности наставника да 
схвати и разуме потребе, проблеме и интересовања ученика, као и да 
усклади њихово понашање. 

Међутим, морамо скренути пажњу да они зависе и од односа који већ 
постоје међу ученицима и од опште атмосфере која влада у школи. 
Општа клима коју наставник ствара у одељењу утиче на подстицање 
или кочење учења. Неопходно је да наставник подстиче осећања која 
указују да ће се урадити нешто позитивно и да постављене циљеве 
може урадити већина ученика. Ако наставник не успе да ангажује 
одељење у остварењу таквих циљева, онда он постаје сметња и 
кочница у напредовању.

Наставник упознаје и проучава ученике како би открио њихове тежње, 
интересовања и склоности, јаке и слабе стране, потребе, способности 
и могућности, начине на које реагују у различитим наставним 
ситуацијама, инспирише их, подстиче и усмерава, развија одговорност 
и истрајност, развија њихову имагинацију. Емоционалну климу у 
васпитно-образовном раду чине односи међу ученицима, односи 
ученика и наставника, као и став ученика према учењу. Међутим, она 
не само да утиче на интерперсоналне односе у одељењу него утиче и 
на ефикасност образовања и даљи укупни развој ученика.
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На општу атмосферу у школи и одељењу утичу четири врсте ставова у 
чијем је развоју кључна улога наставника:

(1) Позитивни ставови према другим појединцима развијају 
код ученика свест о сопственој вредности и сопственом психо-
социјалном положају – веровање у сопствене могућности и осећај 
да је прихваћен од стране наставника и другова као пуноправан 
члан заједнице даје ученику основу да сопствене снаге усредсреди 
на учење.
(2) Позитиван став према постојећим разликама међу 
појединцима погодује осећају припадности и прихваћености – 
неометани развој индивидуалних способности и интересовања 
даје појединцу осећај да је прихваћен као такав од групе.
(3) Позитиван став према учењу чини активнијом улогу наставника 
и улогу ученика – наставник код ученика може развити осећање 
поштовања према знању само ако је отворен према новим 
искуствима и ако поштује тежње, напоре и залагање које ученици 
уносе у истраживања, решавање проблема, експериментисање и 
проверавање, ако је спреман да предложи другачије, нове начине 
и поступке у самосталном решавању проблема и проналажењу 
адекватног решења.
(4) Позитиван став према открићима ученика погодује њиховом 
залагању и ангажовању за учење – ученик ће сам да одређује 
циљеве и задатке, проверава нова сазнања у оквиру знања која већ 
поседује, упушта се у нова откривања само уколико је у средишту 
образовно-васпитног процеса (Ђорђевић, 1992).

У свом делу „Педагогија за XXI вијек“, Ненад Сузић (2005) указује на 
нове улоге наставника за чије испуњавање нису довољна знања која 
наставник стекне школовањем, већ је неопходно и континуирано 
стручно усавршавање и пракса која сама по себи захтева 
професионално напредовање. Улоге о којима је он говорио су:

 ̵ наставник као дидактичар;
 ̵ наставник као васпитач;
 ̵ научно-наставна улога наставника;
 ̵ наставник као дијагностичар;
 ̵ наставник као инструктор активне наставе;
 ̵ наставник као координатор;
 ̵ наставник као креатор нових интерперсоналних односа;
 ̵ наставник као градитељ емоционалне климе у одељењу;
 ̵ наставник у активном циљном учењу.

Све ове класификације, које смо овом приликом издвојили, нису 
шире елабориране, јер је њихово навођење, пре свега, у циљу 
потврђивања чињенице да је улога наставника комплексна и веома 
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динамична, управо онаква каква је и област васпитања у оквиру које 
се развија. Комплексност се огледа и у великом и разноврсном спектру 
активности које наставник треба да обави у оквиру своје професије, 
док је динамичност улоге повезана са околностима у којима наставник 
ради, а које карактеришу сталне промене које треба уважити.

1.5. Наставник каквог желе ученици
Личност наставника одувек је побуђивала пажњу многобројних 
теоретичара и практичара, јер се зна да значајно одређује процес 
васпитно-образовног рада и исходе наставе и учења. Да би ефикасно 
обављао свој посао и остварио васпитне резултате, наставник мора да 
поседује одређена својства и од њега се очекује висок степен знања, 
општа култура, моралне одлике и особине личности, значајне за 
функцију васпитача. Ове одлике су у узајамној вези и чине јединство. 
Гледано шире, педагошка оспособљеност наставника може се 
посматрати са три аспекта: особине наставника као личности, његовог 
стручног знања и спретности, као и организационо-комуникацијске 
способности“ (Педагошка енциклопедија 2: 103).

Од личности наставника зависе наставни и васпитни поступци, избор 
наставних метода, стил руковођења наставом, међуљудски односи 
и клима у разреду. Да би развијао успешне, креативне, толерантне, 
практичне и сналажљиве, самосталне и свестране ученике, наставник 
и сам треба да буде такав. 

Дакле, какав ће професионалац бити и ком ће се стилу рада 
приклонити, зависи од чињеница да ли је наставник емоционално 
стабилан или не, да ли исказује емотивну топлину или не, да ли има 
разумевања, да ли охрабрује и подстиче ученике, да ли је оптимиста, 
да ли је љубазан у комуникацији са ученицима и колегама, да ли је 
толерантан. Наставник делује својом целокупном личношћу и његова 
посебна својства и стил рада улазе у целину његове личности.

У својој студији, амерички психолози Торенс и Мајерс (1970), 
испитивали су мишљење ученика основних, средњих школа и 
студената о личним квалитетима наставника и о њиховој функцији у 
разреду. Ученици су, као изразито важна својства наставника, навели 
да је битно да ужива у друштву младих, да сматра да су његови 
ученици значајни као појединци, да је спреман да помогне ученику 
кад год је то потребно, да је спреман да призна своје грешке и да верује 
ученицима. Као врло важна својства наставника, ученици су истакли 
да поседује смисао за хумор, да је стрпљив, спреман на разговор, да 
се поноси постигнућима својих ученика, да је емоционално пријатан 
и пријатељски настројен као личност, да је одмерен и тактичан, да 
се јасно изражава и да има бројна интересовања. Одбачена својства 
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наставника, по мишљењу ученика, указују какав наставник не треба да 
буде: нервозан, љут, строг, недоследан у мишљењу и егоцентричан. 
Узраст ученика диференцира одговоре, тако да млађи ученици много 
више траже и прихватају емоционалне садржаје наставника, док 
их старији ученици одбацују, а са зрелошћу ученика интелектуални 
подстицаји постају значајнији, док физички изглед, уредност и тачност, 
постају мање значајна својства. Наставници који своје ученике поштују 
и подстичу их да мисле, изазивају веће узбуђење током поучавања. 
Старији ученици више вреднују овакве наставнике него млађи.

Немогуће је управљати наставним часом ако се гуши и не прихвата 
утицај ученика. Уколико наставниково понашање и стил нису у 
потребној мери условљени радом и понашањем, односно утицајем 
ученика, онда ту нема интеракције, а наставни процес треба да буде 
интеракција. Хтео то или не наставник неминовно прихвата утицаје 
ученика. 

Проблем није у томе да ли се уопште уважава утицај ученика, јер се то 
не може избећи, него колико се уважава. Наставна пракса потврђује 
да наставник који се сараднички понаша (демократско руковођење) 
има далеко више успеха у васпитно-образовном раду.

На основу многобројних истраживања на ову тему, дошло се до 
интересантних резултата. Џерсајлд је утврдио да ученици воле 
наставнике који поседују људске квалитете, који одржавају радну 
дисциплину, који имају физичке и наставне квалитете. П. Вити је, 
испитујући особине наставника, утврдио да је добар наставник 
онај који може да разуме ученике, да буде добар сарадник, да се 
демократски опходи, да је стрпљив, да има широка интересовања, 
да је пријатне спољашњости, да има смисла за хумор, да је сталожен 
и доследан, да се интересује за проблеме деце, да равномерно 
додељује похвале и да има способност за прилагођавање. Вити је 
открио да ученици воле наставнике који су спремни да им помогну у 
раду, који јасно и детаљно презентују градиво, који имају смисла за 
хумор и који воле ученике (према: Лакета, 1998: 189). 

Након спроведеног истраживања, Новак Лакета (1998) је издвојио 
две ранг листе особина наставника. Једну чине особине које ученици 
највише цене код својих наставника, a другу – особине наставника 
које се не допадају ученицима. 

Предмет истраживања биле су општељудске особине наставника, 
праведност у вредновању рада ученика, однос према ученицима и 
радни квалитети наставника. Због обимности ранг листи, наводимо 
пo седам позитивних и седам негативних особина наставника за сваку 
од четири наведене вредности.
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Ранг листа особина које ученици највише цене код својих наставника:

опште људске 
особине

правичност у 
вредновању 
рада ученика

однос према 
ученицима

радни квалитети 
наставника

1. сталожен 1. праведност у 
оцењивању

1. разуме ученике 1. добар предавач

2. смисао за 
хумор

2. не тражи 
ситнице кад 
оцењује

2. помаже ученику 2. воли и цени рад

3. праведан 3. није строг у 
оцењивању

3. сарађује са 
учеником

3. јасно излаже и 
тумачи градиво

4. искрен 4. охрабрује 
ученике док 
одговарају

4. не виче на 
ученика

4. одржава ред и 
дисциплину

5. пажљив 5. награђује 
ученике

5. једнак према 
свим ученицима

5. подстиче ученика 
на рад и охрабрује га

6. добродушан 6. не кажњава 
слабом оценом

6. не примењује 
физичке казне

6. занимљиво излаже 
градиво

7. озбиљан 7. јавно оцењује 7. цени и поштује 
ученика

7. добар је педагог

Ранг листа особина наставника које се не допадају ученицима:

опште људске 
особине

праведност у 
вредновању 
рада ученика

однос према 
ученицима

радни квалитети 
наставника

1. нервозан 1. неправедно 
оцењује

1.виче на 
ученике 1. лош педагог

2. дрзак 2. строго оцењује 2. физички 
кажњава 2. не воли свој посао

3. строг 3. тражи ситнице 3. понижава 3. мисли да је његов 
предмет најважнији

4. некултурно 
понашање

4. лако даје 
слабу оцену

4. лако се 
изнервира

4. не сарађује са 
учеником

5. нестрпљив 5. благ у 
оцењивању

5. није једнак 
према свим 
ученицима

5. чита из књиге

6. преозбиљан 6. много тражи 
за оцену

6. не разуме 
ученика 6. слаб предавач

7. исувише 
попустљив

7. пребрзо даје 
оцену

7. нема 
поверења у 
ученика

7. не познаје 
градиво
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Истраживање je показало да старији ученици основношколског 
узраста желе да имају наставнике који поседују радне квалитете и који 
су вешти организатори учења и стваралаштва. Ученици цене и воле 
наставнике који поседују људске особине, који су праведни приликом 
процењивања и вредновања рада ученика и ако успостављају добре 
односе у настави.

Утврђено je да особине наставника утичу на међусобне односе ученика 
и наставника у настави и да од њих у много чему зависе социјална 
клима у одељењу и остваривање задатака наставе. Лична својства 
наставника утичу на понашање ученика и његов успех у школи и од 
њих зависи колико ће наставник бити спреман да разуме и прихвати 
ученика и да схвати његове потребе и понашање.

Класификацијом особина наставника бавили су се Босиљка Ђорђевић 
и Јован Ђорђевић и, на основу опсежног истраживања, установили 
су око 500 особина наставника и разврстали их у шест критеријума 
(Ђорђевић и Ђорђевић, 1988):

 ̵ људски квалитети наставника и својства његове личности;
 ̵ понашање и однос наставника према ученицима;
 ̵ наставник као стручњак;
 ̵ посебне карактеристике наставника;
 ̵ учешће наставника у активностима ученика изван наставе 
(слободне активности, секције, клубови, научне групе, 
специјализоване организације и друге);
 ̵ спољашњи изглед наставника (физички изглед, глас, облачење. 
. . ).

Ненад Сузић (1996), у чланку „Особине наставника и однос ученика 
према настави“, такође се бавио особинама личности наставника. Он 
је дошао до шест критеријума који су готово идентични критеријумима 
до којих су дошли Босиљка Ђорђевић и Јован Ђорђевић. Реч је о 
следећим критеријумима класификације:

(1) Наставник као личност:

 ̵ рационалне, интелектуалне особине,
 ̵ афективне, емоционалне особине,
 ̵ биолошке, физиолошке особине;

(2) Однос – наступ према ученику и настави;

(3) Стил и начин рада у настави;

(4) Вредности, вредносна усмереност;

(5) Социјална улога, статус наставника;
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(6) Физички квалитети, физички изглед:

 ̵ конституционалне карактеристике,
 ̵ одевање, изглед,
 ̵ здравље.

Наведена класификација указује да личност наставника подразумева 
сложен и свеобухватан склоп различитих својстава којима се даје већи 
или мањи значај, како од стране самих наставника тако и од оних који 
су са њима у посредној или непосредној вези. 

Да би наставник био успешан у свом раду, неопходно је да:

 ̵ познаје предмет или садржај програма који реализује;
 ̵ познаје и искуствено влада дидактичко-методичким системом 
дате области;
 ̵ да познаје развојне карактеристике ученика;
 ̵ да поседује нужан ниво креативности што му омогућава 
прилагођавање садржаја и метода рада особеностима ученика, 
да поседује нужан ентузијазам и вољу да обавља посао који ради 
(Сузић, 1998: 221).

Чак и најбољи наставни планови и програми не могу обезбедити 
успех уколико их не реализују наставници који су оспособљени 
за обављање захтевне наставничке професије и који не поседују 
одређене особине, карактеристике и црте личности. Зато је успешан 
наставник императив сваке школе, па и школе XXI века. У вези са тим, 
профил савременог наставника као захтевна (оптимална) категорија, 
на основу мишљења Ненада Хавелке (2000: 100), сачињавају:

 ̵ ниво и структуру његове стручне компетенције;
 ̵ ниво и структуру његових професионалних аспирација;
 ̵ склоп црта личности које обликују његово укупно педагошко 
деловање и комуникацију са ученицима, родитељима, другим 
наставницима и осталим актерима васпитно-образовног процеса.

Од особина наставника зависи целокупан васпитно-образовни рад, 
односно међусобни односи ученика и наставника, односи самих 
ученика, клима у одељењу, мотивација ученика за рад, односно 
квалитет и реализација васпитно-образовних циљева и задатака. 
Особине наставника могу утицати позитивно, али и негативно, како 
на понашање ученика тако и на њихов школски успех.

1.6. Досадашња истраживања о стиловима рада наставника
Истраживања о наставнику могу се разврстати у неколико група:

 ̵ аксиолошка (какав је идеалан наставник),
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 ̵ емпиријска (какав реално јесте наставник),
 ̵ нормативна (какав треба да буде наставник),
 ̵ дидактичка (које методе, наставна средстава, принципе, 
користи у настави),
 ̵ интеракционистичка (како димензионира релације са 
ученицима).

У истраживањима је коришћена различита методологија – од 
експеримента, компаративних студија, до методе систематског 
посматрања. Резултати истраживања указују на чињеницу да 
стручност наставника, његова емоционална стабилност, особине, 
вредносни систем, начин комуникације са ученицима, представљају 
значајан фактор који може да подстиче или успорава развој ученика, 
да отежава или олакшава усвајање наставних садржаја, да позитивно 
или негативно утиче на социјални развој ученика. Оно што је, како у 
теорији тако и у пракси познато, јесте колико наставник значајно утиче 
на успешност усвајања знања и развој способности, на комплетан 
однос ученика према учењу, на ставове према вредностима, на 
различитост интересовања ученика. 

Прегледом релевантне литературе може се уочити да је чешће 
истраживана повезаност васпитног стила рада наставника са 
образовним него са васпитним ефектима (Костовић, 2000).

Испитујући мишљење ученика адолесцената о својим наставницима, 
Канингам (1951) је добио интересантне резултате који указују да 
су ученици своје наставнике процењивали као пријатеље, као 
противнике и као особе које руководе наставом и учењем. Наставници 
као пријатељи су описани као старије и мудре особе, саветници који 
пружају поверење, сигурност и који могу да помогну ученицима. 
Наставници као противници су описани као особе које се деспотски 
и самовољно уплићу у живот ученика, као непријатне прзнице којих 
се ученици плаше, а морају да их поштују. Наставници који руководе 
наставом су описани као особе које успешно организују радне задатке, 
али су и „нужно зло“ при усвајању знања, могу ученике да ослободе 
кривице, али и да буду они који оптужују. (према:Ђорђевић, 2002: 31).

Професор Педагошког факултета Универзитета у Њуфаундленду 
(Канада), Џером Дилејни (Delaney, 2009), износи резултате 
истраживања, које је спроведено на узорку од 451 ученика X-XII разреда 
(узраста од 14-16 година), у осам средњих школа из четири округа у 
провинцији Њуфаундленд и Лабрадор, а чији је циљ био да утврди, по 
мишљењу ученика, које су то најзначајније карактеристике ефикасног 
наставника, као и да наведе разлоге зашто су те карактеристике важне. 

Ученици су издвојили 74 карактеристике ефикасног наставника, на 
основу којих је формирана листа од 5 карактеристика које се срећу 
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код највећег броја испитаника, а то су:

(1) образован – да зна предмет који предаје, да се у потпуности разуме 
у материју, да има широк спектар знања и из других области;

(2) духовит – да има смисао за хумор, да ствара опуштену атмосферу 
и тако чини ученике заинтересованим за предмет;

(3) да поштује ученике – наставник који поштује ученике и сам ће 
бити поштован (узајамно поштовање);

(4) стрпљив – уколико наставник није стрпљив у раду са ученицима, 
наставнички посао му може бити јако тежак, а може и обесхрабрити 
ученике уколико су желели да траже додатну помоћ;

(5) организован – добра организација часа је предуслов за лакше 
учење и успешан рад ученика.

Руски педагог Татјана Маљковска (Мальковская, 1977) је изнела 
резултате истраживања које је имало за циљ да испита шта је, 
по мишљењу ученика, добар наставник, односно које особине 
наставника ученици издвајају као веома важне. Истраживање је 
спроведено у Лењинграду, у периоду од 1970. до 1976. године. Узорак 
је чинило 1270 ученика од осмог до десетог разреда, узраста од 14-16 
година. Подаци говоре да су ученици истакли, као приоритетне, 
знање и професионалне вештине наставника (35%), пре свега његову 
ерудицију, критичко мишљење и имање сопственог става. Високо су 
проценили и моралне особине наставника (21%), и то социјалност, 
идејност, принципијелност, вредноћу, честитост и скромност. Ученици 
високо цене и комуникативност наставника (34%), али и његову 
пожртвованост, доброту, искреност, саосећајност и разумевање стања 
других особа. Ученици старијих разреда су истакли културу наставника 
(10%) која се манифестује у ширини погледа, разумевању уметности, 
елоквентности, добрим манирима, привлачном спољашњем изгледу 
и елеганцији, способности решавања конфликтних ситуација. 
Маљковска, такође, наводи и резултате истраживања спроведеног на 
узорку од 283 ученика, узраста од 12-14 година, указујући да је за 35% 
ученика прави наставник (учитељ) онај који разуме и поштује ученике, 
за 20% ученика је неопходно да познаје свој предмет и воли га, за 10% 
ученика то је наставник који је смирен, не виче, уме да се контролише, 
за 10% ученика је правичан, за 7% ученика је јако битно да нема своје 
„љубимце“ међу ученицима, за 6% ученика мора да памти оно што 
обећа, за 5% ученика је неопходно да води рачуна о свом спољњем 
изгледу, за 4% ученика треба да помаже другим наставницима и 3% 
су биле остале особине.

Прво веће истраживање у Србији, у коме је испитан ниво аутори-
тарности међу ученицима средњих школа у Београду и Крагујевцу, 
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спровели су Никола Рот и Ненад Хавелка, 1973. године. Установили 
су веома висок ниво ауторитарности (просек од 4,61 на скали од 1 
до 7 је међу највећим просечним резултатима у свету). И каснија 
истраживања, спроведена на различитим узорцима и у различитом 
временском раздобљу, указивала су на висок ниво ауторитарности. 
Институт друштвених наука у Београду, односно Драгомир Пантић 
(1990), испитивао је младе на територији бивше Југославије. Тим 
испитивањем утврђене су значајне републичке и националне 
разлике у обиму ауторитарности. Највиши проценат ауторитарности 
забележен је на Косову (71%), Македонији (67%), Црној Гори (60%), 
Војводини (54%), Србији без покрајина (53%), Босни и Херцеговини 
(52%) а најмање у Хрватској (37%) и Словенији (29%). Откривене су 
и значајне разлике у обиму ауторитарности међу младима истог 
степена образовања, али из различитих територијално-културних 
појасева. Тако је међу високообразованим младима у Словенији само 
9% испољило ауторитарну оријентацију, док на Косову 64% (На сајту: 
www. fpn. bg. ac. rs/,,,/Rezultati-istraživanja-autoritarnosti-u-Srbiji. doc).

Рот и Хавелка су, на основу свог истраживања, закључили да норме 
и обрасце понашања појединац прихвата и усваја од културе и 
друштвене заједнице у којој живи, првенствено посредством 
породице, али и других агенаса (на пример, школе, медија и тако 
даље). Дакле, аутори су приписали висок степен ауторитарности 
традиционалној патријархалности као прихваћеној културној 
вредности. Рот сматра да се ауторитарност може објаснити као систем 
уверења карактеристична за одређену средину и усвојена директним 
социјалним учењем, која се могу променити променом средине и 
дужим свестраним образовањем.

С обзиром да је ауторитет, као неизоставни елемент традиционалног 
васпитања, на селу још увек присутан, ово истраживање управо прави 
паралелу међу ученицима који похађају школу у сеоској и градској 
средини. Годинама уназад културолошки и социјални јаз између 
града и села се све више губи, што се и постиже све интензивнијим 
мешањем градског и сеоског становништва.

Велики допринос истраживању стила рада наставника дала је и 
психологија ефикасне наставе, која се, као подручје педагошке 
психологије, усмерила на проучавање понашања наставника и 
његовог утицаја на ученике. Истраживања у овој области указала су 
да ефикасност наставе зависи, пре свега, од начина организовања 
наставног процеса, образовних садржаја, личности наставника, 
индивидуалних карактеристика ученика, подршке породице и 
претходних резултата у школском учењу. Разлике у успешности ученика 
доводе се у директну везу са начином рада наставника, односно са 
наставним стилом, облицима интеракције и преовлађујућом климом 
у процесу наставе, као и начинима евалуације ефеката наставе.
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 Понашање наставника у разреду тешко се може сврстати у један чисти 
педагошки стил рада и поступања. „Стил се најчешће одређује као 
тенденција или преовлађујуће понашање, а биполарно постављање 
појмовних категорија даје могућност да се низ појединачних особина 
смести у континуум између крајње позитивног и крајње негативног 
пола“ (Сузић, 1995: 68).

Педагог Јован Ђорђевић (1969) бавио се утицајем наставника на 
ученике. Он је, на узорку ученика основношколског узраста, дошао 
до закључка да, када наводе својства доброг наставника, ученици 
процењују целокупну личност наставника као човека, предавача, 
оцењивача, при чему у први план истичу својства наставника као 
човека (људске квалитете), затим као предавача и на крају оцењивача. 
Ученици млађег школског узраста више истичу људске квалитете 
наставника, а како узраст расте, све више цене стручне и педагошке 
квалитете својих наставника. Проучавајући својства наставника која 
су у функцији наставничког позива, а значајна су за образовање и 
васпитање ученика, Босиљка Ђорђевић и Јован Ђорђевић (1988) су у 
својој књизи Ученици о својствима наставника приказали резултате 
истраживања којим су испитали узорак од 1295 ученика (петог и 
осмог разреда основне и трећег разреда средње школе). Резултати 
су показали да ученици као посебно значајне издвајају следеће групе 
позитивних својстава:

 ̵ људска својства наставника;
 ̵ понашање и однос наставника према ученицима;
 ̵ својства наставника као стручњака.

Исте групе својстава наставника су се издвојиле и кад је реч о 
негативним својствима. Резултати овог истраживања су показали да 
постоје одређене разлике међу испитаницима у односу на пол, узраст 
и припадност социјално-културној средини.

У својој књизи Учитељ – наставник – ученик, Новак Лакета (1998) 
је представио међусобни однос ученика и наставника на основу 
испитаних ставова ученика о понашању наставника у редовној настави 
и ваннаставним активностима, сагледавањем удаљености ученика 
од наставника, у редовној настави и у ваннаставним активностима. 
Истраживање је обављено на узорку од 594 ученика шестог и осмог 
разреда основне школе, школске 1984/85. године. Резултати су 
показали да већина ученика сматра да се наставници према њима 
понашају на демократски начин, да су јако заинтересовани за успешну 
реализацију циљева и задатака у васпитно-образовном раду, да имају 
правилан однос према ученицима и да су веома активни у раду. Осим 
тога, већина ученика има и позитивне ставове о особинама личности 
наставника и изражава мишљење о постојању блиских односа са 
наставницима. 
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Резултати овог истраживања показали су да се ученици различитог 
пола, узраста и школске средине не разликују значајно у погледу 
исказаних ставова, као и да ученици желе да имају наставнике који 
поседују: (1) радне квалитете; (2) људске квалитете; (3) квалитете 
који се односе на правилно процењивање и вредновање рада 
ученика. Ученици не воле наставнике који су нервозни, неправедни у 
оцењивању, кажњавају ученике и оне који воле да господаре.

Ненад Сузић (1995) је истраживао односе између ставова ученика о 
школи и настави, са једне стране, и особина наставника, са друге стране 
(Особине наставника и однос ученика према настави). Резултати су 
указали на чињеницу да ученици који позитивније процењују особине 
својих наставника, имају генерално позитивније ставове. 

Ставови према учењу нису независни од емоционалних доживљаја 
који се јављају током учења, што се и одразило на позитивне особине 
и њихову позитивну повезаност са емоционалном климом. Пошто 
је учење основна активност у настави, логично је претпоставити да 
емоције, које се код ученика јављају током учења, чине саставни део 
опште емоционалне климе у настави.

Славица Шевкушић-Мандић (1992) је на основу истраживања дошла 
до закључка да наставник, који доприноси креирању повољне социо-
емоционалне климе, треба да има следеће карактеристике:

 ̵ уважава ученике и позитивно се односи према испољавању 
ученичких емоција и у извесној мери допушта себи емотивно 
ангажовање;
 ̵ прихвата и подстиче ученичку иницијативу и похваљује његове 
напоре да се укључи у комуникацију;
 ̵ подстиче ученике на размишљање;
 ̵ усмерава њихову активност и понашање на начин који показује 
да има поверења у њих и да их поштује као личности;
 ̵ флексибилан је и способан да препозна ситуацију и да у складу 
са њом усвоји улогу, односно одређени стил понашања.

Снежана Јоксимовић (1991) је, на основу емпиријских показатеља, 
дошла је до закључка да је клима у разреду много повољнија уколико 
наставници дају свој допринос у подстицању другарства међу 
ученицима. Она истиче да постоје јасне разлике међу наставницима који 
показују толеранцију и разумевање за ученике, који подстичу ученике 
на међусобну сарадњу и солидарност и тиме развијају другарство 
и креирају позитивну климу у одељењу, и оних наставника који 
подстичу ученике на међусобно такмичење и тежњу ка престижу које 
резултира неповољном разредном климом. Наведена истраживања 
потврђују колико је стил рада наставника важна компонента васпитно-
образовног процеса, јер битно утиче на креирање психосоцијалне 
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климе у разреду и на комуникацију на релацији ученик – наставник, 
као и на укупан амбијент за учење, емоције и ставове који могу бити 
позитивни и пожељни, с једне стране, или негативни и непожељни, 
са друге стране. Каква ће се школска клима формирати, да ли ће 
њене одреднице бити сарадња, поштовање, поверење, разумевање, 
демократичност, слобода, подстицајно и кооперативно учење, развој 
ученика, или ће је карактерисати ауторитарност, хијерархијски 
односи, проблеми у комуникацији и стални конфликти, отпор, 
незаинтересованост и незадовољство ученика, умногоме зависи од 
наставника.
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 2. МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ

2.1. Предмет истраживања
Наставник и ученик чине основу образовно-васпитног процеса у 
коме, сходно циљевима, граде узајамне односе делујући један на 
другога. Наставник свакодневно утиче на ученике који, опет, на 
основу свакодневне комуникације са наставницима, формирају 
разноврсне ставове о сваком наставнику појединачно. Какве ће 
ученик ставове изградити о неком наставнику, зависи од стручности 
наставника, начина његовог рада, способности и спремности да се 
свакодневно прилагођава ситуацијама и развојним особеностима 
ученика. Пријатељска и подстицајна школска средина су предуслов за 
постизање доброг школског успеха и радне атмосфере. Насупрот томе, 
неповољни односи резултирају негативним ставовима и отпором 
ученика према школи, њиховим непримереним и конфликтним 
понашањем, што отежава рад и онемогућава постизање жељених 
резултата. Добар наставник се препознаје по својим особинама, по 
широком познавању своје, али и других предметних области, што је 
вредан, одговоран, истрајан, увек спреман да помогне другима, али 
и спреман да ради на себи, на свом професионалном напредовању 
и сталном стручном усавршавању. На формирање ставова ученика, 
наставник утиче својим целокупном својом личношћу, а не само 
својим поступцима, начином организовања наставе, награђивањем 
или кажњавањем, оцењивањем, постављањем захтева и очекивањем 
од ученика, својом спремношћу да ученике саслуша и помогне им. 
Да ли је ауторитет наставника са мером, па га ученици виде као 
праведног и одговорног, или до те мере ауторитаран, да својом 
строгошћу, превисоким очекивањима и оштрим оцењивањем, код 
ученика изазива негативан став према настави и учењу, јесте кључно 
место у образовно-васпитном процесу.

На основу стила рада наставника, као веома важног темеља наставног 
процеса, одређен је предмет истраживања, базиран на утврђивању 
стилова руковођења наставом као васпитно-образовним процесом у 
савременој школи. Ово истраживање је јасније утврдило који је од 
стилова руковођења (демократски или ауторитарни) доминантан 
у раду савременог наставника, али и које добре, односно лоше 
особине ученици виде код својих наставника. Такође, анализирана 
је и социјална дистанца ученика од наставника у односу на групу 
предмета коју предају, као и у односу на пол, узраст, школски успех 
ученика и средину у којој живе.
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2.2. Циљ и задаци истраживања
Полазећи од проблема истраживања дефинисан је циљ истраживања: 
утврдити доминантни стил рада наставника у основној школи на 
основу процене ученика. 

Значај истраживања је произашао из потребе да се квалитет васпитно-
образовног рада, као и компетентност наставника подигне на виши 
ниво, али и да помогне наставницима да формирају што објективнију 
слику о себи и да им укаже на могући начин побољшања међусобног 
односа ученика и наставника. Уколико своје тежње, да буду бољи у 
сваком сегменту свог професионалног деловања, буду и остварили, 
добар резултат васпитно-образовног рада не може ни изостати. 

Ученичко виђење наставника од посебне је важности, јер је аутентичан 
извор за практичан рад. Ученици имају одличне идеје о томе какви 
наставници и школа треба да буду, а наставници могу много да добију 
буду ли се водили њиховим виђењем идеалног наставника. 

Циљ истраживања јесте усмерен на испитивање ставова ученика 
о стилу рада наставника и сагледавање комплексних односа на 
релацији наставник – ученик и давање одређених смерница за његово 
побољшање.

Задаци истраживања су:

1. утврдити ставове ученика о доминантном педагошком стилу 
руковођења наставом у предметној настави;

утврдити ставове ученика о стилу руковођења наставом 2. у 
природно-математичкој групи предмета (математика, биологија, 
физика, техничко и информатичко образовање);

3. утврдити ставове ученика о стилу руковођења наставом у 
друштвено-језичкој групи предмета (српски језик, страни језик, 
историја, географија);

4. утврдити ставове ученика о стилу руковођења наставом у 
групи предмета који развијају вештине и уметничке способности 
(физичко васпитање, музичка култура, ликовна култура);

5. утврдити да ли постоји статистички значајна разлика између 
ставова ученика о педагошком поступању наставника, с обзиром 
на предмет који предаје (природно-математичка, друштвено-
језичка група предмета и група предмета који развијају вештине 
и уметничке способности);

6. утврдити да ли постоји статистички значајна разлика у процени 
ученика о педагошком поступању наставника у односу на пол, 
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узраст и школски успех ученика, као и на средину у којој се школа 
налази (градска и сеоска);

7. испитати мишљење ученика о пожељним и непожељним 
особинама наставника

2.3. Хипотезе истраживања
У складу са циљем и задацима истраживања, постављене су следеће 
хипотезе:

(1) Општа хипотеза: Код већине наставника основних школа 
доминира ауторитарни стил рада.

(2) Посебне хипотезе: 

1. доминантан педагошки стил руковођења наставом у 
предметној настави је ауторитаран;
2. ауторитарни стил руковођења наставом је доминантан 
у групи природно-математичких предмета (математика, 
биологија, физика, техничко и информатичко образовање);
3. ауторитарни стил руковођења наставом је доминантан у 
групи друштвено-језичких предмета (српски језик, страни 
језик, историја, географија);
4. демократски стил руковођења наставом је доминантан у 
наставним предметима који развијају вештине и уметничке 
способности (физичко васпитање, музичка култура, ликовна 
култура);
5. постоје статистички значајне разлике у доминантном 
педагошком поступању наставника с обзиром на групу 
предмета којој припада (природно-математичких, друштвено-
језичких предмета и групу вештина и способности);
6. не постоје статистички значајне разлике у процени педагошког 
поступања наставника у односу на пол, узраст и школски успех 
ученика, као и у односу на средину у којој се школа налази 
(градска и сеоска);
7. може се претпоставити да су ученици, при навођењу 
пожељних и непожељних особина личности наставника, 
приоритет дали оним особинама које указују на људске 
квалитете личности наставника.
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2.4. Варијабле истраживања
За потребе истраживања издвојене су зависне и независне варијабле:

Независне варијабле:

1. наставни предмет са модалитетима: природно-математичка 
група предмета (математика, биологија, физика, техничко 
и информатичко образовање), друштвено-језичка група 
предмета (српски језик, страни језик, историја, географија) и 
група предмета који развијају вештине и уметничке способности 
(физичко васпитање, музичка култура, ликовна култура);
2. пол ученика (мушки и женски);
3. узраст ученика (ученици VI и VIII разреда);
4. школски успех ученика на крају претходне школске године;
5. ученици школе у сеоској и градској средини.

Зависне варијабле:

1. ставови ученика о стилу рада наставника и
2. мишљење ученика о особинама наставника.

2.5. Методе, технике и инструменти истраживања
Приликом истраживања коришћене су две научно-истраживачке 
методе и то:

1. теоријска анализа садржаја и
2. дескриптивна метода.

Метода теоријске анализе коришћена је зато што је реч о педагошком 
истраживању којим се врши анализа различитих ставова о педагошкој 
појави која се истражује.

Дескриптивна метода је погодна за испитивање ставова ученика и 
прикупљање емпиријских чињеница, као и за њихово анализирање, 
упоређивање, интерпретацију и извођење одређених закључака.

За прикупљање неопходног научног материјала, коришћене су следеће 
истраживачке технике: анкетирање и скалирање. Истраживачки 
инструменти који су коришћени у овом истраживању су:

 ̵ Ликертова скала ставова (петостепена) и
 ̵ упитник за ученике који се састоји из скале социјалне дистанце 
(шестостепене) и групе питања отвореног типа којим се испитује 
мишљење ученика о особинама наставника.
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Ликертова петостепена скала о стиловима рада наставника креирана 
је за потребе овог истраживања. На девет ставова, који карактеришу 
ауторитарног наставника, ученици су исказивали своје мишљење са 
једним од пет степени процене: „У потпуности се слажем“, „Углавном 
се слажем“, „Не знам“, „Делимично се слажем“ и „Уопште се не 
слажем“.

На стил руковођења наставом утиче, пре свега, дистанца коју наставник 
постави између себе и ученика. У намери да се утврди степен 
блискости, односно удаљености ученика од наставника, коришћена 
је шестостепена скала социјалне дистанце, коју је као петостепену 
користио у свом истраживању Новак Лакета при одређивању степена 
удаљености ученика од наставника (Лакета, 1998). Реч је о монотоно 
детерминистичкој кумулативној скали у којој ученик заокружује 
степен дистанце који је у складу са његовим ставом. Понуђене тврдње 
ученицима су: „Волео бих га имати као једног од најбољих пријатеља“, 
„Волео бих да ми је пријатељ, али не у блиском пријатељству“, „Волео 
бих бити са њим, али не много често“, „Свеједно ми је да ли ћемо бити 
заједно или не“, „Не желим да са њим сарађујем“ и „Не желим да га 
видим“. 

Ученици су се изјашњавали у односу на наставнике следећих 
предмета: српски језик и књижевност, страни језик, математика, 
биологија, историја, географија, физика, техничко и информатичко 
образовање, физичко васпитање, музичка култура и ликовна култура, 
а имали су задатак да пажљиво прочитају тврдње, добро о њима 
размисле, упореде са реалним понашањем својих наставника и оцене 
у ком се степену са њима слажу, не слажу или остају неутрални јер не 
могу да се определе. Мишљење ученика о пожељним и непожељним 
особинама наставника утврђено је путем питања отвореног типа.

2.6. Узорак истраживања

Узорак чине ученици VI и VIII разреда из пет сеоских и пет градских 
основних школа Златиборског округа. Случајним избором одабране 
су четири општине (Ариље, Бајина Башта, Чајетина и Ужице) и школе 
(ОШ „Стеван Чоловић“ и ОШ „Јездимир Трипковић“ – општина Ариље; 
ОШ „Свети Сава“, ОШ „ Душан Јерковић“, ОШ „ Рајак Павићевић“ и 
ОШ „ Стеван Јоксимовић“ – општина Бајина Башта; ОШ „Димитрије 
Туцовић“ и ОШ „ Миливоје Боровић“ – општина Чајетина; ОШ „ Душан 
Јерковић“ и ОШ „Богосав Јанковић“ – општина Ужице) у којима је 
истраживање спроведено током децембра школске 2012/13. године. 
Узорак има елементе случајног узорка (истраживање обухвата 
случајно одабране ученике, односно одељења из десет одабраних 
школа) и стратификованог (односи се на одређене стратуме, подгрупе 
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испитаника (пол, узраст, територијална припадност школе (сеоска-
градска средина), успех ученика на крају претходне школске године).

У истраживању је учествовало 350 ученика, међутим, одговори 34 
испитаника нису уважени, јер нису дали валидне податке (један 
број је дао непотпуне податке, док су код дела испитаника ставови 
били искључиво позитивни, односно негативни). Детаљнија анализа 
узорка, односно расподела испитаника чији су одговори валидни, 
према полу, узрасту, школском успеху и територијалној припадности 
школе, биће приказана у табелама бр. 2, 3, 4 и 5.

Табела бр. 1: Структура испитаног узорка
Ред. 
број

Општина 
– место

Назив основне 
школе Средина Разред Број 

ученика Укупно

1. Ариље 
– град

ОШ „Стеван 
Чоловић“ Градска VI 21 48

VIII 27

2. Ариље – 
Латвица

ОШ „Јездимир 
Трипковић“ Сеоска

VI 17
31

VIII 14

3. Бајина 
Башта – град

ОШ „Свети 
Сава“ Градска

VI 17
30

VIII 13

4.
Бајина 
Башта  – 
Костојевићи

ОШ „Душан 
Јерковић“ Сеоска

VI 15
30

VIII 15

5. Бајина 
Башта – град

ОШ „Рајак 
Павићевић“ Градска VI 14 35

VIII 21

6. Бајина Башта 
– Рогачица

ОШ „Стеван 
Јоксимовић“ Сеоска

VI 11
24

VIII 13

7. Чајетина 
– град

ОШ 
„Димитрије 
Туцовић“

Градска
VI 23

48
VIII 25

8. Чајетина 
– Мачкат

ОШ „Миливоје 
Боровић“ Сеоска

VI 20
35VIII 15

9. Ужице – град ОШ „ Душан 
Јерковић“

Градска VI 21
39VIII 18

10. Ужице – 
Кремна

OШ „Богосав 
Јанковић“ Сеоска VI 12 30VIII 18

 Табела бр. 2: Карактеристике узорка у односу на пол испитаника
Пол испитаника
Дечаци % Девојчице % Укупно %
160 49, 08 166 50, 92 326 100

Узорак је, као што се може видети, обухватио 160 дечака (49,08%) и 
166 девојчица (50,92%), на основу чега можемо закључити да су, у 
укупном узорку, оба пола готово равномерно заступљена.
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Табела бр. 3: Карактеристике узорка у односу на узраст испитаника

Узраст испитаника (према разреду који похађају)

VI % VIII % Укупно %

164 50, 31 162 49, 69 326 100

При анализи структуре узорка према узрасту испитаника, уочљива 
је готово идентична заступљеност две испитиване групе: ученика VI 
разреда је 164 (50,31%) и ученика VIII разреда је 162 (49,69%).

Табела бр. 4: Карактеристике узорка у односу на општи успех ученика

Општи успех ученика

Одличан 123 % 37,73

Врло добар 136 % 41,72

Добар 60 % 18,41

Довољан 5 % 1,53

Поновио сам разред 2 % 0,61

Укупно 326 % 100

Графикон бр. 1: Расподела испитаника у односу на школски успех

Узорком је обухваћено 123 одлична ученика (37,73%), 136 врло добрих 
(41,72%), 60 ученика са добрим успехом (18,41%), са довољним 
успехом 5 ученика (1,53%) и 2 ученика која су поновила разред (0,61%). 
Расподела група ученика различитог успеха није равномерна и то се 
посебно односи на мали број ученика са довољним и недовољним 
успехом, тако да су генерализације у вези са овим подузорком узете 
са резервом.
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Табела бр. 5: Карактеристике узорка у односу на средину у којој се школа 
налази

Средина у којој се школа налази

Градска % Сеоска % Укупно %

178 54, 60 148 45, 40 326 100

Делимично одступање од равномерне заступљености испитиваних 
група може се уочити приликом анализе карактеристика узорка према 
средини у којој се школа налази. Узорком је обухваћено 178 ученика 
градских школа (54,60%) и 148 ученика сеоских школа (45,40%), што 
не би требало битније да утиче на репрезентативност узорка.

2.7. Технике статистичке обраде података

У обради података коришћене су технике израчунавања фреквенције, 
процената, израчунавањем мера централне тенденције и χ2, као и 
анализу варијансе и коваријансе. Након тога, урађена је квалитативна 
анализа добијених података. 

Подаци, добијени мерним инструментима коришћеним у 
истраживању, (Ликертова скала и скала социјалне дистанце), обрађени 
су и изражени кроз релевантне статистичке показатеље: аритметичку 
средину (М, Mean), стандардну девијацију (SD), χ2 – тест.
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3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И 
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
Ставови ученика о стилу рада наставника једанаест наставних 
предмета, заједничких ученицима VI и VIII разреда, указују на степен 
(анти)демократске оријентације њихових наставника. Знање и 
педагошка култура наставника су у основи њиховог понашања, али 
свест, лични интегритет и објективна самопроцена личних вредности 
и професионалних компетенција, и те како чине основу слике 
наставника као професионалца. Ово истраживање има за циљ да 
прикаже свестранију, објективнију и јаснију слику о раду наставника, 
уз препоруке како да наставник буде бољи, професионалнији, али и да 
укаже где су најчешће слабости у свакодневном васпитно-образовном 
раду и какав однос ученици желе да остваре са њима.

3.1. Доминантан педагошки стил руковођења у предметној 
настави
Педагошки стил руковођења наставом, односно начин управљања 
њеним процесима, већински одређују степен аутономије ученика у 
школи. Стилови рада наставника, као што су вођење и управљање, 
с обзиром на могућност развоја аутономије ученика, у основи 
могу имати и ауторитаран, али и демократски карактер. У анализи 
резултата пошли смо од упоређивања вредности аритметичке 
средине у процени става наставника које су наводили ученици, а које 
су категорисане на следећи начин:

 ̵ Позитиван став ученика: М = 1,00 – 2,50
 ̵ Неопредељен став ученика: M = 2,51 – 3,50
 ̵ Негативан став ученика: M = 3,51 – 5,00

Приказ резултата се односи на тврдње у скали ставова које описују 
ситуације ауторитарног стила поступања наставника. Сходно томе, 
ученици који се у потпуности или делимично слажу са наведеним 
ставом, имају позитиван став и процењују наставника као ауторитарног 
у датој ситуацији, док они који се делимично или уопште не слажу 
заузимају негативан став и процењују наставника као демократског. 
Анализирајући први од понуђених ауторитарних ставова, а то је да 
наставник захтева да се без критике или отпора ученици покоравају 
његовом мишљењу, може се уочити да, са вредношћу аритметичке 
средине (М=2,86), ученици имају неопредељен став према 
наставницима страног језика (ранг 1), физичког васпитања (ранг 2) 
и српског језика и књижевности (ранг 3), мада теже демократском 
стилу рада.
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Наставници географије и физике (М=3,02, ранг 10), према мишљењу 
ученика, много чешће очекују од ученика покоравање наставниковом 
мишљењу (табела 6). Немогућност ученика да јасно оцене да ли 
ставови наставника више припадају ауторитарним или демократским, 
може бити условљена и повременим ауторитарним реакцијама 
наставника. Посматрајући процену овог става уопште, може се 
видети, према вредности аритметичке средине, да су ученици 
углавном неопредељени, односно нису сигурни како би проценили 
наставника у оваквој ситуацији. То се може објаснити претпоставком 
да наставници немају увек исти приступ према ученицима или да 
неки други фактори утичу на њихову тренутну реакцију.

Табела бр. 6: Процена става да наставник захтева да се без критике или 
отпора ученици покоравају његовом мишљењу

Наставник 
који предаје:

У 
по

тп
ун

ос
ти

 
се

 с
ла

ж
ем

Уг
ла

вн
ом

 
се

 с
ла

ж
ем

Не
 з

на
м

Д
ел

им
ич

но
 

се
 н

е 
сл

аж
ем

Уопште 
се не 
слажем

М Ранг

Српски језик и 
књижевност

66

 20,3%

63

19,4%

42

12,9%

43

13,2%

111

34,2%
2,78 3

Страни језик
65

20,1%

48

14,8%

46

14,2%

66

20,4%

99

30,6%
2,73 1

Математика
73

22,4%

68

20,9%

39

12,0%

45

13,8%

101

31,0%
2,90 8

Биологија
81

25,1%

53

16,4%

40

12,4%

42

13,0%

107

33,1%
2,87 6

Историја
76

23,5%

46

14,2%

47

14,6%

47

14,6%

107

33,1%
2,81 4

Географија
94

28,9%

46

14,2%

45

13,8%

52

16,0%

88

21,7%
3,02 10

Физика
79

24,5%

61

18,9%

51

15,8%

53

16,4%

79

24,5%
3,02 10

Тех. и информ. 
образовање

84

25,8%

43

13,2%

45

13,8%

38

11,7%

115

35,4%
2,82 5

Физичко 
васпитање

94

28,9%

30

9,2%

32

9,8%

36

11,1%

133

40,9%
2,74 2

Музичка култура
82

25,2%

47

14,4%

49

15,0%

42

12,9%

106

32,5%
2,87 6

Ликовна култура
93

28,5%

51

15,6%

31

9,5%

36

11,0%

115

35,3%
2,91 9
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Став да наставник не допушта самосталност у раду и тражи од 
ученика да га обавесте о сваком кораку када треба да нешто ураде 
(ученик нема могућност за самосталну акцију), најприсутнији је код 
наставника физичког васпитања и физике, (М=2,42 и М=2,43, рангови 
10 и 11). Ипак, демократичност наставника је доминантна (М=2,34) и 
то највише код наставника српског језика и књижевности (ранг 1) и 
страног језика (ранг 2).

Табела бр. 7: Процена става о могућности ученика за самосталност у 
раду

Наставник 
који предаје

У 
по

тп
ун

ос
ти

 
се

 с
ла

ж
ем

Уг
ла

вн
ом

 
се

 с
ла

ж
ем

Не
 з

на
м

Д
ел

им
ич

но
 

се
 н

е 
сл

аж
ем

Уо
пш

те
 с

е 
не

 с
ла

ж
ем

М Ранг

Српски језик и 
књижевност

41

12,6%

33

10,2%

39

12,0%

46

14,2%

166

51,1%
2,19 1

Страни језик
33

10,2%

39

12,0%

54

16,7%

49

15,1%

149

46,0%
2,25 2

Математика
35

10,8%

45

13,9%

58

18,0%

47

14,6%

138

42,7%
2,36 5

Биологија
47

14,5%

40

12,3%

48

14,8%

46

14,2%

143

44,1%
2,39 9

Историја
42

13,0%

33

10,2%

55

17,0%

40

12,3%

154

47,5%
2,29 3

Географија
44

13,6%

42

13,0%

47

14,5%

45

13,9%

146

45,1%
2,36 5

Физика
48

15,0%

28

8,8%

70

21,9%

41

12,8%

133

41,6%
2,43 11

Тех. и информ. 
образовање

48

14,9%

35

10,8%

50

15,5%

42

13,0%

148

45,8%
2,36 5

Физичко 
васпитање

73

22,5%

22

6,8%

35

10,8%

32

9,9%

162

50,0%
2,42 10

Музичка култура
50

15,4%

36

11,1%

41

12,7%

36

11,1%

161

49,7%
2,31 4

Ликовна култура
62

19,2%

26

8,0%

42

13,0%

28

8,7%

165

51,1%
2,36 5

Процена ситуације у којој наставник не уважава идеје и предлоге 
ученика и тражи да се искључиво спроводе његове идеје, тежећи 
да све потчини властитој вољи и властитим схватањима, указује, 
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генерално, да ученици имају позитиван став (М=2,23). Ученици се са 
овим ставом најмање слажу када су у питању наставници историје 
(ранг 1) и српског језика и књижевности (ранг 2), док ученици о 
наставницима физике имају неутралан став (М=2,66, ранг 11), односно, 
тешко им је да процене да ли су више ауторитарно или демократски 
оријентисани. Демократски стил рада им, свакако, није близак, а 
садржај који наставник презентује усваја се као коначан, без потребе 
да ученици на њему праве било какве измене.

Табела бр. 8: Процена уважавања идеја и предлога ученика

Наставник 
који предаје

У по
тп

ун
ос

ти
 

се
 с

ла
ж

ем

Уг
ла

вн
ом

 
се

 с
ла

ж
ем

Не
 з

на
м

Д
ел

им
ич

но
 

се
 н

е 
сл

аж
ем

Уо
пш

те
 с

е 
не

 с
ла

ж
ем

М Ранг

Српски језик и 
књижевност

43

13,2%

23

7,1%

33

10,1%

35

10,7%

192

58,9%
2,05 2

Страни језик
23

7,1%

34

10,5%

58

17,8%

62

19,1%

148

45,5%
2,14 3

Математика
34

10,5%

35

10,8%

53

16,4%

41

12,7%

160

42,7%
2,20 7

Биологија
40

12,3%

31

9,5%

45

13,8%

42

12,9%

168

51,5%
2,18 4

Историја
22

13,0%

31

9,6%

50

15,5%

50

15,5%

170

52,6%
2,02 1

Географија
37

11,4%

28

8,6%

66

20,4%

47

14,5%

146

45,1%
2,27 8

Физика
56

17,3%

43

13,3%

67

20,7%

49

15,2%

108

33,4%
2,66 11

Техничко и 
информатичко 
образовање

41

12,7%

28

8,6%

48

14,8%

43

13,3%

164

50,6%
2,19 5

Физичко 
васпитање

58

18,0%

20

6,2%

31

9,6%

30

9,3%

184

57,0%
2,19 5

Музичка 
култура

48

14,9%

27

8,4%

44

13,6%

53

16,4%

151

46,7%
2,28 9

Ликовна 
култура

63

19,4%

24

7,4%

41

12,7%

30

9,3%

166

51,2%
2,35 10

Недостатак мотивације ученика за рад на часовима може бити 
условљен самом атмосфером на часу, а нарочито у ситуацији када је 
присутан страх ученика од наставника. Страх и (инхибиторна) трема 
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су непожељне емоције у настави које би сваки наставник требало 
да превазиђе због проблема које стварају ученику (осећање стида, 
инфериорности, страх од ситуације да ће бити исмејан или одбачен 
од других ученика, страх од родитеља или самог наставника). То 
доприноси да ученици често, уместо фокусирања на тражење 
одговара, писменим или путем контролних задатака, брину о исходу, 
што им одвлачи пажњу и енергију, али и смањује шансе за постизање 
жељеног успеха. Нежељена оцена или лош коментар наставника 
још више продубљује проблем, доводећи код ученика до губитка 
самопоштовања, повлачења, стида, избегавања одговарања, па и 
неоправданог изостајања са наставе или избегавања саопштавања 
оцена родитељима. Страх у настави веома је чест проблем и у већој 
или мањој мери указује на ауторитаран приступ наставника. Зато је 
посебно интересантно како су ученици проценили да ли осећају страх 
на појединим часовима.

Табела бр. 9: Процена присутности страха на часовима

Наставник 
који предаје

У по
тп

ун
ос

ти
 

се
 с

ла
ж

ем

Уг
ла

вн
ом

 
се

 с
ла

ж
ем

Не
 з

на
м

Д
ел

им
ич

но
 

се
 н

е 
сл

аж
ем

Уо
пш

те
 с

е 
не

 с
ла

ж
ем

М Ранг

Српски језик и 
књижевност

43

13,2%

16

4,9%

35

10,7%

31

9,5%

201

61,7%
1,98 6

Страни језик
22

6,8%

18

5,6%

40

12,3%

50

15,4%

194

59,9%
1,84 3

Математика
45

13,8%

22

6,7%

43

13,2%

49

15,0%

167

51,2%
2,17 9

Биологија
43

13,2%

13

4,0%

44

13,5%

31

9,5%

194

59,7%
2,02 7

Историја
39

12,0%

20

6,2%

44

13,5%

44

13,5%

178

54,8%
2,07 8

Географија
61

18,9%

30

9,3%

45

13,9%

41

12,7%

147

45,4%
2,44 10

Физика
72

22,2%

34

10,5%

49

15,1%

40

12,3%

129

39,8%
2,63 11

Тех.и информ. 
образовање

26

8,1%

11

3,4%

34

10,6%

37

11,5%

214

66,5%
1,75 2

Физичко 
васпитање

32

9,8%

7

2,2%

27

8,3%

30

9,2%

229

70,5%
1,72 1

Музичка 
култура

29

9,0%

18

5,6%

31

9,6%

44

13,6%

202

62,3%
1,85 4

Ликовна 
култура

41

12,6%

13

4,0%

27

8,3%

33

10,2%

211

64,9%
1,89 5
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Ученици се, генерално, не слажу да страх доминира у свакодневном 
раду (М=2,04). Наставници физичког васпитања и техничког и 
информатичког образовања имају најмању потребу за стварањем 
ситуација у којима доминира осећање страха (М=1,72 и М=1,75). 
Став ученика према наставницима физике је неутралан (ранг 11, 
М=2,63), што указује да је наметања страха, као вида доминације 
над ученицима, ипак, присутно у настави овог предмета. Наставници 
географије су на другом, а наставници математике на трећем месту у 
стварању ситуација у којима се ученици плаше.

0 5 10 15 20 25

ликовна култура

музичка култура 

физичко васпитање

техничко и информатичко …

физика

географија

историја

биологија

математика

страни језик

српски језик и књижевност

не знам углавном се слажем у потпуности се слажем

Графикон бр. 2: Графички приказ ставова ученика који указују на 
постојање страха на часу

Наставници са високим степеном антидемократске оријентације имају 
потребу да контролишу ученике и да их потчињавају властитој вољи. 
Наставници математике (М=2,05, ранг 10) и физике (М=2,50, ранг 11) 
највише исказују потребу за претераном контролом, док наставници 
физичког васпитања (М=1,72, ранг 1), техничког и информатичког 
образовања (М=1, 83, ранг 2), као и наставници историје и страног 
језика (М=1,84, ранг 3) имају најмање потребе за оваквим видом 
доминације над ученицима. 
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У савременој настави, учешће ученика и ангажовање у различитим 
активностима, предуслов је за успешну и квалитетну наставу. То 
подразумева дискусију ученика, анализу њихових идеја, размену 
мишљења. Уколико наставник не дозвољава дискусију ученика и 
прекида је без обзира на тематику, онда прекида радну динамику и 
намеће јој непотребну утегнутост. Ученици се не слажу са оваквим 
ауторитарним ставом (М=2,12). 

Табела бр. 10: Процена наставниковог понашања који се односи на сталну 
контролу и владање ситуацијом

Наставник 
који предаје

У по
тп

ун
ос

ти
 

се
 с

ла
ж

ем

Уг
ла

вн
ом

 
се

 с
ла

ж
ем

Не
 з

на
м

Д
ел

им
ич

но
 

се
 н

е 
сл

аж
ем

Уо
пш

те
 с

е 
не

 с
ла

ж
ем

М Ранг

Српски језик и 
књижевност

50

15,4%

18

5,6%

26

8,0%

29

9,0%

201

62,0%
2,03 8

Страни језик
21

6,5%

21

6,5%

40

12,3%

45

13,8%

198

60,9%
1,84 3

Математика
34

10,5%

27

8,3%

38

11,7%

47

14,5%

179

55,1%
2,05 10

Биологија
33

10,1%

20

6,1%

43

10,7%

32

9,2%

208

63,8%
1,90 6

Историја
30

9,2%

12

3,7%

43

13,2%

32

9,8%

208

64,0%
1,84 3

Географија
34

10,5%

23

7,1%

44

13,6%

42

13,0%

181

55,9%
2,03 8

Физика
69

21,3%

25

7,7%

46

14,2%

43

13,3%

141

43,5%
2,50 11

Тех. и информ. 
образовање

29

8,9%

14

4,3%

27

8,3%

45

13,8%

209

64,3%
1,83 2

Физичко 
васпитање

31

9,6%

11

3,4%

24

7,4%

27

8,4%

230

71,2%
1,72 1

Музичка 
култура

31

9,6%

22

6,8%

31

9,6%

30

9,3%

208

64,6%
1,88 5

Ликовна 
култура

44

13,6%

20

6,2%

21

6,5%

22

6,8%

217

67,0%
1,93 7

Најбоље рангирани су наставници физичког васпитања (М=1,86, 
ранг 1), наставници ликовне културе (М=1,98, ранг 2) и наставници 
техничког и информатичког образовања (М=2,03, ранг 3). Наставници 
математике (ранг 10) и физике (ранг 11) најчешће испољавају овакав 
вид понашања, али он још увек није доминантан код већине наставника 
ових предмета, на шта нам показује и аритметичка средина (М=2,26 
и М=2,50).
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Партиципација ученика у школи подразумева учешће у пожељним 
активностима у којима они износе своје мишљење, дају предлоге, 
уважавају мишљење других ученика и доносе одлуке које се тичу њих 
самих и укупног живота и рада у школи. Анализирајући мишљења 
и ставове ученика о томе колико они стварно учествују у доношењу 
одлука које се тичу њих самих, колико наставник искључиво одлучује 
о понашању ученика и одваја прихватљиво од неприхватљивог 
понашања, указује податак да је ово најлошије рангиран став (М=3,28). 

Табела бр. 11: Процена ученика о могућности дискусије и комуникације на 
часу

Наставник 
који предаје

У по
тп

ун
ос

ти
 

се
 с

ла
ж

ем

Уг
ла

вн
ом

 
се
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Д
ел
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се
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е 
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ем

Уо
пш

те
 с

е 
не

 с
ла

ж
ем

М Ранг

Српски језик и 
књижевност

56

17,2%

21

6,4%

31

9,5%

42

12,9%

176

54,0%
2,20 9

Страни језик
37

11,4 %

16

4,9%

46

14,2%

49

15,1%

177

54,5%
2,04 4

Математика
50

15,4%

26

8,0%

43

13,2%

45

13,8%

161

49,5%
2,26 10

Биологија
44

13,5%

21

6,5%

47

14,5%

40

12,3%

173

53,2%
2,15 7

Историја
36

11,1%

23

7,1%

38

11,7%

32

9,8%

196

60,3%
1,99 6

Географија
48

14,7%

23

7,1%

41

12,6%

41

12,6%

173

53,1%
2,18 8

Физика
60

18,6%

38

11,8%

46

14,2%

40

12,4%

139

43,0%
2,50 11

Тех. и информ. 
образовање

35

10,8%

15

4,6%

53

16,4%

41

12,7%

179

55,4%
2,03 3

Физичко 
васпитање

40

12,3%

10

3,1%

34

10,5%

21

6,5%

220

67,7%
1,86 1

Музичка 
култура

42

12,9%

22

6,8%

42

12,9%

30

9,2%

189

58,2%
2,07 5

Ликовна 
култура

46

14,2%

10

3,1%

38

11,7%

30

9,2%

201

61,8%
1,98 2

Иако је неопредељено мишљење ученика о овом ставу преовлађујуће, 
овако висока аритметичка средина ипак указује да је ауторитарност 
доминантнија у односу на демократске елементе (ученици нису 
укључени у заједничко доношење правила којих треба да се 
придржавају сви чиниоци васпитно-образовног рада). Наставници 
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српског језика и књижевности (М=3,60, ранг 11), физике (М=3,48, ранг 
10) и математике (М=3,37, ранг 9) најлошије су рангирани. Ученици 
се слажу да међу наставницима српског језика и књижевности 
највише има оних који константно намећу свој став о правилном и 
неправилном понашању ученика. Ово се може објаснити чињеницом 
да су наставници овог предмета најчешће и одељењске старешине, 
па ученици њихово санкционисање одређених облика понашања 
могу доживети и као вид наставничке самовоље. Такође, природа 
предмета је таква да се потенцира хуманистички однос према животу 
и указује на моралне особине ликова који треба да буду узори младим 
људима. Најтолерантнији, када је у питању понашање ученика, су 
наставници физичког васпитања (М=3,03, ранг 11), музичке културе 
(М=3,10, ранг 10) и техничког и информатичког образовања (М=3,11, 
ранг 9). Неутралан став ученика према овим наставницима указује да 
ни они не доносе заједничка правила са којима су сагласни и ученици. 

Табела бр. 12: Процена приступа наставника о томе шта је прихватљиво 
а шта не прихватљиво понашање ученика

Наставник 
који предаје

У по
тп

ун
ос

ти
 

се
 с

ла
ж

ем

Уг
ла

вн
ом

 
се

 с
ла
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ем

Не
 з

на
м

Д
ел
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но
 

се
 н

е 
сл

аж
ем

Уо
пш

те
 с

е 
не

 с
ла

ж
ем

М Ранг

Српски језик и 
књижевност

153

46,9%

32

9,8%

51

15,6%

39

12,0%

51

15,6%
3,60 11

Страни језик
118

36,3%

37

11,4%

59

18,2%

44

13,5%

67

20,6%
3,29 7

Математика
127

39,2%

41

12,7%

52

16,0%

33

10,2%

71

21,9%
3,37 9

Биологија
112

34,5%

47

14,5%

58

17,8%

35

10,8%

73

22,5%
3,28 6

Историја
114

35,3%

35

10,8%

58

18,0%

47

14,6%

69

21,4%
3,24 5

Географија
116

35,7%

44

13,5%

62

19,1%

33

10,2%

70

21,5%
3,32 8

Физика
134

41,5%

39

12,1%

51

15,8%

46

14,2%

53

16,4%
3,48 10

Тех. и информ. 
образовање

111

34,2%

33

10,2%

50

15,4%

44

13,5%

87

26,8%
3,11 3

Физичко 
васпитање

117

36,2%

23

7,1%

42

13,0%

34

10,5%

107

33,1%
3,03 1

Музичка 
култура

105

32,8%

28

8,8%

64

20,0%

39

12,2%

84

26,3%
3,10 2

Ликовна 
култура

120

37,4%

25

7,8%

48

15,0%

37

11,5%

91

28,3%
3,14 4
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Ученици се не слажу (М=2,35) са тврдњом да наставници намећу 
своје мишљење захтевајући сарадњу, где се наставник намеће као 
доминирајући руководилац који ученику приступа са позиције моћи, 
а тежећи да потпуно контролишу све што се дешава у одељењу и 
током наставе. Најлошије рангирани су наставници физике (М=2,66, 
ранг 11), географије (М=2,53, ранг 10) и математике (М=2,46, ранг 9). 
Високе вредности аритметичке средине указују да међу наставницима 
има оних који теже да буду главни и тако откривају своју ауторитарну 
природу. Трећина ученика (33,1%) је овакво понашање препознала 
код наставника физике. Наставници физичког васпитања (М=2,16, 
ранг 11), музичке културе (М=2,23, ранг 10) и биологије (М=2,25, ранг 
9), исказали су најмању потребу за оваквом врстом доминације. 

Табела бр. 13: Процена приступа ученицима из позиције моћи

Наставник 
који предаје
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ел
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пш
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е 
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 с
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ж
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М Ранг

Српски језик и 
књижевност

63

19,3%

24

7,4%

40

12,3%

38

11,7%

161

49,4%
2,36 8

Страни језик
35 

10,7%

42

12,9%

50

15,3%

51

15,6%

148

45,4%
2,28 4

Математика
54

16,7%

40

12,3%

49

15,1%

39

12,0%

142

43,8%
2,46 9

Биологија
37

11,3%

41 

12,6%

45

3,8%

47

14,4%

156

47,9%
2,25 3

Историја
44

13,6%

32

9,9%

55

17,0%

38

11,7%

155

47,8%
2,30 6

Географија
61

18,9%

40

12,4%

47

14,6%

36

11,1%

139

43,0%
2,53 10

Физика
67

20,7%

37

11,4%

59

18,2%

41

12,7%

120

37,0%
2,66 11

Техничко и 
информатичко 
образовање

49

15,2%

32

9,9%

44

13,7%

46

14,3%

151

46,9%

2,32 7

Физичко 
васпитање

49

15,2%

19

5,8%

44

13,5%

35

10,8%

178

54,8%
2,16 1

Музичка 
култура 

40

12,3%

31

9,5%

49

15,0%

40

12,3%

166

50,9%
2,20 2

Ликовна 
култура

55

16,9%

27

8,3%

44

13,5%

30

9,2%

170

52,1%
2,29 5
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Потреба наставника да праве грубе шале на рачун ученика, чиме 
вређају њихову личност и угрожавају самопоштовање, још увек је 
присутна појава код неких наставника, иако је аритметичка средина 
за овај став најниже вредности (М=1,70). Ученици указују да су 
омаловажавање и потцењивање ученика присутни у свакодневном 
раду наставника физике (М=2,31, ранг 11), техничког и информатичког 
образовања (М=1,83, ранг 10) и географије (М=1,70, ранг 9). Ова 
чињеница ће бити разјашњена у поглављу 3.7. Мишљење ученика 
о особинама наставника, јер је 60 ученика (18,40%) указало на ову 
појаву.Ученици имају најпозитивније мишљење о наставницима 
биологије (М=1,48, ранг 1), односно кажу да се ови наставници веома 
ретко шале на рачун ученика. Позитивно су рангирани и наставници 
страног језика (М=1,49, ранг 2) и ликовне културе (М=1,61, ранг 3), 
и ученици су, комуникацију са овим наставницима, оценили као 
позитивну. 

Табела бр. 14: Процена ситуације у којој наставник прави грубе шале и 
вицеве на рачун ученика

Наставник 
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ж
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М Ранг

Српски језик и 
књижевност

31

9,6%

10

3,1%

12

3,7%

24

7,4%

247

76,2%
1,62 4

Страни језик
16

4,9%

4

1,2%

26

8,0%

31

9,5%

248

76,3%
1,49 2

Математика
28

7,6%

12

3,7%

25

7,7%

24

7,4%

236

72,6%
1,68 6

Биологија
16

4,9%

10

3,1%

20

6,2%

22

6,8%

257

79,1%
1,48 1

Историја
29

8,9%

10

3,1%

26

8,0%

22

6,8%

238

73,2%
1,68 6

Географија
31

9,6%

13

4,0%

22

6,8%

20

6,2%

237

73,4%
1,70 9

Физика
75

23,1%

15

4,6%

26

8,0%

26

8,0%

182

56,2%
2,31 11

Тех. и информ. 
образовање

35

10,8%

19

5,9%

22

6,8%

29

9,0%

219

67,6%
1,83 10

Физичко 
васпитање

27

8,4%

17

5,3%

23

7,1%

14

4,3%

242

74,9%
1,68 6

Музичка 
култура

24

7,4%

13

4,0%

28

8,6%

25

7,7%

235

72,3%
1,66 5

Ликовна 
култура

26

8,0%

7

2,2%

29

8,9%

15

4,6%

248

76,3%
1,61 3
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На основу презентованих анализа (мишљења ученика у односу на 
понуђене ставове са ауторитарном конотацијом), може се закључити 
(М=2,32) да се ученици не слажу са понуђеним ауторитарним 
ставовима. Само за став у коме искључиво наставник процењује 
шта је правилно а шта неправилно понашање (М=3,28) и став који 
се односи на безусловно и беспоговорно покоравање наставничком 
мишљењу, (М=2,86) ученици имају неутралан став и проблем да јасно 
препознају ауторитарне карактеристике наставника, односно оне се 
само повремено испољавају тако да је ученицима тешко да се одлуче 
шта је преовладавајуће. Иако су ученици истицали да називање 
ученика погрдним именима и непримереним надимцима сматрају 
непожељном особином наставника, ипак су указали да ауторитарни 
став, којим наставник прави погрдне шале, није доминантно присутан 
код наставника (М=1, 70).

Табела бр. 15: Процена ставова о стилу рада наставника
Ставови М SD Ранг
1. Наставник захтева да се без критике или 
отпора покоравамо његовом мишљењу 2,86 1,25 8

2. Наставник не допушта самосталност у 
раду и тражи од ученика да га обавесте о 
сваком кораку који треба да раде (ученик 
нема могућност за самосталну акцију)

2,34 1,18 6

3. Наставник не прихвата идеје и предлоге 
ученика и тражи да се искључиво 
спроводе његове идеје и предлози

2,23 1,06 5

4. Наставник ствара атмосферу страха на часу 2,04 0,97 3
5. Наставник воли да господари над ученицима 1,96 0,99 2
6. Наставник прекида дискусију ученика чак и 
онда када се она односи на градиво које се учи 2,12 1,13 4

7. Наставник одлучује шта је правилно а 
шта неправилно у понашању ученика 3,28 1,32 9

8. Наставник је шеф у одељењу,захтева сарадњу 
и намеће своје мишљење ученицима 2,35 1,20 7

9. Наставник прави грубе шале и 
вицеве на рачун ученика 1,70 0,89 1

Анализом поступака наставника, издвајамо наставнике физике (11. 
ранг-место), односно, на осам од понуђених девет ставова ученици 
их процењују као најауторитарније. Ученицима VI разреда физика 
је нови предмет, а сама природа, сложеност и обим градива, како 
ученицима VI тако и VIII разреда, задаје потешкоће у учењу. Ове 
отежавајуће околности, ипак не оправдавају потребу наставника 
физике да наступају са позиција моћи и са претераним ауторитарним 
ставом према ученицима.
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Наставници физичког васпитања су, са друге стране, рангирани 
на првом месту и то код четири става. То показује да, не само због 
природе свог предмета већ и због колегијалног и спортског духа, 
ови наставници имају најмање потребе за ауторитарношћу, осим у 
случају одржавања спортске дисциплине која има своја правила и 
њих се морају придржавати сви. Ипак, код осталих пет тврдњи ови 
наставници су различито позиционирани што нам указује на извесне 
проблеме у реализацији наставе. Сумирањем добијених резултата, 
а узевши у обзир све предмете, закључујемо да се 59,4% ученика 
позитивно изјаснило у односу на све понуђене ставове, односно 
да је демократска оријентација наставника у свакодневном раду са 
ученицима присутна (16,6% ученика има изразито позитиван, а 42,8% 
умерено позитиван став). Овако висок проценат указује да ученици 
теже позитивном ставу, али нису сасвим сигурни у демократичност 
својих наставника. Сем тога, проценат је минимално превагнуо преко 
50%, што донекле указује на демократичну оријентацију наставника, 
али овај став није много убедљив.

Табела бр. 16: Приказ позитивних ставова ученика према наставницима 
све три групе предмета

               Групе предмета

Позитивни

ставови

ученика (%)

Природно-
математичка

Друштвено-
језичка

Вештина и 
уметничке 
способности

Изразито позитивни 13,8 16,6 25,2
Умерено позитивни 42,6 46,2 40,2
Укупно 56,4 62,8 65,3

Ученици, наставнике групе предмета који развијају вештине и 
уметничке способности, процењују као наставнике са најмање 
ауторитарности, мада наставници друштвено-језичке групе предмета 
имају највише неутралних ставова. Овај податак говори да им је 
било теже да јасно процене свој став о стилу рада ових наставника, а 
умерена варијанта се чинила као боља процена.

Анализирајући ставове ученика према наставницима појединачно, 
уочава се да је више од једне трећине ученика потврдило минималну 
ауторитарност наставника физичког васпитања (34,0%), затим ликовне 
културе (31,0%) и музичке културе (27,3%). Наставници техничког и 
информатичког образовања генерално су добро рангирани, јер овај 
предмет заузима битно место у савременој наставној хијерархији, 
а и интересовање ученика за примену рачунара у настави и у 
свакодневном животу је доста изражено.
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Упоређујући ставове ученика по предметима и по вредности 
аритметичких средина, сажетих у три категорије, уочавамо да ученици 
имају највише негативних ставова према наставницима физике 
(20,6%), ликовне културе (14,7%) и географије (14,4%). С обзиром 
да су то наставници предмета различитих група, занимљиво је да 
ученици немају проблем да ли се предмет базира на природној или 
друштвеној науци или уметности.

Табела бр. 17:Приказ груписаних ставова ученика по категоријама у односу 
на све предмете

Ставови ученика

%

Предмет
Позитивни Неопредељени Негативни

Српски језик 61,0 27,6 11,3
Страни језик 66,6 27,0 6,4
Математика 55,2 32,2 12,6
Биологија 62,0 26,4 11,7
Историја 63,2 27,6 9,2
Географија 55,5 30,1 14,4
Физика 46,0 33,4 20,6
Техничко и информатичко 
образовање 65,6 23,0 11,3

Физичко васпитање 67,8 20,2 12,0
Музичко васпитање 65,0 22,4 12,6
Ликовно васпитање 64,7 20,6 14,7

Наставници страног језика (6,4%) и историје (9,2%) се најмање уклапају 
у понуђено ауторитарно понашање, док је код наставника физике 
(20,6%) и ликовне културе (14,7%) највише присутно. Према стилу рада 
наставника математике, више од трећине је неопредељених ставова 
(32,2%), што је процентуално одмах иза наставника физике (33,4%). 
Овако висок проценат неутралних ставова указује на неодлучност 
ученика или немогућност да јасно процене у којој се мери понуђени 
ауторитарни ставови појављују код наставника јер је понашање 
наставника променљиво, па се сегменти ауторитарног понашања 
повремено јављају и повремено губе. Управо ова променљивост 
отежава процену да ли је понуђени став карактеристичан за 
појединачно понашање наставника. Позитиван став према свим 
наставницима, који је, заправо, негација понуђених ауторитарних 
тврдњи, указује на чињеницу да ученици наставнике доживљавају 
као ауторитете, али са мером.
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3.2. Ставови ученика према стилу руковођења наставом у 
природно-математичкој групи предмета
Стил којим наставници руководе наставом чине различити облици 
међусобног утицаја наставника на ученике и ученика на наставнике. 
Ово истраживање показује какав став имају ученици о педагошком 
руковођењу наставника који предају наставне предмете груписане 
као природно-математичке: математика, биологија, физика и 
техничко и информатичко образовање. Хемију смо изоставили у овом 
истраживању, јер се у основним школама у Републици Србији изучава 
тек од VII разреда. То значи да се ученици VI разреда нису могли 
изјашњавати о овим наставницима. У анализи ставова ученика пошли 
смо од упоређивања вредности аритметичке средине у процени 
стила руковођења наставника. Вредности су категорисане на следећи 
начин:

 ̵ позитиван став ученика: М = 1,00 – 2,50
 ̵ неопредељен став ученика: M = 2,51 – 3,50
 ̵ негативан став ученика: M = 3,51 – 5,00

Приказ резултата односи се на анализу ставова ученика у односу на 
стил руковођења и поступања наставника природно-математичке 
групе предмета. Сходно томе, ученици, који се у потпуности или 
делимично слажу са понуђеним ставом, имају негативан став и 
процењују наставника као ауторитарног у датој ситуацији, док 
ученици, који се делимично или уопште не слажу, имају позитиван 
став, односно наставника процењују као демократског.

Табела бр. 18: Позитивни ставови ученика у односу на наставнике 
природно-математичке групе предмета

Ставови ученика (%) Природно – математичка група предмета
Изразито позитиван став 13,8
Умерено позитиван став 42,6
Укупно 56,4

У категорији позитивних ставова, већи је проценат ученика чији став 
није категорички јасан (42,6% ученика има умерено позитиван став) 
него проценат ученика који јасно могу да оцене ниво ауторитарног 
поступања наставника (13,8% ученика има изразито позитиван 
став). Дакле, 56,4% ученика има став да педагошки стил поступања 
наставника природно-математичке групе предмета није ауторитаран. 
Аритметичка средина М=2,40 указује на демократско поступање 
наставника. Међутим, ова група предмета је рангирана на трећем 
месту, што говори да су друге две групе предмета на вишем нивоу 
демократског поступања наставника према ученицима.
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Табела бр. 19: Приказ аритметичких средина и рангова по групама 
предмета

Група предмета М Ранг
Природно-математичка 2,40 3
Друштвено-језичка 2,30 2
Вештине и уметничке способности 2,23 1

На основу вредности аритметичких средина све три групе предмета 
су у категорији позитивних ставова (М= 1,00 – 2,50), мада је природно-
математичка група са највишом аритметичком средином близу 
границе са категоријом неопредељених ставова. Аритметичка средина 
ове групе предмета (М=2,40), иако демократске оријентације, указује 
на највећу тенденцију ка ауторитарности наставника, за њом је 
друштвено-језичка група, а наставници који предају групу предмета 
који развијају вештине и уметничке способности су са највећом 
демократском оријентацијом у односу на стил рада.

Анализом добијених резултата унутар групе, може се уочити да су 
наставници физике најлошије рангирани (имају најмање позитивних 
ставова (46,0%), највише неопредељених (33,4%) и негативних 
(20,6%), у односу на наставнике свих једанаест предмета). Наставници 
математике су иза њих у рангу по негативним ставовима (12,6%), затим 
наставници биологије (11,7%), а најбоље рангирани су наставници 
техничког и информатичког образовања (11,3% негативних и 65,6% 
позитивних ставова).
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Графикон бр. 3: Графички приказ ставова ученика према 
наставницима природно-математичке групе предмета

Наставници биологије, дакле, имају највише изразито позитивних 
ставова (26,7%) у односу на све предмете ове групе. Ова чињеница 
указује да ученици препознају код наставника биологије највише 
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елемената демократског поступања, а у прилог иде и податак да су, са 
изразито позитивним ставовима, одмах иза наставника који развијају 
вештине и уметничке способности.

3.2.1. Процена удаљености од наставника природно-математичке 
групе предмета
У анализи блискости, односно удаљености ученика од наставника, 
ученицима је понуђено шест тврдњи које одређују степен њихове 
удаљености од наставника: „Волео бих га имати као најбољег 
пријатеља“; „Волео бих да ми је пријатељ, али не у блиском 
пријатељству“; „Волео бих бити са њим, али не много често“; 
„Свеједно ми је да ли ћемо бити заједно или не“; „Не желим да са њим 
сарађујем“; „Не желим да га видим“. Ради лакше обраде података, 
понуђених шест нивоа блискости је сажето у следеће три категорије:

1. Волео/ла бих пријатељство и сарадњу са наставником – чине 
ставови: „Волео бих бити са њим, али не много често“, „ Волео бих да 
ми је пријатељ, али не у блиском пријатељству“ и „ Волео бих га имати 
као најбољег пријатеља“;

2. Свеједно ми је да ли ћемо бити заједно или не; 

3. Не желим пријатељство и сарадњу са наставником – чине 
ставови: „Не желим да га видим“ и „Не желим да са њим сарађујем“.

Испитивани ученици имали су задатак да заокруже једну од понуђених 
тврдњи градираних од максималне блискости до максималне 
удаљености. На основу одговора је анализиран степен блискости 
и удаљености са појединим наставницима, односно, социјална 
дистанца. При процени ставова ученика, који се односе на удаљеност 
од наставника природно-математичке групе предмета, примећујемо 
да се највећи проценат ученика (60,1%) опредељује за блиску сарадњу. 
Статус, значај и окупираност ученика овим предметима, као и потреба 
за сталном подршком и непосредним контактом са наставницима, 
значајан су фактор у свакодневном раду ученика.

Табела бр. 20: Приказ удаљености од наставника природно-математичке 
групе предмета

Став f %
Не желим пријатељство и сарадњу са наставником 42 12,9
Свеједно ми је да ли ћемо бити заједно или не 88 27,0
Волео/ла бих пријатељство и сарадњу са наставником 196 60,1
Укупно 326 100,0
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Гледано у просеку, готово 40% ученика има неутралан или негативан 
став према наставницима ове групе предмета, што говори у прилог 
хипотези да је ауторитарно понашање наставника у извесној мери 
присутно у васпитно-образовном процесу, нарочито код наставника 
физике и математике, на шта је и указано у поглављу 3.1.
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Графикон бр. 4: Графички приказ удаљености ученика од наставника 
природно-математичке групе предмета

Највеће непријатељско расположење ученици су исказали према 
наставницима техничког и информатичког образовања (29,7%), затим 
према наставницима биологије (29,6%), наставницима математике 
(29,2%) и, на крају, према наставницима физике (15,1%). Наставници 
које ученици „не желе да виде“ су наставници физике (24,1%), 
затим наставници техничког и информатичког образовања (13,2%), 
наставници математике (11,0%). Наставници биологије су најмање 
непријатељски расположени према ученицима (7,5%).

Стил рада наставника природно-математичке групе предмета је 
демократски, указују резултати, мада мањег нивоа у односу на друге 
две групе наставника. Настава математике, као стална „слаба тачка“ 
већине ученика, мање се истиче него настава физике која убедљиво 
има најлошије резултате када су у питању стил рада наставника и 
потреба за блискошћу ученика и наставника.

Истражујући узроке неуспеха ученика у настави математике, 
Владислав Панић (1980) је указао да су наставници математике, више 
од других наставника, склони да за неуспех ученика из математике 
пребрзо и лако оптуже природну дефектност детета. Сем тога, више 
од свих других наставника користе опасну аверзивну мотивацију 
која се базира на страху од казне, односно лоше оцене, а коју 
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наставници често и пребрзо дају. Највећу грешку коју наставници 
математике чине јесте велика потреба да ученицима објасне разне 
теорије, математичке обрасце и слично, уместо да свој труд усмере 
ка развијању љубави и интересовања према овом предмету. Стога, 
последице оваквог наставничког односа према ученицима и 
наставном садржају изазивају страх од неуспеха, као и знатно лошија 
постигнућа ученика. Уколико би ученици прихватили наставника као 
помагача и пријатеља, повећали би осећање сигурности, смањили 
страх и ослободили огромну психолошку енергију коју могу користити 
као додатни напор да се предмет савлада, а не треба заборавити да „у 
раду са децом уопште, пријатељство представља – краљевски пут до 
успеха“ (ibidem: 198).

Вера Спасеновић и Слободанка Милановић-Наход (2001) су, у свом 
истраживању, дошле до резултата да преко трећине испитаних ученика 
осмог разреда градиво физике оцењује као тешко и неразумљиво, а 
око петине њих истиче да је градиво досадно. У истраживању Хавелке 
и сарадника (1997), преко трећине испитаних ученика наставу физике 
сматра изразито или веома тешком, а преко четвртине ученика 
наставу физике сврстава у категорију мало или нимало занимљивих 
предмета. Аутор констатује да овај предмет ученици сматрају осредње 
корисним и осредње занимљивим, а тежим и захтевнијим од свих 
осталих предмета.

Ставови ученика према градиву физике су углавном уједначени 
у односу на успех из предмета и углавном позитивни, показује 
истраживање које је спровела Слободанка Наход (1997). При томе, 
ученици позитивно процењују садржаје физике који се односе на 
практичну функцију, а негативно се изражавају о обиму градива.

Снежана Мирков (2003) је, у свом истраживању, указала да једној 
половини ученика, којима је тешко техничко образовање, главну 
сметњу представља незанимљиво градиво. У мањој мери се као 
проблем јављају начин рада наставника, неразумљив уџбеник и 
тешко градиво. Нешто више од петине испитаних ученика воли 
техничко образовање. Занимљиво је да међу онима који не воле 
техничко образовање има највише ученика са одличном оценом из 
тог предмета (40,4%).

Самопроцена ученика у односу на сопствене способности за учење 
предмета, као и уџбеник, у великој мери утичу на интересовање 
ученика за техничко образовање, утврдила је Биљана Бодрошки 
(1997). Према подацима које наводе Спасеновић и Милановић – 
Наход (2001), око петине испитаних ученика осмог разреда изјављује 
да им је градиво техничког образовања досадно, а преко трећине 
њих сматра да је непотребно. У исто време, према налазима Хавелке 
и сарадника (1997), преко половине ученика овај предмет сматра 
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изразито или веома занимљивим, а четвртина њих мало или нимало 
занимљивим. Већина ученика (скоро 80%) сматра га као изразито лак 
или веома лак предмет. 

Резултати истраживања указују да ученици имају више негативних 
ставова него позитивних према наставницима физике, али и највећи 
број неопредељених ставова, што говори у прилог констатацији да 
својим стилом рада ови наставници код ученика стварају отпор према 
учењу, доприносе незаинтересованости за ову наставну дисциплину 
и својим часовима дају непријатну и незанимљиву ноту. 

На формирање ставова ученика наставник утиче целокупном својом 
личношћу, а не само својим поступцима, начином организовања 
наставе, награђивањем или кажњавањем, оцењивањем, постављањем 
захтева и очекивања од ученика и спремношћу да ученике саслуша и 
помогне им. 

Мера узајамног поверења и блискости, односно удаљености ученика 
од наставника, јавља се у различитом интензитету, а у основи је 
социјалне комуникације, укупне атмосфере у разреду, квалитета 
васпитно-образовног рада а, самим тим, и укупних резултата и 
ефеката наставног процеса (Милошевић, 2015).

Друга истраживања наводе да ученици, на првом месту, као проблем, 
истичу начин рада наставника, затим тешко и незанимљиво градиво. 
Ученици виде наставнике физике као најауторитативније наставнике 
и према њима исказују највиши степен удаљености и одбојности. 

Делимична одговорност за овакве резултате припада садржају 
предмета и незанимљивим уџбеницима, али највише наставницима 
који се недовољно залажу да се овај проблем превазиђе.

3.3. Ставови ученика према стилу руковођења наставом у 
друштвено-језичкој групи предмета
Општи је друштвени став да је друштвено-језичка група предмета 
(српски језик, страни језик, историја и географија) лакша за учење 
од природно-математичке групе и да ученици отвореније и са више 
оптимизма приступају учењу ових предмета. 

Демократску оријентацију наставника друштвено-језичке групе 
предмета уочава две трећине ученика (62,9%), мада једна трећина 
ученика има другачији став. Ипак, демократски стил руковођења 
наставника ове групе предмета (М=2,30) је незнатно виши од 
наставника природно-математичке групе предмета (М=2,40).
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Табела бр. 21: Ставови ученика према наставницима друштвено-језичке 
групе предмета

Ставови ученика (%) Друштвено-језичка група предмета
Позитивни став 62,9
Неопредељен став 30,1
Негативан став 7,1
Укупно 100,0

Трећина ученика (30,1%) има неопредељен став који се може 
протумачити двојако: или наставници нису доследни у свом стилу 
руковођења наставом (ауторитаран и демократски стил рада су 
толико испреплетани да их ученици тешко могу јасно идентификовати 
и разграничити) или се ученици уздржавају од маркирања одговора 
као позитивног или негативног због личног става према наставнику. 
Према наставницима ове групе предмета ученици имају најмање 
негативних ставова у поређењу са наставницима остале две групе 
предмета (наставници природно-математичке групе предмета имају 
8,6% негативних ставова, друштвено-језичке групе 7,1%, а наставници 
групе предмета који развијају вештине и уметничке способности 
имају 9,5%).
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Графикон бр. 5: Графички приказ ставова ученика према 
наставницима друштвено-језичке групе предмета

Анализом појединих предмета утврђено је да ученици имају највише 
позитивних ставова (66,6%) према наставницима страног језика, затим 
наставницима физичког васпитања (67,8%), што показује да њихов 
стил рада тежи демократској оријентацији, односно да се ученици 
добро осећају на часу. Следећи у рангу су наставници историје (63,2%), 
затим наставници српског језика и књижевности (61,0%). Наставници 
географије су најлошије рангирани (55,5% – позитивних ставова и 
највише негативних ставова ученика, 14,4%). 
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Резултати, генерално, указују да је стил рада наставника друштвено-
језичке групе предмета знатно више демократски него наставника 
природно-математичке групе предмета. Ученици више уочавају 
демократичан стил рада наставника српског језика и књижевности и 
страног језика него наставника историје и географије. 

Сагледавајући наставнике целокупне групе предмета, може се 
закључити да је демократска оријентација њиховог педагошког 
руковођења наставом евидентна.

3.3.1. Процена удаљености ученика од наставника друштвено-
језичке групе предмета
Анализа показује да више од половине ученика жели пријатељство и 
сарадњу са наставницима, што иде у прилог наставницима друштвено-
језичке групе предмета, који су блискији ученицима од наставника 
природно-математичке групе предмета. 

Око 5% ученика више жели пријатељство и сарадњу са наставницима 
ове групе предмета него са наставницима природно-математичке 
групе предмета.

Табела бр. 22: Приказ удаљености ученика од наставника друштвено-
језичке групе предмета

Став f %

Не желим пријатељство и сарадњу са наставником 30 9,2

Свеједно ми је да ли ћемо бити заједно или не 83 25,5

Волео/ла бих пријатељство и сарадњу са наставником 213 65,3

Укупно 326 100,0

Квалитет наставе умногоме зависи и од ове блискости, као и од 
укупне атмосфере на часу која треба да буде опуштена, пријатељска, 
подржавајућа, али истовремено и радно подстицајна. Пријатељски став 
ученици највише осећају према наставницима страног језика (27,0%), 
наставницима српског језика и књижевности (25,3%), историје (23,4%), 
затим наставницима географије (22,7%). Ученици најмање желе 
пријатељство са наставником српског језика и књижевност (15,7%), 
затим страног језика (7,8%), па географије (7,5%) и на крају историје 
(4,0%). Према наставницима историје ученици имају најкохезивнији 
став, јер су разлике у ставовима са најмањим осцилацијама.
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Графикон бр. 6: Графички приказ удаљености ученика од наставника 
друштвено-језичке групе предмета

Истраживања других аутора указују зашто ученици имају различите 
ставове према наставницима, укључујући и лични доживљај. 
Испитујући разлоге зашто су поједини предмети тешки за учење, 
Снежана Мирков (2002) је утврдила да су страни језици (уз физику и 
хемију) најтежи због недовољног предзнања ученика (28,4%). За њим 
следе начин организације и извођења наставе (22,7%), незанимљиво 
градиво (18%), недовољан рад (17%). Замерке на тежину градива и 
незанимљивост уџбеника су минималне. Међутим, трећина испитаних 
ученика се изјаснила да воли страни језик, што иде у прилог и нашим 
резултатима који указују на позитивност према овим наставницима, 
како у ставу према педагошком стилу руковођења наставом тако и 
у блискости према овим наставницима. Обимно градиво најчешћи 
је проблем у учењу српског језика (наводи га око четвртине узорка 
ученика), а затим начин рада наставника. 

У испитивању, које су извршили Хавелка и сарадници (1997), скоро 
трећина ученика окарактерисала је страни језик као изразито или 
веома тежак предмет, скоро половина њих овај предмет сматра 
умерено тешким, док је у погледу занимљивости сврстан у категорију 
умерено занимљивих предмета (трећина ученика га је тако оценила). 
Биљана Бодрошки (1997) је, такође, добила податке да су ученици 
генерално заинтересовани за овај предмет. 

Вера Спасеновић и Слободанка Милановић – Наход (2001) су утврдиле 
да је градиво историје осмог разреда преопширно (50%), малом 
броју ученика је неразумљиво и тешко, док су оцене о занимљивости 
подељене – око петине ученика сматра да је занимљиво, док 
исто толико сматра да им је досадно. Биљана Бодрошки (1997) је 
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истраживањем добила податак да највећи утицај на интересовање 
ученика за историју и географију имају уџбеници, а сличне податке је 
добио и Хавелка (1997). 

Треба нагласити да је за овакве резултате истраживања одговоран 
наставник који је више или мање спреман да се ангажује и својом 
стручношћу решава тешкоће везане за тежину градива, али и за лоше 
уџбенике који нису интересантни ученицима. Ученици су акценат 
стављали на рад наставника и ефекте тог рада, као и на резултате 
ученика у учењу. Наставници, пак, имају већу наклоност и блискост са 
ученицима уколико осећају већу сигурност, али и мањи страх и трему 
на часу.

3.4. Ставови ученика према стилу руковођења наставом 
у групи предмета који развијају вештине и уметничке 
способности
Група предмета (физичко васпитање, музичка и ликовна култура) је, по 
садржајима и начину реализације, далеко пријемчивија ученицима 
него остали наставни предмети. Оцене из ових предмета су знатно 
боље него из осталих предмета, јер ученици опуштеније доживљавају 
реализацију садржаја ових предмета. Сем тога, имају мање обавеза 
према учењу и довољно је да понесу адекватну опрему или прибор и 
спремни су за наставу. 

Индивидуални приступ ученику је знатно присутнији него код друге 
две групе предмета, више се прати труд и залагање ученика. У случају 
да ученици немају развијене одређене вештине или таленте ипак 
могу да постигну високе оцене, што им даје самопоуздање. 

Анализа прикупљених података показује да две трeћине ученика 
има позитиван став према наставницима ове групе предмета (65,3%) 
и да је њихова демократска оријентација евидентна. Ипак, 34,7% 
ученика има неопредељен и негативан став што указује на присуство 
елемената ауторитарног стила рада код појединих наставника.

Табела бр. 23: Ставови ученика према наставницима групе предмета који 
развијају вештине и уметничке способности

Ставови ученика (%) Група предмета који развијају 
вештине и уметничке способности

Позитивни став 65,3
Неопредељен став 25,2
Негативан став 9,5
Укупно 100,0



Александра Милошевић: СТИЛОВИ РАДА САВРЕМЕНОГ НАСТАВНИКА

83

0

20

40

60

80

позитивни став неопредељен став негативан став

Графикон бр. 7: Графички приказ ставова ученика према 
наставницима групе предмета који развијају вештине и уметничке 

способности

Иако је проценат негативних ставова према наставницима ове групе 
предмета мањи у односу на претходне две групе наставника, он је у 
значајној мери присутан. Ученици су показали висок степен слагања 
код појединих ауторитарних тврдњи наставника физичког васпитања, 
иако су најбоље рангирани на демократској скали (на пример, 
наставник не допушта самосталност у раду и тражи од ученика да га 
обавесте о сваком кораку који треба да раде).

Обавеза наставника да осигурају безбедан простор за васпитно-
образовни рад, као и потреба да се свака вежба или игра изведе на 
технички најбољи начин, може бити могућа само у случају пажљиве 
контроле сваког покрета ученика и тактичког извођења. 

Ипак, шире гледано, демократски стил рада ових наставника обележен 
је већим учешћем ученика у одлучивању које се односи на групне 
циљеве, методе вежбања, стратегије и тактике наставе физичког 
васпитања. 

Наставници физичког васпитања знатно више него остали наставници 
дозвољавају ученицима да раде сопственом брзином, пружају 
подршку ученицима при вежбању, допуштају им да бирају тактику 
у игри, подстичу их да поставе личне циљеве и решавају задатке на 
сопствени начин, да греше; храбре ученике да изнесу своје сугестије о 
начинима рада на часу, траже мишљење од ученика везано за важне 
моменте у настави физичког васпитања (Кљајевић, Чокорило, 2000).

Настава ликовне и музичке културе у основној школи усмерена је 
на развијање естетског васпитања, односно на развијање смисла за 
естетске вредности путем уочавања, доживљавања, вредновања и 
стварања лепог. Наставници развијају уметничке способности ученика 
више него наставници остали предмета, омогућавају ученицима 
експресију личних осећања и доживљаја без великог ограничења, уз 
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најфлексибилније методе и облике рада и највиши ниво толеранције 
кад је у питању оцењивање. Све ово условљава потпуно другачији 
став ученика према наставницима ове групе предмета.
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Графикон бр. 8: Графички приказ ставова ученика према 
наставницима групе предмета који развијају вештине и уметничке 

способности

Најбоље рангирани наставници су наставници физичког васпитања, 
док су знатно мање вредновани наставници ликовне културе (14,7% 
има негативан, а 64,7% има позитиван став). Упркос другачијем и 
опуштенијем приступу, известан број ученика ипак има негативно 
искуство везано за наставу ове групе предмета (9,5% ученика) јер 
неки наставници оцењују и процењују како њихову способност, тако 
и неспособност да нешто телесно одвежбају, нацртају или отпевају.

Табела бр. 24: Ставови ученика према наставницима све три групе 
предмета

Група предмета

Ставови ученика               %

Природно-
математичка 
група

Друштвено-
језичка 
група

Група предмета који 
развијају вештине 
и уметничке 
способности

Позитиван став 56,4 62,9 65,3
Неопредељен став 35,0 30,1 25,2
Негативан став 8,6 7,1 9,5

Резултати указују да 25,2% ученика има јаснију слику о раду наставника 
и да им је изражавање става било лакше него у ситуацијама кад су 
процењивали друге наставнике. 

Ученици највише негативних ставова имају према наставницима 
ликовне културе (14,7%), затим наставницима музичке културе 
(12,6%), а најмање према наставницима физичког васпитања (12,0%). 
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Наставници физичког васпитања су најбоље рангирани од наставника 
свих једанаест предмета и имају највише позитивних ставова ученика. 
После њих су наставници музичке и ликовне културе. 

Према наставницима ове групе предмета ученици имају највише 
позитивних ставова (65,3%), што је више него у односу на остале две 
групе наставника

3.4.1. Процена удаљености ученика од наставника групе предмета 
који развијају вештине и уметничке способности
Више од две трећине ученика (68,6%) се изјаснило да жели блиску 
сарадњу са својим наставницима. Разлог за овакву блискост може се 
објаснити природом ових предмета: најлакше се добијају одличне 
оцене, не треба посебна припрема за час, нема писмених и контролних 
задатака, нема прозивања за одговарање и ситуација неизвесности и 
страха, ови наставници су најспремнији да коригују (повећају) своје 
оцене уколико ученику затреба за бољи просек оцена и томе слично.

Табела бр. 25: Приказ удаљености ученика од наставника групе предмета 
који развијају вештине и уметничке способности

Став f %
Не желим пријатељство и сарадњу са наставником 32 9,8
Свеједно ми је да ли ћемо бити заједно или не 70 21,5
Волео/ла бих пријатељство и сарадњу са наставником 223 68,6
Укупно 326 100,0

Ако се ставови ученика према наставницима ове групе предмета 
упореде са ставовима друге две групе предмета, можемо закључити да 
сваки од њих имају више од 30% ставова који изражавају максималну 
блискост. Потреба за блискошћу са наставницима произилази из 
позитивних емоција које прате рад на часу, неоптерећујуће динамике 
рада коју прати опуштеност и ослобођеност од страха у вези са 
оцењивањем, јер се труд и ангажовање према могућностима, без 
обзира на способности, оцењују са највишим оценама.

Ученици највише пријатељства осећају према наставницима ликовне 
културе (33,4%), затим према наставницима физичког васпитања 
(32,4%), а потом према наставницима музичке културе (30,4%). Када се 
анализирају супротни ставови ученика, редослед блискости, односно 
удаљености је обрнут. Наставника музичке културе не жели да види 
8,8%, наставника физичког васпитања 10,0% а наставника ликовне 
културе 14,2%. Наставници физичког васпитања су у оба случаја са 
средњим вредностима блискости, док су ученицима или блиски 
наставници уметничких предмета или према њима осећају одбојност.
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Графикон бр. 9: Графички приказ удаљености ученика од наставника 
групе предмета који развијају вештине и уметничке способности

Ученици највише пријатељства осећају према наставницима ликовне 
културе (33,4%), затим према наставницима физичког васпитања 
(32,4%), а потом према наставницима музичке културе (30,4%). Када се 
анализирају супротни ставови ученика, редослед блискости, односно 
удаљености је обрнут. Наставника музичке културе не жели да види 
8,8%, наставника физичког васпитања 10,0% а наставника ликовне 
културе 14,2%. Наставници физичког васпитања су у оба случаја са 
средњим вредностима блискости, док су ученицима или блиски 
наставници уметничких предмета или према њима осећају одбојност.

                                                       ***

Снежана Мирков (2000) указује да је, по мишљењу ученика, у настави 
ликовне културе највећи проблем начин предавања наставника 
(наводи преко четвртине испитиваних ученика). Међутим, четвртина 
ученика изражава позитиван став према овом предмету. Као главни 
узроци проблема у учењу музичке културе наведени су начин рада 
наставника, а за наставу физичког васпитања главни проблем је 
недовољан рад ученика.

Ликовна култура, према мишљењу Биљане Бодрошки (1997), спада 
у групу предмета код којих самопроцена сопствених способности 
од стране ученика има великог утицаја на њихово интересовање 
за предмет. Физичко васпитање спада у групу предмета који су 
ученицима интересантни, а на интересовање значајно утиче и начин 
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на који ученици процењују сопствене способности за овај предмет. 
Међутим, пракса указује да известан број ученика нерадо иде на 
часове физичке културе, бежи са часова, досађује се на њима или 
тражи оправдање лекара измишљајући различите болести. Ова 
појава сугерише да су часови појединих наставника „неприкладни и 
промашени“, али и да се на часовима физичког васпитања „показују 
премоћ вештих и немоћ невештих“ о чему наставници посебно морају 
да воде рачуна (Бојанин, 1991:112).

Када је у питању градиво ликовне културе, у испитивању Вере 
Спасеновић и Слободанке Милановић – Наход (2001), показало се да 
је, иако не велики, ипак присутан један број ученика који сматрају да 
је ово градиво непотребно, па чак изјављују и да га треба укинути. 
Исти аутори наглашавају да скоро 30% ученика сматра да се наставно 
градиво музичке културе учи иако је непотребно. Из другог угла, 
Ненад Хавелка (1997) је добио податке да, не само што већина 
ученика (80%) сматра ликовну културу изразито лаким предметом, 
већ га преко половине њих (60%) сврстава у категорију изразито или 
веома занимљивих предмета. Ликовна култура и физичко васпитање 
за већину ученика (преко 70%) су изразито лаки, док у погледу 
занимљивости овај аутор наводи да је физичко васпитање изразито 
или веома занимљиво великом броју ученика (три четвртине), док 
је музичку културу скоро трећина њих окарактерисала као мало или 
нимало занимљив предмет. 

И поред разлика у процени појединих предмета, наше истраживање 
је показало да су ставови ученика према наставницима ове групе 
предмета позитивни и да је ауторитарност најмање присутна. Иако 
су ученици у бројним истраживањима исказали своје незадовољство 
према наставницима појединих предмета, демократска оријентација 
наставника ове групе предмета је најизразитија.

3.5. Ставови ученика према педагошким поступцима 
наставника с обзиром на предмет који предаје
Поредећи резултате истраживања добијене укрштањем ставова 
ученика према наставницима природно-математичке групе предмета 
и укупног става ученика према наставницима свих једанаест наставних 
предмета обухваћених истраживањем, може се уочити њихова 
висока међусобна повезаност. Ученици који су изражавали позитиван 
став према свим наставницима (53,6%) изражавали су позитиван 
став и према наставницима природно-математичке групе предмета, 
а ученици који су се изјаснили као генерално неопредељени имали 
су позитиван став према наставницима ове групе предмета (3,4%). 
Ниједан ученик са општим негативним ставом према наставницима 
није исказао позитиван став према наставницима ове групе предмета. 
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Такође, ученици са општим позитивним ставом нису исказали ниједан 
негативан став.

Табела бр. 26: Укупан став ученика према стилу рада наставника 
природно-математичке групе предмета

УКУПАН СТАВ УЧЕНИКА

Став ученика према 
наставницима 
природно-математичке 
групе предмета

Позитиван 
став

f/%

Неопредељен 
став

f/%

Негативан 
став

f/%
Укупно

Позитиван став
172

          53,6%

11

                   3,4%

0

            0,0%

183                               

         57,0%

Неопредељен став
19

             5,9%

88

                27,4%

3

            0,9%

110

34,3%

Негативан став
0

            0,0%

11

                  3,4%

17

            5,3 %

28

          8,7%

Укупно
191

          59,5%

110

                34,3%

20

             6,2%

321

       100,0%
χ2=343, 16 ; df = 4; p= 0, 01; V=0, 73

Добијени резултати указују да постоји значајнa статистичка разликa 
између укупног става ученика према наставницима и става ученика 
према наставницима природно-математичке групе предмета на 
нивоу 0,01 (χ2=343,16 , df = 4, а значајност p= 0,01). 

Поредећи резултате добијене укрштањем ставова ученика према 
наставницима друштвено-језичке групе предмета и укупног става 
ученика према наставницима свих једанаест наставних предмета 
обухваћених истраживањем, може се уочити њихова висока 
међусобна повезаност, на шта  указује и велики Крамеров коефицијент 
корелације (V= 0,73). 

Ученици који су изражавали позитиван став према свим наставницима 
(57,0%) изражавали су позитиван став и према наставницима 
друштвено-језичке групе предмета, а ученици који су се изјаснили 
као генерално неопредељени имали су позитиван став према 
наставницима ове групе предмета (2,5%). 

Ниједан ученик са општим негативним ставом према наставницима 
није исказао позитиван став према наставницима ове групе предмета, 
нити су ученици са општим позитивним ставом исказали ниједан 
негативан став.
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Табела бр. 27: Укупан став ученика према стилу рада наставника 
друштвено-језичке групе предмета
УКУПАН СТАВ УЧЕНИКА

Став ученика према 
наставницима друштвено-
језичке групе предмета

Позитиван 
став

f/%

Неопредељен 
став

f/%

Негативан 
став

f/%
Укупно

Позитиван став
183

          57, 0%

21

                  6, 5%

0

            0,0%

204

         63, 6%

Неопредељен став
8

             2, 5%

82

                25, 5%

5

        1, 6%

95

         29, 6%

Негативан став
0

             0, 0%

7

                  2, 2%

15

        4,7 %

22

           6, 9%

Укупно
191

          59, 5%

110

                34, 3%

20

        6, 2%

321

       100, 0%
χ2=343, 75 ; df = 4; p= 0, 01; V=0, 73

Из табеле се може уочити да између укупног става ученика према 
наставницима и става ученика према наставницима друштвено-
језичке групе предмета постоје статистички значајне разлике на нивоу 
0,01 значајности (χ2=343,75, df = 4). 

Укрштањем ставова ученика према наставницима групе предмета 
који развијају вештине и уметничке способности и укупног става 
ученика према наставницима свих једанаест наставних предмета 
обухваћених истраживањем, добијен је  резултат који указује на 
њихову високу међусобну повезаност, на шта  указује и Крамеров V 
показатељ повезаности који је велики и износи 0,70. 

Ученици који су позитивно оријентисани према свим наставницима 
(56,4%), изражавали су позитиван став и према наставницима групе 
предмета који развијају вештине и уметничке способности, а ученици 
који су се изјаснили као генерално неопредељени имали су позитиван 
став према наставницима ове групе предмета (3,1%). 

Ниједан ученик са општим негативним ставом према наставницима 
није исказао позитиван став према наставницима ове групе предмета, 
нити су ученици са општим позитивним ставом исказали негативан 
став.
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Табела бр. 28: Укупан став ученика према стилу рада наставника групе 
предмета који развијају вештине и уметничке способности
УКУПАН СТАВ УЧЕНИКА

Став ученика према 
наставницима групе 
предмета који развијају 
вештине и уметничке 
способности

Позитиван 
став

f/%

Неопредељен 
став

f/%

Негативан 
став

f/%
Укупно

Позитиван став
181

             56,4%

29

                  9,0%

0

               0,0%

210

        5,4%

Неопредељен став
10

               3,1%

69

                 1,5%

2

               0,6%

81

        5,2%

Негативан став
0

               0,0%

12

                  3,7%

18

              5,6 %

30

         9,3%

Укупно
191

            59,5%

110

                34,3%

20

               6,2%

321

      00,0%
χ2=314, 61 ; df = 4; p= 0, 01; V=0, 70

Добијени резултати указују да постоје статистички значајне разлике 
између укупног става ученика према наставницима и става ученика 
према наставницима групе предмета који развијају вештине и 
уметничке способности, на нивоу 0,01 значајности (χ2=314,61 , df = 4).

Многа истраживања су потврдила значај рада наставника за 
последичне ефекте васпитања и образовања. Поред обимности 
садржаја рада (градива), оптерећености ученика наставним и 
ваннаставним активностима, одмерености захтева у појединим 
разредима, мање или више прилагођених уџбеника, од стране 
ученика, као кључни фактор, најчешће је помињан наставник. Веома 
је важна педагошка оријентација наставника усмерена ка трајности 
стечених знања, да ли је наставник практичан у раду или му је 
најважнија репродукција теорије, да ли је захтеван или одмерен, 
да ли води рачуна са којом  лакоћом  ученици савлађују одређено 
градиво, да ли је прилагодљив проблемима и оптерећеностима 
ученика или га то не занима. Позитиван став ученика у односу на 
стил рада наставника веома је битан, јер указује у коликој мери су 
наставници посвећени свом професионалном деловању и колико 
испуњавају своју наставничку мисију. Негативни ставови  указују 
колико још снаге и труда треба уложити у прилагођавање наставника 
савременим демократским токовима наставе. Вера Спасеновић и 
Слободанка Милановић – Наход (2001, 2002), као узрок проблема 
у учењу  наглашавају преобимно градиво, а као чињеницу наводе 
податак да преко трећине ученика, обухваћених истраживањем, 
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истиче да је градиво неразумљиво, незанимљиво и досадно и да су 
уџбеници неразумљиви. Кључни проблем у вези са учењем  је начин 
предавања наставника. 

3.6. Ставови ученика према педагошком поступању 
наставника   
Понашање ученика у преадолесцентном и адолесцентном узрасту  
везано је за типичне улоге и понашање које је засновано на њима.  То 
доводи до разлика међу половима, унутар узраста чак и у васпитно-
образовном процесу, где су улоге, бар привидно, исте. Укрштајући 
ставове ученика о стилу рада њихових наставника са полом, средином 
у којој се школа налази, узрастом ученика и школским успехом, 
анализиран је укупан став према педагошком поступању наставника. 

3.6.1. Пол ученика и ставови према педагошком поступању 
наставника
Пол испитаника се може посматрати са два аспекта: прво, са гледишта 
реалних психофизичких разлика између мушког и женског пола, и 
друго, са гледишта различитих друштвених ставова о повезаности 
пола са личним мишљењем. 

Без обзира који од ова два аспекта преовладава или оба делују у 
комбинацији, претпоставља се, на основу резултата досадашњих 
истраживања, да је пол  стабилан корелат, односно извор варијација 
између различитих ставова о стилу рада наставника. Ставови ученика 
оба пола према стилу рада свих наставника, у овом истраживању 
прилично су уједначени.

Табела бр. 29: Укупан став дечака и девојчица према педагошком 
поступању наставника
Пол Позитиван став

f / %

Неопредељен 
став

f / %

Негативан став

f / %

Укупно

Мушки
89

                    27,7%

56

                     17,4%

14

                     4,4%

159

                49,5%

Женски
102

                     31,8%

54

                     16,8%

6

                     1,9%

162

                50,5%

Укупно
191

                     59,5%

110

                     34,3%

20

                     6,2%

321

              100,0%
χ2=4, 09 ; df = 2; p= 0, 13
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Статистички значајна разлика између дечака и девојчица у ставовима 
према наставницима не постоји, мада се уочава да девојчице ипак 
имају нешто позитивнији став у односу на дечаке. 

Процењујући стил рада наставника природно-математичке групе 
предмета, ученице показују позитивнији став према наставницима, 
неопредељен став је приближан код оба пола, док је негативан став 
израженији код ученика за 3,4%. 

Оваква разлика у ставовима ученика и ученица објашњава се 
развојним различитостима присутним код супротних полова. У обзир 
се  узима  и чињеница о различитом доживљавању ауторитета, која 
је заснована  на традиционално различитом васпитавању мушке и 
женске деце (став према ауторитету унутар породице).

Табела бр. 30: Став дечака и девојчица према педагошком поступању 
наставника природно-математичке групе предмета
Пол Позитиван став

f / %

Неопредељен 
став

f / %

Негативан став

f / %

Укупно

Мушки
87

                     26,7%

55

                      16,9%

18

                    5,5%

160

                  49,1%

Женски
97

                     29,8%

59

                      18,1%

10

                    3,1%

166

                  50,9%

Укупно
184

                     56,4%

114

                       35,0%

28

                    8,6%

326

                100,0%
χ2=2, 86 ; df = 2; p= 0, 24

Када је у питању став ученика и ученица према стилу рада наставника 
друштвено-језичке групе предмета, издваја се позитиван став 
девојчица који је још израженији иако нема статистички значајне 
разлике. Дечаци исказују негативнији став према наставницима од 
девојчица, односно осетљивије реагују на ауторитарност наставника.

Анализом ставова ученика према наставницима физичког васпитања, 
ликовне и музичке културе, може се  уочити да су ставови девојчица 
битно позитивнији него код ученика. Дечаци су мање послушни, теже 
се покоравају ауторитету, што се може објаснити њиховим узрасним 
и развојним карактеристикама (тврдоглавост, негирање вредности, 
моралне дилеме).



Александра Милошевић: СТИЛОВИ РАДА САВРЕМЕНОГ НАСТАВНИКА

93

Табела бр. 31: Став дечака и девојчица према педагошком поступању 
наставника друштвено-језичке групе предмета
Пол Позитиван став

f / %

Неопредељен 
став

f / %

Негативан став

f / %

Укупно

Мушки
95

                       29,1%

51

                     15,6%

14

                      4,3%

160

             49,1%

Женски
110

                       33,7%

47

                     14,4%

9

                      2,8%

166

             50,9%

Укупно
205

                       62,9%

98

                     30,1%

23

                      7,1%

326

           100,0%
χ2=2, 24 ; df = 2; p= 0, 33

Табела бр. 32: Став дечака и девојчица према педагошком поступању 
наставника предмета који развијају вештине и способности

Пол Позитиван став

f / %

Неопредељен 
став

f / %

Негативан став

f / %

Укупно

Мушки
94

28,8%

44

13,5%

22

6,7%

160

49,1%

Женски
119

36,5%

38

11,7%

9

2,8%

166

50,9%

Укупно
213

65,3%

82

25,2%

31

9,5%

326

100,0%
χ2=8, 72 ; df = 2; p= 0, 01
Према добијеним подацима, приказаним у контигенцијској табели, 
ставови ученика и ученица статистички се значајно разликују у односу 
на ставове ученика према наставницима вештина и уметности (знатно 
више девојчица (71.7%) него дечака (58.8%) има позитиван став). 

Осим тога, према наставницима предмета који развијају вештине и 
уметничке способности, девојчице имају и позитивнију просечну 
процену (2,13 девојчице, 2,33 дечаци), те је статистичка значајност на 
нивоу 0,01. 

Статистички значајна разлика не постоји код других група предмета.
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Табела бр. 33: Ставови девојчица и дечака према педагошком поступању 
наставника
Група предмета Пол N M SD χ2 p

Друштвено-језичка
мушки 160 2. 37 0. 82

2. 24 0. 33
женски 166 2. 24 0. 72

Природно-
математичка

мушки 160 2. 44 0. 83
2. 86 0. 24

женски 166 2. 36 0. 71

Вештина и уметничких 
способности

мушки 160 2. 33 0. 94
8. 72 0. 01

женски 166 2. 13 0. 79

У периоду пубертета, ученици знатно више него ученице губе 
поверење у одрасле, процењују своје способности којима веома често 
нису задовољни и нису способни да прихвате критику. 

Реакције ученика на понуђене ауторитарне тврдње су се јасно и 
огледале у резултатима који указују да према наставницима све 
три групе предмета ученици имају критичнији став и исказују више 
негативних ставова.

3.6.1.1. Пол ученика и процена удаљености ученика од наставника

Генерално гледано, ученици у знатној мери желе блискост и 
пријатељство са својим наставницима (69,3%), за половину мање их 
је неопредељено (24,8%), а само 19 ученика (5,8%) уопште не жели 
никакву сарадњу са наставницима. Девојчице више него дечаци 
исказују пријатељски став који очекују и од својих наставника.

Табела бр. 34: Удаљеност ученика и ученица од наставника

Пол

Удаљеност ученика

f / %
УкупноНе желим 

пријатељство 
ни сарадњу са 
наставником

Свеједно ми 
је да ли ћемо 
бити заједно 

или не

Волео/ла бих 
пријатељство 
и сарадњу са 
наставником

Мушки
12

3,7%

37

23,1%

111

34,0%

160

49,1%

Женски
7

2,1%

44

13,5%

115

35,3%

166

50,9%

Укупно
19

5,8%

81

24,8%

226

69,3%

326

100,0%
χ2=1, 89 ; df = 2; p= 0, 39
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Не постоји статистички значајна разлика између дечака и девојчица у 
њиховом ставу према удаљености од наставника, односно, у социјалној 
дистанци. Ипак, девојчице више исказују потребу за пријатељством са 
наставницима него дечаци, док је неутралан став знатно присутнији 
код дечака.

Чини се да је реална претпоставка да ученици оба пола, као и њихови 
наставници, уносе у образовни процес све стереотипе о разликама 
међу половима које су усвојили изван школе и да ови стереотипи 
имају утицај на динамику наставног процеса, а да учесници нису тога 
свесни. Резултати овог истраживања, који се односе на испитивање 
утицаја пола испитаника на ставове према наставницима, показују:

а) ставови дечака и девојчица приликом процене процени стила рада 
својих наставника су уједначени:

 ̵ општи ставови дечака и девојчица се статистички значајно 
не разликују, иако девојчице имају позитивнији став према 
наставницима у односу на дечаке;
 ̵ у односу на наставнике природно-математичке групе предмета, 
нема статистички значајне разлике, мада су девојчице за скоро 
3% позитивније у ставовима и за скоро 3% мање негативне у 
ставовима од дечака (χ2=2,86 ; df = 2; p= 0,24);
 ̵ у односу на наставнике друштвено-језичке групе предмета, 
такође нема статистички значајне разлике, мада је позитивност 
девојчица још више наглашена него код дечака (χ2=2,24 ; df = 2; 
p= 0,33);
 ̵ у односу на наставнике предмета који развијају вештине 
и уметничке способности, девојчице и дечаци се статистички 
значајно разликују на нивоу 0,01. Наиме, 71,7% девојчица наспрам 
58,8% дечака има позитивнији став према наставницима који се 
на ауторитаран начин понашају и делују.

б) анализа одговора дечака и девојчица, у вези са блискошћу према 
наставницима, указује да нема статистички значајне разлике (χ2=1,89 ; 
df = 2; p= 0,39), мада девојчице више исказују потребу од дечака да са 
наставницима буду пријатељи.

Поредећи резултате овог и сличних истраживања уочавају се 
неке сличности, али и разлике. Новак Лакета је, у оквиру обимног 
истраживања, испитујући ставове ученика о понашању наставника 
у наставним и ваннаставним активностима, установио да не постоји 
битна статистичка разлика између општих ставова ученика различитог 
пола (Лакета, 1985). У односу на ово истраживање, уочава се делимично 
неслагање у односу на истраживање Босиљке Ђорђевић и Јована 
Ђорђевића о својствима наставника из угла дечака и девојчица где 
указују на статистички значајну разлику међу ученицима различитог 
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пола по питањима позитивних и негативних својстава наставника, 
установљене за неке од подузорака који су, такође, уважили узраст и 
школску средину (Ђорђевић и Ђорђевић, 1988).

Дечаци и девојчице исказују одређене специфичности везане за узраст 
и развој, нарочито у когнитивној сфери личности, што се манифестује 
у мишљењу, понашању, заузимању ставова. Интензивнији развој 
девојчица, нарочито до петнаесте године живота, током средње 
школе се сустиже са развојем дечака, што утиче на изједначавање 
општих ставова и мишљења. Психолози су доказали да девојчице 
испољавају другачију перцепцију по питању одређених појава, а сем 
тога, боље су прилагођене школској организацији и захтевима наставе 
(Хавелка, 2000). Сходно томе, девојчице боље прихватају школско 
учење, школске обрасце понашања, школске норме, али и кључне 
актере школског живота – наставнике.

Сулејман Хрњица је, на узорку од 904 испитаника (451 мушка и 
453 женска испитаника), узраста од 14 до 22 године, процењивао 
дисоцијативне тенденције код адолесцената. Он је дошао до 
података да стресне ситуације доводе до бурнијих реакција знатно 
више код мушке него код женске деце, па се као последица јавља 
повишен ниво узнемирености (анксиозности) са тенденцијом ка 
агресивном понашању. Сем тога, највећа разлика је добијена на 
субскали „прихватање радних обавеза“, где је доказано да ученице 
у овом развојном периоду имају развијенија интересовања од својих 
вршњака, а највише вредности су добијене на субскали „способност за 
самоконтролу“ у корист ученица, што објашњава чињеницу да боље 
маскирају ставове за које сматрају да неће наићи на одобравање 
дугих (Хрњица, 1985). 

Низ налаза страних аутора указују на развојне моменте који доводе 
до различитих испољавања понашања код мушког и женског пола. 
Камерон (Cameron, 1947) је указао да у свакој култури и субкултури 
постоје стандарди зрелости који су различити, како за поједине узрасте 
тако и за мушки и женски пол. Мек Корд (Mc. Cord, 1961) истиче да 
учитељи показују већу симпатију према женској деци због њихове 
послушности. Налази Шермана (Sherman, A.W., 1948) указују да одсуство 
еманципације доводи до значајних промена у личности младе особе, 
нашавши у адолесцентном узрасту 72% еманципованих младића и 
28% еманципованих девојака. С друге стране, еманципована особа је 
мање субмисивна и склонија одбацивању формалног ауторитета, што 
се неминовно одражава на динамику односа у школском колективу 
(Види код: Хрњица, 1985:113).

Полне разлике у ставовима према наставницима, иако су евидентне 
у овом истраживању, ипак указују на чињеницу да не могу битно 
утицати на испољавање разлика у тим ставовима, а настале разлике 
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можемо темељити и на другим поставкама. Наиме, разлике које су 
мање или веће, статистички значајне или не, али свакако присутне, 
произилазе из чињенице да девојчице имају знатно бољи школски 
успех од дечака, испољавају већу самосвест о властитој вредности, 
док су испитаници мушког пола склонији осећању мање вредности, 
што и утиче на формирање позитивних ставова (ibidem: 114).

3.6.2. Узраст ученика и ставови према педагошком поступању 
наставника
Многобројни истраживачи указују да се ефекат извесних особина 
личности битно мења зависно од узраста испитаника. Узраст ученика, 
односно разред који похађају, утиче на општу слику ученика о школи, 
као и на задовољство/ незадовољство које осећају према школи 
уопште. Што су ученици млађи, то је њихова жеља за похађењем школе, 
као и блискост, пре свега, са учитељицом, а касније и наставницима, 
већа.

Табела бр. 35: Став ученика VI и VIII разреда према свим наставницима
Разред Позитиван 

став

f / %

Неопредељен 
став

f / %

Негативан став

f / %

Укупно

VI
109

34,0%

40

12,5%

13

4,0%

162

50,5%

VIII
82

25,5%

70

21,8%

7

2,2%

159

49,5%

Укупно
191

59,5%

110

34,3%

20

6,2%

321

100,0%
χ2=13, 77 ; df = 2; p= 0, 01
Између ученика VI и VIII разреда постоји статистички значајна разлика 
у ставовима према наставницима на нивоу 0,01 вероватноће. Ученици 
VI разреда имају знатно позитивнији став према наставницима него 
ученици VIII разреда, што значи да ови ученици код наставника више 
уочавају демократску него аутократску оријентацију у раду. 

Ученици имају позитивнији став (62,9%) према наставницима који 
предају друштвено-језичке предмете (српски језик и књижевност, 
страни језик, историју и географију) него према наставницима 
(56,4%) који предају природно-математичке предмете (математика, 
физика, биологија, техничко и информатичко образовање), али и 
мање позитивне ставове према наставницима који су задужени за 
развијање вештина и уметничких способности (65,3%), а то су физичко 
васпитање, музичка и ликовна култура.
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Табела бр. 36: Став ученика VI и VIII разреда према наставницима 
друштвено-језичке групе предмета

Разред Позитиван 
став

f / %

Неопредељен став

f / %

Негативан став

f / %

Укупно

VI
113

34,7%

42

12,9%

9

2,8%

164

50,3%

VIII
92

28,2%

56

17,2%

14

4,2%

162

49,7%

Укупно
205

62,9%

98

30,1%

23

7,1%

326

100,0%
χ2=5, 23 ; df = 2; p= 0, 07
У процени наставника друштвено-језичке групе предмета, не постоји 
статистички значајна разлика између ставова ученика VI и VIII разреда. 
Дакле, старији и млађи ученици имају приближно исте ставове према 
наставницима ове групе предмета. Кад су у питању наставници 
природно-математичке групе предмета, ученици VI разреда имају, 
кроз све три категорије, позитивнији став него ученици VIII разреда. 
Осим тога, неопредељених и негативних ставова (18,4%) ученика 
VI разреда је мање него код ученика VIII разреда (21,4%), чиме се 
позитивна оријентација млађих ученика још једном потврдила.

Табела бр. 37: Став ученика VI и VIII разреда према наставницима природно-
математичке групе предмета

Разред Позитиван 
став

f / %

Неопредељен став

f / %

Негативан став

f / %

Укупно

VI 104

31,9%

47

14,4%

13

4,0%

164

50,3%
VIII 80

24,5%

67

17,2%

15

4,2%

162

49,7%
Укупно 184

56,4%

114

35,0%

28

8,6%

326

100,0%
χ2=6, 78 ; df = 2; p= 0, 03
Постоји статистички значајна разлика у ставовима ученика VI и VIII 
разреда према наставницима природно-математичке групе предмета 
на нивоу 0,05, али и према наставницима предмета који развијају 
вештине и уметничке способности. Као и код претходне две групе 
предмета, разлика је евидентна и позитивно изразитија код ученика 
VI него код ученика VIII разреда. 
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Табела бр. 38: Став ученика VI и VIII разреда према наставницима групе 
предмета који развијају вештине и уметничке способности

Разред Позитиван 
став

f / %

Неопредељен 
став

f / %

Негативан став

f / %

Укупно

VI
117

35,9%

32

9,8%

15

4,6%

164

50,3%

VIII
96

29,4%

50

15,3%

16

4,9%

162

49,7%

Укупно
213

65,3%

82

25,2%

31

9,5%

326

100,0%
χ2=6, 04 ; df = 2; p= 0, 05
Млађи ученици сагледавају ауторитетарне особине наставника уз 
више толеранције тако да имају неопредељених ставова знатно 
мање, што указује на њихов јасан „курс“ у процени и изјашњавању о 
педагошком руковођењу наставника ове групе предмета. Позитивност 
става ученика VI разреда је наглашенија, јер отпор ауторитету тек 
хвата „замах“, а и свест о крају основношколског образовања је у 
далекој перспективи и са наставницима које су процењивали треба 
да сарађују још две школске године.

3.6.2.1. Узраст ученика и процена удаљености од наставника

Са растом и развојем, самосталност ученика расте и бива све 
видљивија, али и потреба ученика за разумевањем, подршком, 
пријатељским и искреним саветима. Млађи ученици имају већу 
потребу да остваре блискост са наставницима, јер нису достигли 
зрелост и ниво самосталности и независности које већ поседују и 
осећају старији ученици.

Табела бр. 39: Приказ удаљености ученика VI и VIII разреда од наставника

Разред

Удаљеност ученика

f / %
УкупноНе желим 

пријатељство 
ни сарадњу са 
наставником

Свеједно ми 
је да ли ћемо 
бити заједно 

или не

Волео/ла бих 
пријатељство 
и сарадњу са 
наставником

VI
5

1,5%

34

10,4%

125

38,3%

164

50,3%

VIII
14

4,3%

47

14,4%

101

31,0%

162

49,7%

Укупно
19

5,8%

81

24,8%

226

69,3%

326

100,0%
χ2=8, 89 ; df = 2; p= 0, 01
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Графикон бр. 10: Графички приказ удаљености ученика VI и VIII разреда 
од наставника

Наиме, ученици VI разреда у знатно већој мери прихватају наставнике 
за пријатеље него ученици VIII разреда, на шта указује статистички 
значајна разлика на нивоу 0, 01 (χ2=8, 89; df = 2; p= 0, 01). Сем тога, 
према наставницима свих једанаест предмета, ученици VI разреда 
имају знатно позитивнији став него ученици VIII разреда.

Узраст ученика у одређеним околностима може бити фактор који 
утиче на општи став ученика према наставницима, јер је за млађе 
ученике емотивни контакт са наставником веома важан, док ученици 
који завршавају основну школу обично овај контакт раскидају због 
повећања критичког става према наставницима. 

Тинејџери почињу све више да се баве собом, а са развојем интелекта 
шире се хоризонти, кали се воља и карактер. Много је незадовољства 
везаног за лични изглед, укус, активности су им брзе и често 
контрадикторне. Ако наставник не види њихову вољу и напор који 
улажу у лични развој, што се често дешава, доћи ће до повређивања 
самопоуздања ученика и фрустрација које изазивају наставници. 
Ученици тада покушавају да пронађу нови вид комуникације, али га 
пронађе само једна трећина (Мальковская, Т.Н., 1977). 

На основу изнетих анализа, закључује се да млађи ученици формирају 
позитивније ставове, јер лакше прихватају школске обавезе и захтеве, 
послушнији су и прилагодљивији, док старији ученици изражавају 
типичне узрасне карактеристике које се манифестују кроз веће или 
мање слагање, односно неслагање са обрасцима понашања одраслих 
(школска организација, активности, комуникација са одраслима и 
томе слично). 
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Млађи ученици имају мање искуства са наставницима, неке су добили 
тек ове школске године, док су старији ученици искуснији, зрелији и 
лакше могу да процене понашање својих наставника.

3.6.3. Школски успех ученика и ставови према педагошком 
поступању наставника
Приликом анализе ставова ученика у односу на школско постигнуће с 
краја претходне школске године, а имајући у виду да је основна школа 
обавезна и да је сви морају завршити, чињеница је да има највише 
ученика са одличним и врло добрим успехом (79,2%). Остали ученици 
су са добрим и довољним успехом, као и они који су поновили разред 
(20,8%). Технички није било могуће уједначити групе према школском 
успеху, тако да се добијени резултати разматрају са одређеном 
резервом.

Табела бр. 40: Приказ успеха ученика по сажетим категоријама
Успех ученика f M SD χ2 p

одлични и врло добри 259 2.27 0.72
12.44 0.01

добри, довољни и недовољни 67 2.50 0.85

Ученици са различитим школским успехом имају различите ставове 
према стилу рада наставника. Наиме, ученици са бољим школским 
успехом имају позитивнији став према наставницима (разлика је 
на нивоу 0,01 значајности) и више уочавају елементарне особине 
демократски оријентисаног наставника. 

Ставови ученика који су претходни разред завршили са добрим, 
врло добрим и одличним успехом говоре о позитивнијем ставу 
према наставницима друштвено-језичке групе предмета (61,3%) 
него према наставницима природно-математичке групе (54,6%). 
Ипак, трећина ученика (29,5%) са одличним, врло добрим и добрим 
школским успехом, заузело је неопредељен став према наставницима 
друштвено-језичке групе предмета, а 34,6% ученика, исте категорије, 
према наставницима природно-математичке групе предмета. Ученици 
су, без обзира на школски успех, позитивно проценили наставнике 
групе предмета који развијају вештине и уметничке способности. 
Дакле, школски успех није утицао на крајње резултате истраживања.

Сажимање успеха у две категорије – „одлични и врло добри“ и „добри, 
довољни и недовољни“ је омогућило бољи увид у разлику ставова 
ученика са бољим и слабијим школским постигнућима. Чињеница је 
да ученици, без обзира на школско постигнуће и мотивацију за учење, 
у другим предметима показују више интересовања, више мотивације 
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за учешће и постизање високих резултата, па чак и учешће на 
такмичењима и освајање високих пласмана.

Табела бр. 41: Упоредни преглед ставова ученика различитог школског 
успеха према наставницима три групе предмета

Групе 
предмета Успех ученика f M SD r χ2 p

Друштвено-
језичка

одличан 123 2,11 0,72

0,15 7,49 0,02

врло добар 136 2,38 0,75

добар 60 2,57 0,84

довољан 5 2,07 0,67

поновио/ла сам разред 2 1,44 0,16

Природно-
математичка

одличан 123 2,26 0,72

0,15 7,09 0,03

врло добар 136 2,47 0,75

добар 60 2,60 0,86

довољан 5 2,10 0,64

поновио/ла сам разред 2 1,39 0,08

Вештина и 
уметничких 
способности

одличан 123 1,95 0,70

0,13 5,62 0,06

врло добар 136 2,37 0,92

добар 60 2,53 0,96

довољан 5 2,07 0,80

поновио/ла сам разред 2 1,22 0,31

Ставови ученика различитог школског успеха статистички се 
значајно разликују према наставницима друштвено-језичке и према 
наставницима природно-математичке групе предмета (на нивоу 
0,05 значајности), док је код групе предмета које развијају вештине 
и уметничке способности, значајност (износи 0,06) незнатно испод 
границе. 

Дакле, ученици са бољим успехом исказују знатно позитивнији став 
према наставницима прве две групе предмета у односу на ученике са 
лошијим успехом, док су ставови према наставницима групе предмета 
који развијају вештине и уметничке способности нешто уједначенији.
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3.6.3.1. Успех ученика и процена удаљености од наставника

Сви ученици, без обзира на школско постигнуће, осећају, вреднују, 
процењују начин којим наставници приступају учењу. Ученици 
различитог школског успеха, о блискости, односно удаљености од 
наставника све три групе предмета, потврђују да школски успех није 
битна одредница блискости или удаљености ученика од наставника.

Табела бр. 42: Сажети преглед ставова ученика различитог школског 
успеха о удаљености од наставника
Успех ученика f M SD χ2 p
Одлични и врло добри 259 4.06 0.88

7.76 0.02
Добри, довољни и недовољни 67 3.95 1.16

Статистички значајна разлика (χ2=7,76 ; df = 2; p= 0,02) у ставу ученика 
према удаљености од наставника, показује да ученици са бољим 
школским успехом, гледано генерално, пре прихватају наставника 
за пријатеља него ученици са лошијим успехом. Међутим, међу 
ученицима лошијег школског успеха готово да нема оних који не желе 
сарадњу и пријатељство са својим наставницима, док је међу добрим 
ученицима 5,5% ученика који не желе никакву сарадњу и 19,6% 
добрих ученика који имају индиферентан став према наставницима.

Разлике у ставовима ученика различитог школског успеха према 
наставницима утемељена је на поставци да ученици који постижу боље 
резултате у учењу имају бољи положај у групи и потпуније остварују 
своју улогу у наставном процесу. Они су више заинтересовани за рад 
и постизање резултата, лакше достижу постављене циљеве, развијају 
позитивне емоције, што утиче на развијање позитивних ставова према 
школском раду, настави и наставницима. За разлику од њих, ученици 
који имају потешкоће у наставном раду и учењу и не показују жељене 
школске резултате развијају негативна осећања према настави и 
учењу, остају неостварени, незадовољни и неретко несрећни. У 
условима у којима је настава конципирана према просечном ученику 
може се претпоставити да се и наставници различито постављају 
према једним и другим ученицима, што свакако има за последицу 
различиту перцепцију ученика и заузимање различитих ставова. 

Упоређујући резултате овог истраживања са резултатима сличних 
истраживања у којима су најчешће испитивани однос постигнућа 
ученика и ставова према школи или према различитим наставним 
предметима, утврђено је да постоји извесна веза. Биљана Бодрошки 
(1995), својим истраживањем, указала је на податак да већу 
заинтересованост за наставу изражавају ученици са бољим школским 
успехом. Утврђени коефицијенти корелације су позитивни, с тим да 
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су најнижи коефицијенти утврђени између интересовања за физичко 
(r=0,13) и музичко васпитање(r=0,14) са оценама из тих предмета, а 
највиши коефицијент између интересовања за страни језик (r=0,52) 
и математику (r=0,50) са оценама из тих предмета. На узорку од 
2341 ученика основних и средњих школа, Алекса Брковић, Драгана 
Петровић – Бјекић и Лидија Златић потврдили су да постоји веза 
између мотивације за поједине школске предмете и оцене коју је 
ученик остварио из наставног предмета. Ово опсежно истраживање 
је указало и да је ниво мотивације виши уколико је остварена виша 
оцена (Брковић, Петровић – Бјекић и Златић, 1998).

У истраживању Ненада Сузића (1995), установљена је веза између 
школског успеха и ставова према наставном предмету, при чему 
је највећа израчуната корелација у случају наставног предмета 
математика (r=0,48), а најмања у случају матерњег језика (r=0,21). 
Корелације вишег нивоа су констатоване код групе предмета 
природних наука. Овакве резултате аутор коментарише тиме што 
ученици који имају веће оцене из природних наука имају и бољи 
општи школски успех па, сходно томе, постоји јача веза између ставова 
ученика о наставним предметима природних наука и општег успеха, 
него што је то случај са друштвеним наукама. Иако поређење није у 
потпуности одговарајуће, ипак се резултати наведених истраживања 
могу довести у везу са резултатима нашег истраживања и показују да 
ученици са бољим школским успехом имају позитивнији став према 
својим наставницима (разлика је на нивоу 0,01 значајности). 

Одређени број ученика који имају недовољан или довољан успех 
за свој неуспех, не окривљују наставнике и исказују позитиван став 
према истим. Генерално, ученици са најбољим успехом, али и они 
који имају лош успех у школи, исказивали су позитивне ставове према 
наставницима. 

Позитивна слика о наставницима засигурно је настала из разлога 
што је наставнике процењивао највећи број ученика са одличним и 
врло добрим успехом (79,45%), за које се може претпоставити да су 
успешни и задовољни ученици.

3.6.4. Средина у којој се школа налази и ставови ученика према 
педагошком поступању наставника
Упоредни преглед ставова ученика градских и сеоских школа 
према стилу рада наставника, показује да су њихови ставови доста 
уједначени. Услед социо-економског и друштвеног развоја, сеоска 
средина све више поприма карактеристике градске средине, тако да су 
и ставови ученика према ауторитарним карактеристикама наставника 
приближни и код једних и код других ученика.
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Табела бр. 43: Став ученика сеоске и градске средине према наставницима 
уопште

Средина Позитиван 
став

f / %

Неопредељен 
став

f / %

Негативан став

f / %

Укупно

Град
104

32,4%

62

19,3%

10

3,1%

176

54,8%

Село
87

27,1%

48

15,0%

10

3,1%

145

45,2%

Укупно
191

59,5%

110

34,3%

20

6,2%

321

100,0%
χ2=0, 30 ; df = 2; p= 0, 86
Дакле, ставови ученика сеоских и градских школа указују да не 
постоји статистички значајна разлика и да су ученици сеоских школа 
(60,0%) нешто позитивнији у ставовима према наставницима него 
ученици градских школа (59,1%). Од ученика градских школа, 35,2% 
има неопредељен става према наставницима, а сеоских школа 29,0%. 

Ставови ученика градских и сеоских школа према наставницима 
природно-математичке групе предмета, битно се не разликују 
(χ2=2,63; df = 2;p=0,27). У градским школама позитиван став има 56,7%, 
а у сеоским 56,1% ученика. Ученици сеоских школа имају позитивнији 
став према наставницима друштвено-језичке групе предмета од 
ученика градских школа, мада ова разлика није статистички значајна 
(χ2=1,13; df = 2; p=0,57). Између ставова ученика сеоских и градских 
школа према наставницима групе предмета који развијају вештине 
и уметничке способности, не постоји статистички значајна разлика 
(χ2=0,62 ; df = 2; p=0,73). 

Табела бр. 44: Приказ ставова ученика градске и сеоске средине према 
наставницима све три групе предмета

Групе предмета Средина у којој 
се школа налази f M SD χ2 p

друштвено-језичка
град 178 2.30 0.78

1.13 0.57
село 148 2.31 0.77

природно-
математичка

град 178 2.43 0.77
2.63 0.27

село 148 2.37 0.77
вештине и уметничке 
способности

град 178 2.23 0.90
0.62 0.73

село 148 2.23 0.85

Подаци указују да између ставова ученика градске и сеоске средине не 
постоји статистички значајна разлика према наставницима различитих 
група предмета. Однос ученика према ауторитарности је јединствен, 
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што говори да традиционална породица и њене вредности све више 
уступају место савременим демократским достигнућима.

3.6.4.1. Утицај средине на удаљеност ученика од наставника

На основу поређења ставова ученика градских и сеоских школа, у 
вези са удаљеношћу од наставника, може се констатовати да ученици 
сеоских школа (73,0%) желе пријатељство и сарадњу са наставником 
и више су пријатељски настројени према наставницима од ученика 
градских школа (66,3%). Ученицима сеоских школа је више потребно 
разумевање, подршка и пријатељско опхођење.

Табела бр. 45: Преглед ставова ученика према наставницима различите 
школске средине о удаљености од наставника

Средина

Удаљеност ученика

f / %
УкупноНе желим 

пријатељство 
ни сарадњу са 
наставником

Свеједно ми 
је да ли ћемо 
бити заједно 

или не

Волео/ла бих 
пријатељство 
и сарадњу са 
наставником

градска
14

4,3%

46

14,1%

118

36,2%

178

54,6%

сеоска
5

1,5%

35

10,7%

108

33,1%

148

45,4%

Укупно
19

5,8%

81

24,8%

226

69,3%

326

100,0%
χ2=13, 47 ; df = 2; p= 0, 18

0

10

20

30

40

градска сеоска

не желим пријатељство ни сарадњу са наставником

свеједно ми је да ли ћемо бити заједно или не

волео/ла бих пријатељство и сарадњу са наставником

Графикон бр. 11: Графички приказ удаљености ученика сеоске и 
градске средине од наставника
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Иако не постоји статистички значајна разлика између ставова ученика 
сеоских и градских школа о удаљености од наставника, ипак треба 
истаћи да су ученици сеоских школа више наклоњени наставницима 
и радије би их прихватили за пријатеља. Теоријска и емпиријска 
анализа показује да је фактор средине на различите начине исказиван 
и тумачен у педагошким истраживањима, али и најшире дефинисан, 
укључујући природну, друштвену и културну средину. У педагошкој 
науци, нарочито у социјалној педагогији, постоји разлика између 
појмова „шира околина“ и „средина“, где је појам „средина“, за 
разлику од појма „околина“, непромењив.

Резултати истраживања су показали да припадност градској или 
сеоској школској средини не утиче на формирање ставова ученика 
према стилу рада наставника, мада ученици сеоских школа показују 
нешто већу наклоност према наставницима. Анализа показује да су 
најпозитивнији ставови ученика према наставницима групе предмета 
који развијају вештине и уметничке способности, затим према 
наставницима друштвено-језичке, и на крају – према наставницима 
природно-математичке групе предмета. 

У истраживању се пошло од претпоставке да нема битније разлике 
у социо-културном миљеу између сеоске и градске средине из 
којих потичу наши испитаници, нарочито због тога што се ниједна 
од изабраних сеоских школа не налази много удаљено од градске 
средине и што су све општине у којима се школе налазе на релативно 
високом економско-развојном нивоу, тако да ученици из те две 
средине не могу имати значајно различите ставове. 

Имали смо у виду и резултате истраживања до којих је дошао 
Новак Лакета (1985), који је испитивао ставове ученика о понашању 
наставника у настави и ваннаставним активностима, а којим је 
потврдио да не постоји статистички значајна разлика између општих 
ставова ученика који потичу из различитих школских средина (градске 
и сеоске).

Мада се резултати овог истраживања могу само делом упоређивати 
са резултатима истраживања Босиљке Ђорђевић и Јована Ђорђевића 
(1988), јер су спроведени у различитим друштвеним условима и 
односе се на својства наставника из угла ученика који похађају сеоске 
и градске школе, уочени су занимљиви подаци. Овај налаз, посебно 
при маркирању негативних својстава наставника, аутори објашњавају 
специфичностима рада у сеоским школама (мањи број наставника, 
тежи избор добрих наставника, осиромашен рад због скромних услова 
рада школа, друштвени положај и зараде су недовољно подстицајни 
за рад и залагање, родитељи сеоских ученика су мање упућени 
у права и дужности ученика и наставника и сл.), као и околности у 
којима функционишу градске школе (бољи услови рада наставника и 
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већа брига о понашању наставника према ученицима, родитељима, 
колегама и слично).

У протеклих тридесет година стање у сеоским школама делимично 
се поправило, јер су школе улагале у наставна средства, настојале 
су да обезбеде квалитетнији наставни кадар, да промовишу стручно 
усавршавање наставника, мада су друштвени услови довели да 
наставници прихватају рад у сеоским школама са мање ентузијазма. 

Одређене специфичности у којима расту и развијају се испитаници 
(материјални статус породице, образовни ниво родитеља, стил 
васпитања деце, утицај вршњака и медија), ипак су узроковале 
минималне разлике које постоје у ставовима ученика сеоских и 
градских школа.

3.7. Блискост и сарадња наставника и ученика
С обзиром да је анализирана социјална дистанца ученика и наставника 
кроз њихове ставове према наставницима различитих група предмета, 
указаће се на разноликост тих ставова, појединачно. 

Позитивна ранг листа ставова ученика према наставницима по 
предметима: („Волео бих га имати као најбољег пријатеља“)

 ̵ Ликовна култура (33,4%)
 ̵ Физичко васпитање (32,4%)
 ̵ Музичка култура (30,4%)
 ̵ Техничко и информатичко образовање (29,7%)
 ̵ Биологија (29,6%)
 ̵ Математика (29,2%)
 ̵ Страни језик (27,0%)
 ̵ Српски језик и књижевност (25,3%)
 ̵ Историја (23,4%)
 ̵ Географија (22,7%)
 ̵ Физика (15,1%)

Очигледно је да ученици према наставницима физике имају више него 
дупло мање позитивних ставова од ученика који изражавају потребу 
за блискошћу и пријатељством са наставницима. Разлог за овако лоше 
позиционирање ових наставника може се тражити у неприлагођеним 
садржајима, узрасту ученика (преобимно, тешко и сложено градиво), 
недовољном предзнању ученика, лошим уџбеницима, али на 
првом месту у начину рада наставника, на који је у многобројним 
истраживањима већ указано (Мирков, 2002, Бодрошки, 1997, Хавелка 
и сарадници, 1997, према: Мирков, 2003).
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Негативна ранг листа ставова ученика према наставницима различитих 
предмета: („Не желим да га видим“)

 ̵ Физика (24,1%)
 ̵ Српски језик (15,7%)
 ̵ Ликовна култура (14,2%)
 ̵ Техничко и информатичко образовање (13,2%)
 ̵ Математика (11,0%)
 ̵ Физичко васпитање (10,0%)
 ̵ Музичко васпитање (8,8%)
 ̵ Страни језик (7,8%)
 ̵ Биологија (7,5%)
 ̵ Географија (7,5%)
 ̵ Историја (4,0%)

Иако се претпоставља да су наставници, који развијају вештине и 
уметничке способности, стручњаци у школи, према којима ученици 
осећају поверење, који им дају сигурност, подршку и разбијају страх 
и трему, стање, у том погледу, није тако. Трећина ученика, наставнике 
ових предмета не жели у својој близини. Овај податак указује да, 
иако су садржаји предмета прилагођенији узрасту и интересовањима 
ученика, упркос опуштеној атмосфери на часу и другачијем приступу 
оцењивању ученика, ови ученици имају генерално проблем у раду. 

Графикон бр. 12: Графички приказ удаљености ученика од наставника 
свих једанаест предмета
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Осетљивост ученика у овом развојном периоду, као и педагошка 
индиферентност појединих наставника за проблеме са којима се 
ученици суочавају, могу бити проблем, на који указује Светомир 
Бојанин (1991). 

Настава математике, са којом ученици имају увек мање или више 
проблема, налази се на средишњем месту на ранг листама, тако да 
наставници математике нису кључни проблем са којим се ученици 
срећу. Проблем са наставом математике настао је због недовољног 
вежбања, преобимности градива и неразумевања појединих 
сегмената (Мирков, 2003). Ученици су се генерално изјашњавали да 
осећају блискост са наставницима и да желе сарадњу са њима (сем са 
наставницима физике). Овакав став ученика пружа слику педагошког 
оптимизма, професионалног односа према ученицима, што је битна 
основа васпитно-образовног рада.

3.8. Мишљење ученика о особинама наставника
Анкетним упитником „отвореног“ типа испитани су ставови ученика 
према пожељним и непожељним особинама наставника, а ученици 
нису били ограничени у броју одговора. Сви ставови су класификовани 
и као такви су интерпретирани. Размотрени су и преузети дефинисани 
критеријуми, по којима су Босиљка Ђорђевић и Јован Ђорђевић 
(Ђорђевић и Ђорђевић, 1988), у својој опсежној студији, груписали 
бројна пожељна и непожељна својства наставника, по мишљењу 
ученика, у шест категорија:

1. Наставник као човек
2. Спољашњи изглед наставника
3. Понашање и однос наставника према ученицима (у школи и ван 
ње)
4. Учешће наставника у активностима ученика изван наставе
5. Наставник као стручњак
6. Посебне карактеристике наставника

У првих пет категорија сврставају се јасно одређена својства, док се 
у шестој категорији налазе својства која нису једнозначна и не могу 
се посматрати као целина. Истакнута су нарочито негативна својства 
наставника, као што су вербално и физичко кажњавање. Иако 
постоји јасна и строга законска регулатива, овакви облици понашања 
наставника и даље су присутни у нашим школама, што се показало и у 
овом истраживању. Учешће наставника у активностима ученика изван 
школе није била особина коју су ученици препознали у обављеном 
истраживању. Неки ученици нису били расположени да изразе своје 
ставове према овом својству наставника (3,68% није се изјаснило о 
пожељним и непожељним особинама наставника, 0,92% нису навели 
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ниједну позитивну особину наставника, 2,15% нису навели ниједну 
негативну особину, а 0,61% нису желели да говоре на ову тему).

Табела бр. 46: Пожељне особине наставника

Наставник 
као човек

Наставник као 
стручњак

Понашање 
наставника и однос 
према ученицима

Изглед

Особине f/% Особине f/% Особине f/% Особине f/%

Духовит
150

46,01

Добро 
објашњава 
градиво

92

28,22
Помаже 
ученицима

76

23,31
Ведрог 
изгледа

19

5,82

Толерантан
113

34,66
Реално 
оцењује

48

14,72
Дружељу-
бив

36

11,04
Уредан

8

2,45

Добар
73

22,39
Креативан 
у раду

43

13,19

Једнак 
однос 
према 
свим 
ученицима

30

9,20
Леп

6

1,84

Праведан
63

19,32
Није строг у 
оцењивању

40

12,27
Поштује 
ученике

27

8,28
Насмејан

5

1,53
Саслуша 
нас

43

13,19
Воли свој 
посао

24

7,36
Разуме 
ученике

25

7,67
Лепо се 
облачи

5

1,53

Занимљив
39

11,96
Одговоран

15

4,60
* * * *

Искрен
34

10,43

Хвали 
нас кад 
заслужимо

13

3,99
* * * *

Стрпљив
29

8,89
Комуни-
кативан

11

3,37
* * * *

Саветује 
нас

21

6,44

Одржава 
дисциплину 
у разреду

5

1,53
* * * *

Љубазан
18

5,52
* * * * * *

Оптимиста
13

3,99
* * * * * *

Сарадљив
9

2,76
* * * * * *

Укупно 604 Укупно 291 Укупно 194 Укупно 43

На основу добијених резултата може се формирати слика наставника 
каквог би ученици желели. 



Александра Милошевић: СТИЛОВИ РАДА САВРЕМЕНОГ НАСТАВНИКА

112

На основу најфреквентнијих одговора, представљена је ранг-листа 
особина које ученици највише цене код својих наставника:

1. духовитост наставника,
2. толеранција и пуно разумевања,
3. добар предавач (добро објашњава градиво),
4. спремност да се увек ученицима помогне, 
5. људска доброта.

Када се добијени резултати овог истраживања упореде са резултатима 
истраживања до којих су дошли Босиљка Ђорђевић и Јован Ђорђевић, 
закључује се да ученици у оба случаја издвајају својства наставника 
која припадају овим категоријама. 

Духовитост се као особина наставника значајно издваја, што указује 
на потребу ученика за ведрим и добрим расположењем који су услов 
за позитивну и радну атмосферу на часу.

Резултати овог истраживања могу да се упореде са истраживањем 
које је спровео канадски професор Џером Дилејни (Delaney, 2009). 
Као веома пожељна особина наставника, у оба истраживања, издваја 
се духовитост наставника, а како наводи овај канадски истраживач, 
наставници који имају смисао за хумор, генерално, имају много боље 
односе са својим ученицима. 

Сем духовитости, отвореност за сарадњу, разумевање, доброта и 
праведност, указују на добре интерперсоналне међусобне односе 
ученика и наставника, који су индикатор квалитета и добрих резултата 
заједничког рада у настави.

На основу анализе позитивних особина наставника, уочава се да 
ученици старијег основношколског узраста највише вреднују људске 
особине и особине које красе наставника као доброг стручњака. 
Понашање наставника се показало као нешто мање битно, а изглед 
наставника готово да потпуно губи на значају. 

Резултати показују да ученици код наставника цене радне и стручне 
квалитете, да су праведни, нарочито приликом вредновања резултата 
рада, да имају смисла за хумор, да показују разумевање за проблеме 
ученика и да су сталожени у раду.

Наше истраживање је издвојило непожељне особине наставника 
које су сврстане према учесталости особина у четири категорије: 
наставник као човек, наставник као стручњак, понашање наставника и 
однос према ученицима и изглед. Пету категорију, посебних особина 
наставника, која се јавља само код непожељних особина, чине крајње 
негативне одреднице наставничке професије.
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Табела бр. 47: Непожељне особине наставника

Наставник као 
човек

Наставник као 
стручњак

Понашање 
наставника и 
однос према 
ученицима

Посебне 
особине 
наставника

Изглед

Особине F/% Особине F/% Особине F/% Особине F/% Особине F/%

Виче на 
ученике без 
разлога

120
36,81

Неправедно 
оцењује

78
23,93

Прави 
разлике 
између 
ученика

46
14,11

Вређа 
ученике 
дајући 
им 
погрдна 
имена

60
18,40 Намрштен 17

5,21

Превише 
строг

82
25,15

Нестручан 
(не 
објашњава 
градиво)

64
19,63

Омало-
важава и 
вређа

43
13,19

Прети 
учени-
цима

15
4,60 Неуредан 6

1,84

Дрзак, груб, 
арогантан

51
15,64

Преоптере-
ћује ученике 
(даје тешке 
задатке)

24
7,36

Не 
поштује 
ученике

33
10,12

Физички 
кажњава 
ученике

10
3,07 Ружан 5

1,53

Неправедан 39
11,96

Нема 
дисциплине 
на часу

9
2,76 * * * * Стар 5

1,53

Нервозан, 
љут  

34
10,43 * * * * * * * *

Нељубазан, 
нерасполо-
жен

29
8,89 * * * * * * * *

Не жели да 
помогне

28
8,59 * * * * * * * *

Незаинте-
ресован

26
7,07 * * * * * * * *

Искључив 23
7,05 * * * * * * * *

Превише 
озбиљан

21
6,44 * * * * * * * *

Неодговоран 19
5,83 * * * * * * * *

Забрањује ма 
какву причу

18
5,52 * * * * * * * *

Умишљен, 
горд

16
4,91 * * * * * * * *

Равнодушан, 
незаинте-
ресован

13
3,99 * * * * * * * *

Нестрпљив 10
3,07 * * * * * * * *

Безобразан 9
2,76 * * * * * * * *

Не прихвата 
шалу

9
2,76 * * * * * * * *

Незанимљив 7
2,15 * * * * * * * *

Неискрен 5
1,53 * * * * * * * *

Укупно 559 Укупно 175 Укупно 122 Укупно 85 Укупно 33

Особине наставника као човека, како пожељне тако и непожељне, 
најбројније су и веома разнолике. Ученици највише придају важност 



Александра Милошевић: СТИЛОВИ РАДА САВРЕМЕНОГ НАСТАВНИКА

114

начину на који наставници приступају и како се према њима опходе. 
Особине из категорије посебних карактеристика наставника, које су 
на четвртом месту на ранг-листи, иако неприхватљиве, још увек су 
присутне особине наставника на које треба скренути пажњу у циљу 
њиховог потпуног искорењивања из свакодневне наставне праксе. 
Као најмање важне пожељне особине наставника, ученици издвајају 
особине које се односе на спољашњи изглед наставника.

На основу добијених података, издвајају се пет најфреквентнијих 
непожељних карактеристика наставника:

1. виче на ученике без разлога
2. превише строг
3. неправедно оцењује
4. нестручан (не објашњава градиво)
5. вређа ученике дајући им погрдна имена.

Наводећи непожељне особине наставника, ученици су истакли 
безразложну вику наставника на часу. Неправедно оцењивање 
ученици су објашњавали високим критеријума оцењивања и 
нагласили да оцењивање зависи од расположења неких наставника 
и да ови наставници дају много мању оцену од заслужене. Ако се 
листа непожељних особина, која је установљена на основу одговора 
наших испитаника, упореди са листом до које дошао је професор 
Новак Лакета (1998), у оквиру свог истраживања, уочава се извесна 
сличност: наставници нису добри педагози, вичу на ученике, нервозни 
су, неправедно оцењују, физички кажњавају ученике, не воле рад и 
траже ситнице.
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ЗАКЉУЧЦИ ИСТРАЖИВАЊА
Педагошки стил рада наставника, руковођење наставом и међусобна 
комуникација ученика и наставника, заједно чине комплексне 
професионалне улоге наставника. Развојни карактер наставе, 
сагледан кроз призму ставова ученика, наглашен је сложеношћу и 
разноврсношћу улога наставника у стварању креативне и продуктивне 
атмосфере у настави. Очекивања ученика сугеришу наставницима да 
на флексибилнији начин, применом различитих метода и поступака 
пружају помоћ ученицима и подстичу их на максималну ефикасност 
и искоришћеност свих расположивих потенцијала. Такође, неопходно 
је нагласити неизбежну припадност одређеној групи предмета коју наставник 
предаје (природно-математичке, друштвено-језичке, вештине и уметности), као и 
статус тих предмета унутар „школске хијерархије“ који утичу на став ученика према 
наставницима.

Стил рада наставника, односно начин руковођења наставом, јесте 
кључни појам овог истраживања који је сагледан са више аспеката. 
Анализирајући стил рада наставника, приказујући га кроз радове 
бројних теоретичара, издвојене су неке заједничке карактеристике 
педагошког стила рада наставника и на тим поставкама је засновано 
ово истраживање:

 ̵ стил рада одређује се као преовлађујуће, доминантно или 
устаљено понашање наставника;
 ̵ стил рада приказан је биполарно, кроз дихотомију (ауторитарни 
и демократски);
 ̵ стил је исказан преко социјално-економске климе у одељењу 
и међусобне дистанце ученика и наставника.

Дефинишући суштину проблема и сагледавајући је са различитих 
аспеката, уочава се да је педагошки стил рада наставника 
вишедимензионалан, хипотетички конструкт који није могуће мерити 
директно, већ искључиво путем перцепције и путем процена учесника 
наставног процеса. У том процесу је важно сазнање да ли и колико 
наставник познаје и узима у обзир ставове ученика у процесу наставе 
и учења, како руководи наставом и да ли то доводи до успешне 
интериоризације правила и развоја саморегулације у процесу учења.

Приликом класификације стилова рада наставника, најпре је сагледан 
начин поступања наставника у наставној пракси. Поступци наставника 
распоређени су у две категорије – подржавајући или кажњавајући. 
Оба поступка присутна су у раду наставника и имају заједнички крајњи 
циљ, развој и образовање, уз различит приступ ученику. Кажњавајући 
ставља акценат на послушност као услов одрастања и зрелости, а 
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подржавајући инсистира на унутрашњој мотивацији, односно развоју 
свести о најбољем сопственом интересу.

Под руковођењем наставом подразумевају се два стила рада 
наставника – демократски и аутократски. Ови стилови се налазе 
између две крајности, где сваки одговара одређеној ситуацији и 
условима. Пошло се од става да се равнодушни, односно стихијски 
(laissez-faire) стил рада наставника ретко јавља у свакодневној 
наставној пракси и да су само неки елементи овог стила повремено 
присутни. Неопходно је нагласити чињеницу да се ни један од стилова 
руковођења у наставној пракси не дешава у свом „чистом“ облику, 
као и да се сваки стил формира у зависности од низа објективних и 
субјективних услова.

На основу теоријског разматрања проблема, може се закључити да 
стил педагошког руковођења наставом директно зависи од особина 
личности наставника (карактерних, професионалних, емоционалних). 
Ауторитарног наставника карактерише девет видова понашања: 
наставник захтева да се без критике или отпора ученици покоравају 
његовом мишљењу; наставник не допушта самосталност у раду и 
тражи од ученика да га обавесте о сваком кораку који треба да раде 
(ученик нема могућност за самосталну акцију); наставник не прихвата 
идеје и предлоге ученика и тражи да се искључиво спроводе његове 
идеје и предлози; наставник ствара атмосферу страха на часу; 
наставник воли да господари над ученицима; наставник прекида 
дискусију ученика чак и онда када се она односи на градиво које се учи; 
наставник одлучује шта је правилно, а шта неправилно у понашању 
ученика; наставник је шеф у одељењу, захтева сарадњу и намеће 
своје мишљење ученицима; наставник прави грубе шале и вицеве 
на рачун ученика. Демократски оријентисан наставник испољава 
супротне видове понашања: уважава мишљење и ставове ученика; 
заједнички анализира и коментарише проблеме са ученицима; 
подстиче самосталност и иницијативу ученика, тражи од ученика 
да стварају креативне и иновативне идеје, да на различите начине 
решавају ситуације у којима долазе до заједничког решења; ствара 
атмосферу на часу која је опуштена и радна, уз максимално уважавање 
мишљења сваког ученика; међусобни однос ученика и наставника 
прожет је узајамним уважавањем и поштовањем; наставник подстиче 
дискусију и дебату које воде ка самосталном откривању решења; 
ученици и наставник су усвојили заједничка правила и радне обавезе 
којих се сви придржавају и подлежу истим санкцијама уколико се 
крше; наставник је особа која каналише рад и усмерава наставу ка 
жељеном циљу без присиле; наставник је увек спреман на шалу, 
заједно са ученицима се смеје у комичним ситуацијама.

У научним дискусијама о образовању, значајно место заузима 
дискусија о компетенцијама савременог наставника, дефинишући 
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их као оријентацију ка решавању професионалних задатака у склопу 
стално променљивих социјално-економских односа, с једне стране, 
и прописаних наставних садржаја, са друге стране. Компетенције 
наставника прихваћене су као скуп потребних знања, вештина и 
вредносних ставова наставника, који се односе на вршење сложених 
активности у васпитно-образовном раду. Оне су кључни фактор 
који треба да обезбеди професионалне стандарде и одређене су 
циљевима и исходима учења.

Имплементација научних достигнућа у образовне установе, 
самовредновање наставника и школе, екстерно вредновање, 
осигурање безбедног и подстицајног окружења за ученике и обимна 
администрација, указују на потребу сталног усавршавања наставника. 
Да би се постављени циљеви и задаци остварили, неопходно је да 
наставник буде професионално компетентан. Увођење стандарда 
знања, вештина и вредносних ставова, доприноси професионалном 
развоју наставника, а самим тим и унапређивању квалитета васпитно-
образовног рада.

Припремање наставника за нове улоге значи оспособљавање за 
компетентно решавање различитих професионалних задатака 
у новим друштвеним околностима. У том погледу, наставник се 
обогаћује разноврсним улогама: сарадник, истраживач, организатор, 
преносилац, презентатор, посредник, координатор, иноватор, 
модератор, медијатор, аниматор, advocatus diabolo, евалуатор… 
Заједнички назив или modus operandi тих улога јесте неауторитативна 
или индиректна позиција наставника у расподели социјалне моћи у 
разреду. 

Ширење дијапазона компетенција наставника кореспондира 
свести у демократском друштву о значају разлика, потреби да се 
искажу и охрабре различитости, онемогући развој стереотипа, 
спрече дискриминацијске праксе на било којој основи и уведе 
нулта толеранција према насиљу. Овако схваћено оспособљавање 
наставника за нове улоге, покреће низ питања везаних за садржаје 
њиховог образовања и педагошко-психолошке, посебно дидактичке 
припремљености за будуће професионалне обавезе.

Многобројна истраживања (Лакета, Ђорђевић и Ђорђевић, Сузић) су 
помогла да се открију која су то, према мишљењу ученика, пожељна 
својства наставника и које особине треба да има наставник да би 
успоставио одговарајућу радну атмосферу, пријатну емоционалну 
климу и мотивацију ученика за рад и учење. Истакнуте су листе 
позитивних и негативних особина наставника са циљем да уз њихову 
помоћ наставник препозна своје особине. Познато је да особине 
наставника могу позитивно и негативно утицати на понашање ученика 
и њихов школски успех, што је била додатна мотивација за бављење 
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овом темом. Досадашња истраживања домаћих и страних аутора 
била су теоријска основа за ово истраживање, а њихови резултати 
референце са којима су упоређени резултати овог истраживања. 
Значајно је било истраживање професора Новака Лакете (1998).

У основи овог рада су ставови ученика о педагошком стилу рада 
наставника, као и анализа дистанце (удаљености ученика од 
наставника) коју наставник поставља између себе и ученика. На 
основу тога, можемо закључити:

(1) Педагошки стил руковођења савременом предметном наставом 
углавном је демократски. Тиме је одбачена прва научно-истраживачка 
хипотеза. Претпоставка је да су наставници, у очима ученика, 
ауторитарни, да постављају чврста правила о којима се не дискутује, 
да су послушност и дисциплина предуслов успешне наставе, да 
атмосфера страха и надмоћи доминира на часу, да праве грубе шале 
на рачун ученика, показала су се неоснованом. Гледано појединачно:

 ̵ Скоро половина ученика (46,04%) не сматра да наставници 
захтевају да се без критике или отпора ученици покоравају 
њиховом мишљењу. Наставници страног језика (ранг 1) најмање 
захтевају од ученика покоравање свом мишљењу, док наставници 
географије и физике (ранг 10/11) покоравање очекују много 
чешће.
 ̵ Више од половине ученика (59,5%) сматра да наставници 
допуштају самосталност ученика у раду (ученик има могућност 
за самосталну акцију). Наставници српског језика и књижевности 
(ранг 1) највише развијају самосталност, док је она најређа у 
настави физике (ранг 11).
 ̵ Више од три петине ученика (62,19%) сматра да наставници 
прихватају њихове идеје и предлоге, односно не траже искључиво 
спровођење својих идеја и предлога. Наставници историје (ранг 1) 
су најтолерантнији у настави и најчешће прихватају идеје ученика, 
док су елементи оваквог понашања најређе присутни у настави 
физике (ранг 11).
 ̵ Испод петине ученика (18,29%) сматра да наставници стварају 
атмосферу страха на часу. У настави физичког васпитања (ранг 1) 
ученици најмање препознају овакву атмосферу. Трећина ученика 
(32,7%) сматра да је у наставни физике (ранг 11) страховлада на 
часу честа појава.
 ̵ Између три и четири петине ученика (72,11%) не слаже се 
да наставници воле да господаре над њима, односно да их 
контролишу и потчињавају властитој вољи. Овакво понашање 
најређе је код наставника физичког васпитања (ранг 1), док се 
готово трећина ученика (29%) слаже са овом тврдњом у процени 
наставника физике (ранг 11).
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 ̵ Изнад три петине ученика (67,02%) се не слаже са тврдњом да 
наставници прекидају дискусију ученика чак и онда када се она 
односи на градиво које се учи. Овакав став ученика доказује да 
наставници подстичу активност ученика и дају прилику ученицима 
да дискутују, износе своја мишљења и размењују идеје са осталим 
ученицима. Наставници физичког васпитања (ранг 1) најчешће 
дозвољавају дискусију ученика, док наставници математике (ранг 
10) и наставници физике (ранг 11) то не дозвољавају.
 ̵ Став ученика да наставници самостално одлучују шта је 
правилно, а шта неправилно у њиховом понашању, потврђује да 
ученици нису довољно укључени у заједничко доношење правила. 
Само четвртина ученика (24,24%) нема овакав став. Наставници 
српског језика и књижевности (ранг 11), физике (ранг 10) и 
математике (ранг 9) најчешће самостално процењују понашање 
ученика. Овакав став ученика у односу на наставнике српског језика 
и књижевности објашњавају се чињеницом да су наставници 
овог предмета најчешће у улози одељењског старешине. Такође, 
треба имати у виду природу предмета, истицање хуманистичких 
принципа живота и указивање на моралне законе. Ипак, 
санкционисање одређених облика понашања, ученици могу 
доживети као вид наставничке самовоље. Најбоље су рангирани 
наставници физичког васпитања (ранг 1), што доказује да они 
најчешће доносе правила заједно са ученицима. 
 ̵ Три петине ученика (60,53%) не слаже се са тврдњом да је 
наставник шеф у одељењу, односно да захтева сарадњу и 
намеће своје мишљење ученицима. Наставници физике (ранг 11) 
најчешће наступају са позиције моћи за разлику од наставника 
физичког васпитања (ранг 1).
 ̵ Да наставници не праве грубе шале и вицеве на рачун ученика 
сматра велики број ученика (88,99%). Потреба да вређа ученика 
присутна је код наставника физике (ранг 11), док наставници 
биологије (ранг 1) најређе испољавају овакав однос према 
ученицима.

(2) Више од половине ученика (56,4%) сматра да је педагошки стил 
наставника природно-математичке групе предмета демократски. 
Међутим, ова група предмета рангирана је на трећем месту, што 
говори да су друге две групе предмета на вишем нивоу демократског 
поступања према ученицима. Половина ученика (46%) сматра да су 
наставници физике ауторитарни и трећина ученика (33,4%) не би 
никад више желела ни да их види. Више од половине ученика (65,6%) 
сматра да су наставници техничког и информатичког образовања 
демократски оријентисани, док према наставницима биологије 
осећају највећу блискост (29,6% ученика би желела да их имају за 
најбоље пријатеље). 
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(3) Анализа ставова ученика показала је да две трећине ученика 
(62,9%) сматра да су наставници друштвено-језичке групе предмета са 
демократском оријентацијом, чиме је трећа истраживачка хипотеза 
одбачена. Демократски стил рада доминантан је у настави страног 
језика, по мишљењу 66,6% ученика, а најмање присутан у настави 
географије (55,5%). Две трећине ученика (65,3%) жели пријатељство и 
сарадњу са наставницима ове групе предмета.

(4) Ученици (65,3%) су најповољније проценили наставнике групе 
предмета који развијају вештине и уметничке способности, однодно 
сматрају да су демократски оријентисани и да је њихов педагошки 
стил рада демократски. Велики број ученика (67,8%) сматра да је 
педагошки стил рада наставника физичког васпитања демократски, 
док су наставници ликовне културе, иако најлошије рангирани у 
групи, са 64,7%, истог педагошког стила рада. Ученици највише 
осећају блискост према наставницима ове група предмета (68,6%). 
Ученицима су часови ових предмета опуштајући, прилика да искажу 
своје способности или уметничку надареност, односно ученици су 
ослобођени страха од оцењивања и припрема код куће (израда 
домаћих задатака).

(5) Потврђено је да постоји статистички значајна разлика на нивоу 0,01 
између ставова ученика према доминантном педагошком поступању 
наставника и ставова ученика према наставницима, с обзиром на 
групу предмета (природно-математичка, друштвено-језичка и група 
предмета који развијају вештине и способности).

(6) Анализа података о утицају пола, узраста, средине и школског 
успеха на резултате истраживања, показала је следеће:

 ̵ Ставови ученика различитог пола уједначени су и њихова 
мишљења статистички значајно се не разликују. Девојчице имају 
позитивнији став према наставницима у односу на дечаке (осим 
према наставницима групе предмета који развијају вештине и 
уметничке способности, где је статистички значајна разлика на 
нивоу 0,01 у корист девојчица);
 ̵ Девојчице (35,3%) више исказују потребу да са наставницима 
буду пријатељи него дечаци (34%);
 ̵ Између ставова ученика VI и VIII разреда постоји статистички 
значајна разлика на нивоу 0,01. Трећина ученика VI разреда (34%) 
и четвртина ученика VIII разреда (25,5%) сматра да су наставници 
демократске оријентације. 
 ̵ Ученици VI разреда (38,3%) желе да буду пријатељи са 
наставницима, док је проценат ученика VIII разреда који желе 
пријатељство знатно мањи (31%).
 ̵ Између ставова ученика различитог школског успеха постоји 
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статистички значајна разлика на нивоу од 0,01. Велики број 
ученика са бољим школским успехом (60,63%) сматра да су 
наставници демократског педагошког стила, док то мишљење 
дели 55,22% ученика са лошијим школским успехом. 
 ̵ Постоји значајна статистичка разлика (0,01) између ставова 
ученика са бољим школским успехом, који радије прихватају 
наставника за пријатеља од ученика са лошијим школским 
успехом.
 ̵ Ставови ученика сеоских и градских школа уједначени су и 
између њих не постоји статистички значајних разлика. Велики 
број ученика сеоских (66,2%) и градских (64,6%) школа сматра да 
су наставници демократски оријентисани у настави. 
 ̵ Ученици сеоских школа (72,97%) имају већу потребу за 
блискошћу са наставницима у односу на ученике градских школа 
(66,29%).

(7) Већина ученика са наставницима физике не жели никакву 
комуникацију и ова одбојност се провлачила кроз све сегменте 
истраживања. Ни према једном од једанаест предметних наставника 
нема толико негативних ставова ученика колико према наставницима 
физике. Уколико би резултати овог истраживања утицали на свест 
наставника физике и покренули њихова размишљања о промени 
става према ученицима, о коришћењу другачијих, интерактивних 
метода рада уз примену савремених наставних средстава и помагала, 
о приближавању наставних садржаја ученичким предзнањима 
и знањима из свакодневног живота, уз истицање важности и 
могућностима примене у свакодневном животу, мисија овог 
истраживања би била остварена.

(8) На основу анализе ставова ученика о пожељним и непожељним 
особинама наставника, формирана је слика наставника каквог би 
желели ученици: да је духовит и увек спреман на шалу, да је према 
ученицима толерантан и да показује пуно разумевања, да је добар 
предавач и да добро објашњава градиво, да је увек спреман да 
ученицима помогне уз људску доброту и емпатију које су неопходне 
за добру интеракцију ученика и наставника.

Ставови ученика су указали и на пет најфреквентнијих непожељних 
карактеристика наставника, а то су: да виче на ученике без разлога, 
да је превише строг, да је неправедан приликом оцењивања, да 
је нестручан (не објашњава градиво) и да вређа ученике дајући 
им погрдна имена. Ова листа је потврдила колико је потребно да 
наставник у раду буде разложан, одмерен и емотивно стабилан, 
затим да поседује неопходан такт, али не претеран (подржавајући и 
нипошто кажњавајући такт), да буде праведан и једнак према свим 
ученицима и увек на располагању ученицима за додатна објашњења, 
уз максимално уважавање и поштовање личности ученика.
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Ово истраживање је мали допринос настојању да ауторитарни стил 
рада наставника у настави постепено ишчезава и нестаје. Будућност 
школе и наставника стално се мења и трансформише, било да је реч 
о целини или о њеним појединим сегментима, упркос чињеници да 
су школа и настава затворени системи ограничених координата у 
простору (учионица, школска зграда), времену (час, школска година), 
садржају (наставни програми „сви за све“) и да их треба флексибилније 
проучавати и користити. То је услов развоја школе и њен најбољи 
одговор на промене у друштву и захтеве друштва. Правци промена 
школе требало би да иду у складу са законитостима развоја ученика, 
законитостима наставе и законитостима процеса учења.

Импликације овог истраживања усмерене су на сагледавање 
властитих особина наставника и усмеравање стила рада наставника 
на демократски пут. Развој свести наставника о личним квалитетима, 
заснован на ставовима ученика (уз неопходне корекције), има своје 
тешкоће и ограничења. Резултати истраживања могу послужити 
наставницима као индикатор у ком правцу се може кретати њихово 
понашање у настави, на који начин треба решавати проблеме у учењу 
и како мењати лични став и однос према ученицима. То не доводи 
у питање релевантност мишљења и ставова ученика, али овде су 
идентификовани само неки од проблема (ауторитарни наставник, 
емотивна одсутност у раду са ученицима, незаинтересованост за 
лични кредибилитет ученика). Помоћ стручних сарадника у школама, 
педагога и психолога, је драгоцена у решавању васпитних проблема 
код ученика (безбедност и борба против насиља, злостављања 
и занемаривања ученика, односи међу ученицима и решавање 
конфликата, борба против свих облика зависности, социјална 
атмосфера у одељењу, остваривање права детета и томе слично), 
као и по питању наставног процеса и односа наставник – ученик 
(Стаматовић и Милошевић, 2014а).

 Континуирано усавршавање процеса учења и наставе јесте ефикасније, 
уколико се узму у обзир ставови ученика и самопроцена властитог рада 
и укупног понашања наставника. Неопходан предуслов за пожељни 
стил руковођења наставом јесте и реална слика коју наставници 
имају о себи и свом раду. Са циљем будућег професионалног развоја 
наставника, потребно је и даље анализирати њихове актуелне 
задатке, све бројније и комплексније улоге, различите компетенције 
(за успешнији рад у разреду, за успешнију реализацију задатака изван 
разреда, за развијање нових компетенција, за примену савремене 
информационо-комуникацијске технологије). 
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професионалне компетенције наставника 16, 20, 29, 43
педагошка компетентност наставника 18
емоционалне компетенције наставника 19
социјалне копетенције наставника 19
когнитивне компетенције наставника 19
инструменталне компетенције наставника 20
интерперсоналне компетенције 20
опште системске компетенције наставника 20

комуникација између  ученика и наставника 10, 29, 44, 50, 115
конфликти 50, 122

Л

личност наставника 40

О

 особине наставника 23, 55, 110
личне особине наставника 23,40, 43, 48, 53, 116
       општељудске особине наставника 41, 112
професионалне (стручне) особине наставника 23, 26

РЕГИСТАР ПОЈМОВА
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П

педагошко поступање наставника 87, 91, 97, 101, 104, 115, 120
педеутологија 23
професионални  развој  наставника   6, 22, 
професионални  углед  наставника   6, 

С

самовредновање наставника и школе 117
социјална дистанца 51, 54, 58, 75, 95, 108
степен удаљености ученика од наставника 75,78,80,85,94,99,103,106 
стил руковођења наставом   5, 51, 52,73, 78, 79, 82,115, 122 

ауторитарни стил руковођења наставом 10, 11, 12, 13, 15, 53, 73, 122
демократски стил руковођења наставом 10, 11,12, 13, 14, 53
флексибилни  (стихијски, равнодушни, laissez-faire) стил руковођења 
наставом 10, 12, 
либерални стил руковођења наставом  15 
педагошко руковођење наставом 73
стил рада наставника   7, 43, 44, 45, 48, 51, 52, 72, 76, 78, 79, 92, 115
васпитни стил наставника 9,11,44
педагошки стил рада наставника 59, 115, 116, 117, 119
стил комуникације између наставника и ученика  10

У

улоге наставника 5, 6, 22,25,30,33,38, 
васпитно-педагошке улоге  наставника 17, 31
мотивациона улога наставника 36
образовна улога наставника 31
професионалне улоге наставника 115
сазнајно-дијагностичка улога 36
улога партнера у афективној интеракцији 36
улога процењивача (евалуатора) 36
улога регулатора социјалних односа у групи (разреду) 36

Х

хумор  14, 28, 29,112



ПРИЛОЗИ

Скала ставова о стилу рада наставника
Поштовани ученици,

Ви оцењујете стил рада ваших наставника. Понуђене су вам негативне 
тврдње (негативни ставови). Од вас очекујемо да добро размислите и 
одговорите у којој мери се слажете са понуђеним тврдњама. Учините 
то тако што ћете, на понуђеној скали од 5 до 1, заокружити један 
одговор који највише одговара вашем мишљењу, водећи рачуна да 
се обележава са:

 ̵ 5 – у потпуности се слажем
 ̵ 4 – углавном се слажем
 ̵ 3 – не знам
 ̵ 2 – делимично се слажем
 ̵ 1 – уопште се не слажем

На пример: 

У току предавања ученици не смеју прекидати наставника (5) 4 3 2 
1 (Заокружени број 5 значи да се у потпуности слажете са нашом 
тврдњом)

Важна напомена: Немојте се потписивати, јер на тај начин осигуравамо 
да ваши одговори буду искрени и тачни.

За наше истраживање важни су: разред, пол ученика и успех на крају 
прошле школске године. Стога вас молимо да заокружите ваш:

Разред VI VIII

Пол мушки женски

Успех    а) одличан

б) врло добар

в) добар

г) довољан

д) поновио сам разред



Став ученика Предметни 
наставник
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1. Наставник 
захтева да се 
без критике 
или отпора 
покоравамо 
његовом 
мишљењу

Српски језик и 
књижевност

5 4 3 2 1

Страни језик 5 4 3 2 1
Математика 5 4 3 2 1
Биологија 5 4 3 2 1
Историја 5 4 3 2 1
Географија 5 4 3 2 1
Физика 5 4 3 2 1
Техничко и 
информатичко 
образовање

5 4 3 2 1

Физичко васпитање 5 4 3 2 1
Музичка култура 5 4 3 2 1
Ликовна култура 5 4 3 2 1

2. Наставник 
не допушта 
самосталност 
у раду и тражи 
од ученика да 
га обавесте о 
сваком кораку 
који треба да 
раде (ученик 
нема могућност 
за самосталну 
акцију)

Српски језик и 
књижевност

5 4 3 2 1

Страни језик 5 4 3 2 1
Математика 5 4 3 2 1
Биологија 5 4 3 2 1
Историја 5 4 3 2 1
Географија 5 4 3 2 1
Физика 5 4 3 2 1
Техничко и 
информатичко 
образовање

5 4 3 2 1

Физичко васпитање 5 4 3 2 1
Музичка култура 5 4 3 2 1
Ликовна култура 5 4 3 2 1

3. Наставник не 
прихвата идеје 
и предлоге 
ученика и тражи 
да се искључиво 
спроводе његове 
идеје и предлози

Српски језик и 
књижевност

5 4 3 2 1

Страни језик 5 4 3 2 1
Математика 5 4 3 2 1
Биологија 5 4 3 2 1
Историја 5 4 3 2 1
Географија 5 4 3 2 1
Физика 5 4 3 2 1
Техничко и 
информатичко 
образовање

5 4 3 2 1

Физичко васпитање 5 4 3 2 1
Музичка култура 5 4 3 2 1
Ликовна култура 5 4 3 2 1
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4. Наставник ствара 
атмосферу 
страха на часу

Српски језик и 
књижевност

5 4 3 2 1

Страни језик 5 4 3 2 1
Математика 5 4 3 2 1
Биологија 5 4 3 2 1
Историја 5 4 3 2 1
Географија 5 4 3 2 1
Физика 5 4 3 2 1
Техничко и 
информатичко 
образовање

5 4 3 2 1

Физичко васпитање 5 4 3 2 1
Музичка култура 5 4 3 2 1
Ликовна култура 5 4 3 2 1

5.
Наставник воли 
да господари 
над ученицима

Српски језик и 
књижевност 5 4 3 2 1

Страни језик 5 4 3 2 1
Математика 5 4 3 2 1
Биологија 5 4 3 2 1
Историја 5 4 3 2 1
Географија 5 4 3 2 1
Физика 5 4 3 2 1
Техничко и 
информатичко 
образовање

5 4 3 2 1

Физичко васпитање 5 4 3 2 1
Музичка култура 5 4 3 2 1
Ликовна култура 5 4 3 2 1

6.

Наставник 
прекида 
дискусију 
ученика чак и 
онда када се 
она односи 
на градиво 
које се учи

Српски језик и 
књижевност 5 4 3 2 1

Страни језик 5 4 3 2 1
Математика 5 4 3 2 1
Биологија 5 4 3 2 1
Историја 5 4 3 2 1
Географија 5 4 3 2 1
Физика 5 4 3 2 1
Техничко и 
информатичко 
образовање

5 4 3 2 1

Физичко васпитање 5 4 3 2 1
Музичка култура 5 4 3 2 1
Ликовна култура 5 4 3 2 1
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7.

Наставник 
одлучује шта 
је правилно а 
шта неправилно 
у понашању 
ученика

Српски језик и 
књижевност 5 4 3 2 1

Страни језик 5 4 3 2 1
Математика 5 4 3 2 1
Биологија 5 4 3 2 1
Историја 5 4 3 2 1
Географија 5 4 3 2 1
Физика 5 4 3 2 1
Техничко и 
информатичко 
образовање

5 4 3 2 1

Физичко васпитање 5 4 3 2 1
Музичка култура 5 4 3 2 1
Ликовна култура 5 4 3 2 1

8.

Наставник је 
шеф у одељењу, 
захтева сарадњу 
и намеће своје 
мишљење 
ученицима

Српски језик и 
књижевност 5 4 3 2 1
Страни језик 5 4 3 2 1
Математика 5 4 3 2 1
Биологија 5 4 3 2 1
Историја 5 4 3 2 1
Географија 5 4 3 2 1
Физика 5 4 3 2 1
Техничко и 
информатичко 
образовање

5 4 3 2 1

Физичко васпитање 5 4 3 2 1
Музичка култура 5 4 3 2 1
Ликовна култура 5 4 3 2 1

9.

Наставник прави 
грубе шале 
и вицеве на 
рачун ученика

Српски језик и 
књижевност 5 4 3 2 1
Страни језик 5 4 3 2 1
Математика 5 4 3 2 1
Биологија 5 4 3 2 1
Историја 5 4 3 2 1
Географија 5 4 3 2 1
Физика 5 4 3 2 1
Техничко и 
информатичко 
образовање

5 4 3 2 1

Физичко васпитање 5 4 3 2 1
Музичка култура 5 4 3 2 1
Ликовна култура 5 4 3 2 1

     ХВАЛА НА САРАДЊИ!



Упитник за ученике о наставницима (однос и особине)
I

Удаљеност ученика од наставника

Поштовани ученици,

Потребно је да наведете која од наведених тврдњи најбоље одговара 
вашем ставу према наведеним наставницима (заокружи само једну 
од понуђених 6)

6.  Волео бих га имати као једног од најбољих пријатеља
5.  Волео бих да ми је пријатељ, али не у блиском пријатељству
4.  Волео бих бити са њим, али не много често
3.  Свеједно ми је да ли ћемо бити заједно или не
2.  Не желим да са њим сарађујем
1.  Не желим да га видим

Предметни наставник
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Српски језик и 
књижевност 6 5 4 3 2 1

Страни језик 6 5 4 3 2 1

Математика 6 5 4 3 2 1

Биологија 6 5 4 3 2 1

Историја 6 5 4 3 2 1

Географија 6 5 4 3 2 1

Физика 6 5 4 3 2 1

Техничко и 
информатичко 
образовање

6 5 4 3 2 1

Физичко васпитање 6 5 4 3 2 1

Музичка култура 6 5 4 3 2 1

Ликовна култура 6 5 4 3 2 1



II

Особине наставника

Желимо да испитамо твоје мишљење о пожељним и непожељним 
особинама наставника. Овде нема „тачних“ и „погрешних“ одговора. 
Молимо те да на свако питање одговориш, јер сви су одговори добри 
уколико су искрени и одражавају твоје мишљење.

Наведи најмање пет особина које ти се код наставника допадају:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

-___________________________________________

Наведи најмање пет особина које ти се код наставника не допадају:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

5. __________________________________________

-___________________________________________

ХВАЛА НА САРАДЊИ!


