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Савремени наставник као модел у васпитању детета:

 Профил некадашњег наставника био је јаснији и 
прилично једноставнији. Наставникова улога је пре свега 
била: преношење знања, процена и контрола (постављање 

јасних граница у понашању, којим је управљао).

 Данас: осим преношења знања он постаје све више 
водитељ, помагач у учењу, особа од поверења, 
истражитељ, чувар, заменик за родитеља, пријатељ, 
посредник, саветник ученика итд.

 А то све значи да се променио однос наставник-ученик.

 Наставници често лутају тражећи најефикаснији начин 
одговора на ученикове потребе (опоменути или

прећутати, разговарати или игнорисати, 

указати на лоше или казнити ...) 



КАКО НАСТАВНИК СТИЧЕ АУТОРИТЕТ ?

 Ауторитет се стиче када ученик препозна 

жељу (спремност) свог наставника:

- да се ангажује за њега, 

- види његову компетентост и 

- осeти његову истинску искреност.

 То је само када је у сагласју оно 

што наставник говори и оно што чини.



• Најважнији задатак са којим се сусреће наставник је:
-да подстакне и одржи учешће свих ученика у раду цео 
школски час.
• Наставник и ученик својим понашањем свесно или 
несвесно, жељено или нежељено уз поруке које желе да 
пренесу, преносе и ненамерне поруке.
-То значи да наставников приступ, понашање, начин на 
који комуницира, утиче на понашање ученика.

• Стилови васпитања већ су много пута испричана прича 
али остаје нејасно зашто онда не успевамо да применимо 
понашања која се већ годинама
показују као ефикасна. 



ВАСПИТНИ СТИЛОВИ НАСТАВНИКА
Ауторитарни наставник
 Традиционални  наставник
 Мото: ред-рад-дисциплина
 Одређује шта и како се ради
 Држи предавања а ученици записују
 Поставља јасна правила и надзире их
 Дисциплину остварује претњама и казнама
 Он говори док ученици углавном ћуте
 Цени послушност  
 Оцењује искључиво он

ЕФЕКТИ:

-Агресивност /притајена или отворена што су старији/
-Чести конфликти
-Страх 
-Смањење блискости
-Незадовољство односом
-Напетост и сукоби међу децом
-Не развија се свесна дисциплина

Одликује га:
- Ниска топлина и висока контрола



Демократски наставник
 Са ученицима се договара о садржају и начину рада – уважава предлоге 

ученика
 Развојно-подстицајни стил
 Користи дијалошку методу наставе
 Објашњава своје одлуке и изражава мишљење
 Комуникација је двосмерна
 Пита ученике за мишљење
 Подстиче самопоштовање и самопоуздање ученика
 Пријатељски је усмерен на ученике
 Подстиче ученике на процену и самопроцену

ЕФЕКТИ:

-Узајамно поштовање и разумевање
-Поштовање утврђених правила
-Задовољство у односима
-Нема тензија услед такмичарског приступа            
-Развија одговорност и аутономију 
-Доживљај сигурности и прихваћености
-Поверење и објективност
-Развија се креативност (Brainstorming)



Емоционални наставник
 Усмерен на ученика и његово опажање

 Ствара позитивну социо-емоционалну климу

 Сматра да задовољнији ученик боље учи

 Показује пуно топлине и позитивних осећања

 Подстиче сарадничке односе

 Ученици брину једни о другима

 Ученици воле његову наставу

ЕФЕКТИ:

-Задовољство у односима

-Опуштена атмосфера

-Доживљај сигурности и прихваћености

-Емпатијски однос – брину једни о другима

-Ученици су “везани” за њега

-Због потребне сталне емотивне потврде 

не подстиче самосталност код ученика    



Анархични Laissez-faire наставник
 Немоћ, попустљивост
 Линија мањег отпора
 Потпуно препуштање избора и одлука
 Без преузимања одговорности с позиције 

одраслог
 Није узор нити модел социјалног понашања
 Слободан стил рада, заокупљен собом
 Ради без пуно енергије

ЕФЕКТИ:

-Недостатак усмерења
-Егоцентричност
-Склоност ризичном понашању
-Непоштовање правила, агресивност
-Доживљај небриге
-Није подстицајан

Одликује га:
- Ниска контрола



ЗАКЉУЧАК:
 У пракси ретко срећемо овако 

издиференциране стилове. 

 Обично имамо комбинацију стилова, али треба 
да тежимо ка доминацији:

ДЕМОКРАТСКОГ /развојно-подстицајног/ 
ВАСПИТНОГ СТИЛА.

 ДЕЦА СЕ МЕЂУСОБНО РАЗЛИКУЈУ, 

ПА ЈЕДАН ВАСПИТНИ СТИЛ НИКАКО НИЈЕ ПРИМЕНЉИВ 
НА СВУ ДЕЦУ!



Шта је битно за однос 
наставник - ученик ?



За однос између наставника и ученика 

битан је разговор који може утицати 

на међуљудске односе деструктивно 
или стимулативно (може наставника 
удаљити од ученика или га 
приближити ученику).



Кључ успешне комуникације је 
постићи да други-ученици желе да 
чују шта имате да кажете.

 Почетна радна атмосфера на часу 
најлакше осигура у првих 10-20 секунди.

4 кључа успешности:
• Добар улазни наступ
• Зрачење ентузијазмом
• Зрачење пријатељством
• Зрачење  позитивном енергијом



5 ДА:

•Гласно их поздрави!
•Буди искрен/а, насмејан/а. Делуј 
пријатељски и смирено!
•Покажи да се веселиш сусрету и раду са 
њима!
•Погледом дотакни сваког ученика/цу!
•Остави утисак да знаш шта радиш  и да 
владаш ситуацијом!



5 НЕ:

•Не улази непримећен/а!
•Не надвикуј се са разредом!
•Не дај да те збуне и избаце из 
равнотеже!
•Не показуј очај!
•Немој да тражиш помоћ од директора 
и других!



КОНФЛИКТ У ОДЕЉЕЊУ

 Конфликти су неизбежни у људским односима, па ни 
однос наставник-ученик у томе није изузетак.

Најчешћи разлози у одељењу су:

-потребе које мотивишу ученика да се
понашају неприхватљиво толико су снажне да се они не 
могу или неће променити,

-однос са наставником је толико лош да ученике 
једноставно није брига за наставникове потребе.

Као последица тога у многим одељењима се наставници 
и ученици налазе у ситуацијама својеврсног „конфликта 
потреба.“



КАКО СЕ ВИ ПОНАШАТЕ У 
КОНФЛИКТНОЈ СИТУАЦИЈИ ?
ИЗАБЕРИТЕ НЕКЕ ПОНУЂЕНЕ 

ОДГОВОРЕ !



1. Морам да победим по сваку цену. 

2. Тражимо решење, али са идејом да сви треба мало
да попустимо. Мало ја, мало ти ...!

3. Попуштам другој страни. 

4. Ја не видим да сам са неким у конфликту.

5. Нападамо проблем и проналазимо решење које ће
нас све задовољити.
,,Ово су моје потребе а које су твоје?”.



У комуникацији и у конфликту можемо се
понашати као:

 АЈКУЛА - морам да победим по сваку цену. 

 КАМЕЛЕОН – тражимо решење, али са идејом да сви треба
мало да попустимо. Мало ја, мало ти ...!

 ПЛИШАНИ  МЕДО – попуштамо другој страни. 

Само си ми ти битан/на.

 КОРЊАЧА – када конфликт не желимо да видимо.

 ДЕЛФИН – нападамо проблем и проналазимо решење које
ће нас све задовољити. Гради се осећање узајамног 
поштовања.Ово су моје потребе, а које су твоје?

Конфликт се посматра као средство за јачање односа, а не 
као узрок његовог слабљења.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


