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ПОЈАМ  МОТИВА И МОТИВАЦИЈЕ

• 2 педагошка проблема који су значајни за
унапређење наставе и учења;

• Остали су на маргинама интересовања
просветних радника и зато није могла да утиче
на подизање нивоа и квалитета наставе и учења.



1. Мотив је покретач – мотор – изазов;

2. Мотиви су везани за одређени циљ или 
потребу особе (међусобно зависни);

3. Постоје позитивни и негативни мотиви;

4. Мотиви делују динамично и то као 
систем;



5.Мотиви делују више подсвесно, мање 
свесно;

6.Мотиви су толико индивидуални, толико 
различити и специфични да је у њима 
некад тешко наћи заједничка својства.



Мотивација је:

- Кретање;

- Активност усмерена на циљ;

- Понашање које води задовољењу потреба;

- Кретање ка изазову или удаљавање, 
потискивање изазова

- То је циклични процес који обухвата:

1. Припрему, 

2. Извођење, 

3. Верификацију ефеката активности а затим 

4. Враћање на активност.



Извори мотивације могу бити:
УНУТРАШЊИ: Не постоји очигледна награда, сама 

активност је довољна награда за себе.

Сви имамо потребу за отклањањем:

1. Недостатака (физиолошки, когнитивни, афективни);

2. Потребу за доживљајем, утиском, импресијом тј. флоу-
доживљајем;

3. Потребу за истраживањем околине - експлорација;

4. Потребу за демонстрирањем сопствене моћи тј. 
компетенцију;

5. Потребу појединца да сам одлучује о себи и својој 
,,судбини” .



СПОЉАШЊИ, који се налазе ван организма:
1.Материјална награда;

2.Графикон школског успеха. Пожељни ефекти израде су: 
разговор представника школске заједнице, ОС са 
наставником код кога ученици имају најслабији успех; 
вршњачка подршка ученицима слабијег успеха; предлог 
да се уведе допунска настава; организовање вежби у 
учењу учења;

3.Школска оцена као постигнуће, има позитивне ефекте на 
унутрашњу мотив.-уколико мери само оно што ученик зна.          

4.Похвала, признања;  плаката, пехар, диплома; школска 
изложба, приредба, школски лист-износе се јавно и 
почивају на социјалној промоцији, што повећава 
унутрашњу мот. Доводи до промене понашања и ставова.



Најчешћи разлози  немотивисаности 
ученика за учење:

1. Зашто да учим, шта ће ми то у животу, која је 
корист од тога - ученик нема циљ;

2. То је претешко за мене, преглуп сам за то, 
превише је градива, никад то не могу научити -
сумња у себе;

3. Градиво је претешко, уџбеник је компликован-

не зна методе учења;

4.Наставник  ме не воли, увек ми поставља тешка 
питања, не занима га шта знам него шта не знам -
не верује наставнику.



Шта је решење:

1.Потребно је одредити циљ у учењу-да б уде реалан, да се 
настава ослони на: A. вредновање процеса учења 
претходних садржаја иницирањем дискусије низом 
питања: научили смо, било нам је занимљиво...(доживети 
да се труд исплати), померање традиционалне насаставе 
ка интерактивној;

Б. или метод резоновања - ,,Шта мислите може ли се ово 
научити? Је ли добро да ово научимо? Зашто?

-градиво постаје изазов, а тестирање властитих моћи за дете 
задовољство.

2. Учити ученика како се учи;

3. Помоћи им да организују информације и давати им 
подржавајућу повратну информацију;



Класично учење: активна је само лева хемисфера 
док десна није заступљена (као да је затупљена)

Она обједињује обе функције



• Мапа ума слична је начину 

на који мозак разврстава и чува

податке. 

• Оне  помажу ученицима: да разумеју појам и да 
успоставе везе између појмова.

Ослања се на: асоцијације из претходних знања и 
искустава.

-Слика говори више од 1000 речи.

-Ефикасне су у примени у било којој зони живота.



• Систем модерне едукације има 
тенденцију да ,,наводи” чак и малу децу 
на левој страни (науци и теорији) или ка 
десној (уметности и занаству) и тако долази 
до употребе свега једне половине потенцијала и 
на тај начин стварамо свет полу-умних- како 

каже Т.Бузан.

• Леонардо да Винчи, 

Екстремни корисник 

обе хемисфере мозга



4.У настави треба редовно користити добра 
питања и задатке (која наводе на 
размишљања и питања са слободним 
одговорима, омогућите им да науче да и 
сами постављају питања и да трагају сами 
за сликама, примерима и моделима:видео, 
филм,слике...);

5. Креирати задатке у складу са   

могућностима ученика;                                                   



6. Веровати да се ученици могу 
заинтересовати;

7. Треба обнављати градиво на часу;

8.Ако сумња у себе, охрабрићемо га (јачање
самопош. и самопуздања); 

-Став ученика је битан тј.историја 
успеха/неуспеха.

• Ученик није посуда коју треба напунити 
знањем,....него лампа коју треба запалити 
властитим пламеном.



ЗНАЧАЈ ЕМОЦИОНАЛНА КЛИМА У ОДЕЉЕЊУ 

• Емоције прате све активности којима приступамо. 
Неретко их подстичу али и блокирају.

• Наставник мора да постане свестан ЕК која се 
развија на његовом часу.

• Уколико успешно препозна тип ЕК, насатвник чини 
први корак у правцу њеног контролисања и 
усмеравања у жељеном правцу.



Традиционална настава:

- Није развила сензибилитет за питање 
емоционалне климе у разреду.

- Потребно емоције оставити пред вратима 
учионице.

- Наставник је имао задатак да беспрекорно 
пређе шему: увод (,,фаза мотивисања“), 
обрада и закључак, да утврди колико ђаци 
умеју да репродукују 

градиво.



ТРИ СУ БИТНА ФАКТОРА:

• Осећање за припадање групи и подршка 
групе;

• Добар однос наставника према одељењу;

• Способност наставника да препозна 
проблем и потребу ученика.



• Емоционална клима зависи од три елемената 
наставе:

• ученик, 

• наставник,

• градиво;

• ЕK у одељењу је најнеповољнија када доминира 
смер комуникације наставник – одељење, када 
се ради фронтално;

• EK у одељењу је најповољнија када смер 
комуникације тече од ученика ка другом 
ученику.



• У школској пракси сусрећемо свих 8 
примарних емоција: радост, прихватање, 
изненађење, страх, жалост, гађење, 
очекивање и љутња.

• По правилу, емоције се исказују уз пратњу 
сродних осећања (страх прати жалост, а 
радост - прихватање). 

• Емоционална клима подразумева 
успостављање таквих односа и ситуација у 
групи где доминира одређена емоција 
или склоп примарних емоција.



Плучиков модел примарних емоција

РАДОСТ

ПРИХВАТАЊЕ

ИЗНЕНАЂЕЊЕ

СТРАХ

ЖАЛОСТ

ГАЂЕЊЕ

ОЧЕКИВАЊЕ

ЉУТЊА



• -Адолесценција је доба огромних и запањујућих (психо—
физичких), промена и промена у мозгу.

• У раној адолесценцији су:

• раздражљиви, трапави, склони 

ризиковању и често егоистични, 

импулсивни, понекад доносе 

погрешне одлуке, 

• не уважава мишљење других 

људи и не размишља на зрео  и 

логичан начин.

• Осетљиви су на стрес и социо-економске  окидаче.



• Адолесценти употребљавају ону ,,интуитивну” амигдалу 
а мање фронтални кортекс.

• АМИГДАЛА,одговорна за емоционално деловање и за 
емоционалну интелигенцију

• Зато је адолесцентима тешко да читају емоције са лица 
одраслих особа око себе – они често мисле да одрасли 
изражавају :

• бес када се, у ствари, ради о бризи и обзиру, 

• гађење када је у питању обично изненађење.

•



ПСИХО-СОЦИЈАЛНИ ФАКТОРИ:

• Ако се ученик осећа прихваћеним у колективи, 

• Ако зна да његове грешке неће наићи на осуду, 

• Ако зна да ће његова акција бити подржана, он 
ће се позитивно идентификовати са одељењем 
као социјалном групом, а преко њега и са школом 
као социјалним медијем. 

• Како ће се развијати и тећи интерперсонални 
односи у одељењу зависи од наставника:

• од његове личности и 

• од његове професионалне оспособљености.



• Наставник у одељењу има ученике са 
различитим особинама и потребама. 
Једном ученику треба перманентна пажња 
и заштита док другоме смета. 

• Градити повољну емоционалну климу 
знaчи уважити и једног и другог ученика 
истовремено.

• Уколико наставник не познаје ученике или 
не жели да уважи њихова индивидуална 
својства, могу настати проблеми који 
узрокују неповољну емоционалну климу.



Емоционална клима може бити: 

• 1.СЕНТИМЕНТАЛНА;

• 2. ТОПЛА ИЛИ

• 3. ХЛАДНА ,,СА ВИСИНЕ”



ПРЕПОРУКЕ ЗА ДОБРУ ЕМОЦИОНАЛНУ 
КЛИМУ

• Упознавање ученика и одељења као групе (социометрија, 
посматрање, екс-дискусија итд.).

• Настаник треба да упозна себе и карактеристике свог 
педагошког наступа према ученицима (провести анонимну 
анкету, постаћи екс.дискусију, замолити ПП службу да ,,сниме 
стање итд.).

• Обратити пажњу на емоционалну климу у разреду. Развити 
лични сензибилитет за емоционалну климу у разреду.

• Препознати када је властита настава формална, дрил, досадна, 
фрустрирајућа.

• Стално се питати какве емоције код ученика изазива градиво.

• Обратити пажњу на интерперсоналне односе у настави а 
посебно на смер комуникације



• Користити се теоретским сазнањима (нпр. 
Плучников модел примарних емоција), за 
препознавање емоција у разреду.

• Властити наступ поставити тако да се развија 
топла или повољна емоционална атмосфера. 

• Уважити сваког ученика, чак и оног који ,,квари” 
емоционалну атмосферу у разреду.

• Задовољити ученикову потребу за когнитивном 
партиципацијом у наставном процесу.

• Ослободити се предрасуда, као што је схватање 
да емоције представљају прекидач у учењу. Поћи 
од тезе да су емоције извори или мотиватори 
учења.



• Регистровати моменте кад дете ужива у настави, 
а затим преферисати те моменте у властитом 
раду.

• Развити моделе, технике и методе које ће 
ученика оспособити да сагледа као савладати 
садржај, задатак или изазов.

• Избегавати иронију, сарказам или било какву 
покуду која се односи на ученике.

• Подстицати екс-дискусију о проблемима у школи 
и настави.




