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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ПИРОТ

НАСТАВНИК У ОГЛЕДАЛУ ПСИХОЛОГА
Снежана С�ојиљковић, Психолошке 

карак�ерис�ике нас�авника, Филозофски 
факул�е� у Нишу, Ниш, 2014, 340 с�р.2

АПСТРАКТ. У раду је представљена монографија проф. др Снежане Стојиљковић
Психолошке карактеристике наставника, којом ауторка, пратећи нит
својих научних интересовања, даје исцрпну слику карактеристика и
компетенција просветних радника. Почев од улоге наставника као но-
сиоца образовно-васпитне делатности и психосоцијалног портрета бу-
дућих наставника, преко анализе васпитне улоге наставника, до психо-
лошких карактеристика и разматрања професионалног стреса настав-
ника. Посебну вредност овог дела чине прикази истраживања, од којих
је већину спровела сама ауторка са својим сарадницима. Стојиљковић
заступа став да наставници представљају прилично хомогену попула-
цију, која има одлике припадника помагачких професија и указује на
значај испитивања димензија личности важних за наставнички позив,
како за  професионалну оријентацију тако и за остваривање развојних
потенцијала наставника. Ауторка ову монографију закључује темом
везаном за спремност наставника за професионални развој. Значај мо-
нографије видимо у  актуелности теме коју разматра. Она представља
у исто време и полемику и позив на преиспитивање устаљених стерео-
типа о улози и месту просветних радника, чиме ауторка улази у дија-
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лог са потенцијалним читаоцима и подстиче на лично преиспитивање
и промишљање сопствене васпитно-образовне праксе и места у друш-
тву.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: наставник, психолошке карактеристике, образовно-васпитни рад, ди-
мензије личности, професионални развој.

Моно;рафија Психолошке карак�ерис�ике нас�авника ауMора 1ро-
фесора �ок�ора Снежане С�ојиљковић  у из:ању Филозофско; фа-
кулMеMа у Нишу резулMаM је научно; Eре;нућа ауMора :а Eре:сMа-
ви целовиMу и Eрецизну слику каракMерисMика EросвеMно;
ра:ника, али и :а Eону:и савремену EерсEекMиву у са;ле:авању
месMа и уло;е EросвеMно; ра:ника. 

АуMор ове моно;рафије 1рофесор �ок�ор Снежана С�ојиљковић је
ре:овни Eрофесор Филозофско; факулMеMа у Нишу, ДеEарMмана
за Eсихоло;ију. Више о: Mри :еценије се Kави оKразовањем Kу-
:ућих Eсихоло;а. Значајно је и њено искусMво сMручно; сара:ни-
ка на ИнсMиMуMу за Eе:а;ошка исMраживања у Бео;ра:у. АуMор је
:веју моно;рафија и око сMоMину научних ра:ова. Такође је и
уре:ник више MемаMских зKорника. Пре:меM њено; научно; ин-
Mереса је широка оKласM Eсихоло;ије личносMи, EосеKно  морал-
ни развој, осоKине личносMи, емEаMија, самоакMуализација, ал-
Mруизам, Eерфекционизам, локус конMроле, васEиMање, син:ром
Eрофесионално; из;арања. Овом моно;рафијом Снежана
СMојиљковић и:е корак :аље – свој научни инMерес усмерава Eре-
ма Eсихоло;ији насMавника, Eолазећи о: Eремисе :а насMавник
није само MрансмиMер знања, већ васEиMач Kу:ућих ;енерација. 

Моно;рафију коју Eре:сMављамо ауMорка је Eо:елила у се:ам
целина које ло;ички и сисMемаMично осликавају EорMреM Eро-
свеMно; ра:ника, Eочев о: уло;е насMавника као носиоца оKра-
зовно-васEиMне :елаMносMи и Eсихосоцијално; EорMреMа Kу-
:ућих насMавника, Eреко анализе васEиMне уло;е насMавника, :о
Eсихолошких каракMерисMика, шMо је најоKимнији :ео моно;ра-
фије и закључује размаMрањем Eрофесионално; сMреса и значаја
Eрофесионално; развоја насMавника. ПосеKну вре:носM ово; :ела
чине Eрикази исMраживања, о: којих је већину сEровела сама ау-
Mорка са својим сара:ницима.

Проф. СMојиљковић моно;рафију Eочиње Eо;лављем о насMав-
нику као кључној фи;ури оKразовно-васEиMно; Eроцеса. Уло;а
насMавника, исMиче она, је, :а Eо:сMакне ин:иви:уални развој
ученика, EуMем акMивације и EарMициEације ученика у свим ас-
EекMима насMавно; Eроцеса. Овај сMав ауMорка илусMрује исMра-
живањима на EросвеMним ра:ницима – ЕмEаMичносM и уло;е
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EросвеMних ра:ника и Селф-концеEM и Eрофесионалне уло;е на-
сMавника. ПосеKна Mема ово; Eо;лавља је уEрављање разре:ом
(classroom management), анализа значаја комуникaције, :имен-
зија и сMилова уEрављања разре:ом. За EоMреKе ово; исMражи-
вања Ђи;ић и СMојиљковић су развиле инсMруменM ПроMокол за
Eроцену сMилова насMавника у уEрављању разре:ом (Ђи;ић и
СMојиљковић, 2011). ЗаMим сле:и Eриказ исMраживања сMилова
уEрављања разре:ом који EоMврђује EовезаносM сMила уE-
рављања разре:ом и школско; EосMи;нућа ученика. РезулMаMи
Eоказују :а већина исEиMиваних насMавника EракMикује ин-
MеракционисMички сMил у уEрављању разре:ом који :аје најKоље
ефекMе у учењу. Ово исMраживање је EоMвр:ило :а су ауMорке
консMруисале :оKар инсMруменM који може :а се уEоMреKи, како
у оKразовној Eракси Mако и у исMраживачке сврхе.

Значајна Mема ово; Eо;лавља јесу комEеMенције насMавника, с
оKзиром на Mо :а су насMавничке комEеMенције ресурси за усEеш-
но осMваривање насMавничких уло;а. АуMорка :аје исцрEан Eре-
;ле: :оса:ашњих анализа насMавничких комEеMенција, уз конс-
MаMацију :а је оKразовање  на насMавничким факулMеMима у
СрKији :оминанMно Eре:меMно усмерено, :ок су меMо:ичке ком-
EеMенције и комEеMенције за инклузивно оKразовање мање за-
сMуEљене и на;лашава EоMреKу за ре:ефинисањем сMу:ијских
Eро;рама ра:и Eо:сMицања вишесMруких насMавничких комEе-
Mенција.

Наре:но Eо;лавље чини размаMрање Eсихосоцијално; EорMре-
Mа сMу:енаMа учиMељских факулMеMа. Ово је Mема која све више :о-
Kија на значају, имајући у ви:у све EрисуMније мишљење о не;а-
Mивној селекцији сMу:енаMа Eриликом уEиса на насMавничке
факулMеMе. АуMорка Eрилаже исMраживања која Eоказују :а сMу-
:енMи учиMељских факулMеMа имају зави:не инMелекMуалне ка-
EациMеMе, као и комуникацијске сEосоKносMи и социјалну инMе-
ли;енцију. ПосеKно је инMересанMан Eриказ црMа личносMи и
емоционалних :исEозиција Kу:ућих учиMеља које је засновано
на Mеоријском мо:елу Плучика (СMојиљковић и Досковић, 1989).
РезулMаMи Eримене Профила ин:екса емоција (PIE) на узорку
сMу:енаMа Eе:а;ошких ака:емија Eоказују :а Kу:ући EросвеMни
ра:ници исEољавају осоKине и емоције које су EрихваMљиве у со-
цијалној сре:ини, као шMо су :ружељуKивосM, ср:ачносM, Eрихва-
Mање :ру;их, које су Eожељне ка:а је у EиMању Eозив EросвеMно;
ра:ника. 
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У Mрећем Eо;лављу ауMорка размаMра васEиMну уло;у насMав-
ника, с оKзорим на Mо :а су насMавници у Eрилици :а уMичу на
мењање сисMема вре:носMи мла:их и :а  околносMи у којима жи-
вимо све више фаворизују ака:емски усEех, а мање социјално-
афекMивне исхо:е оKразовно-васEиMно; Eроцеса. На овом месMу
ауMорка размаMра налазе исMраживања у склоEу ра:а на Eројек-
Mима ИнсMиMуMа за Eе:а;ошка исMраживања у Бео;ра:у, шMо ука-
зује на конMинуиMеM Kављења EроKлемаMиком васEиMне уло;е на-
сMавника. 

Прво исMраживање (СMојиљковић, 2005) о:носи се на васEиMно-
оKразовне циљеве насMавника, имајући у ви:у :а школа може :а
Eомо;не ро:иMељима у васEиMању и :а је EоMреKно :а се у:руже
сви :рушMвени чиниоци како Kи се ојачали васEиMни уMицаји.
Циљ оEисано; исMраживања је Kио :а се исEиMа шMа су EриориMе-
Mи насMавника у ра:у са ученицима. Значајан :ео исMраживања је
Kило Eрелиминарно EрикуEљање Eо:аMака са Mерена и анализа
Eожељно; васEиMно; мо:ела, чију основу су чинила Конова ис-
Mраживања вре:носних оријенMација и васEиMних циљева ро:и-
Mеља (Коhn, 1977). РезулMаMи исMраживања и:у у Eрило; Mези :а је
ауMономија личносMи високо вре:нована о: сMране насMавника у
исEиMиваном узорку као васEиMни циљ, шMо указује на чињени-
цу :а насMавници EреEознају чему MреKа MежиMи у васEиMању. 

Наре:но исMраживање које ауMорка размаMра имало је за циљ
уMврђивање сMеEена EрихваћеносMи Eоје:иних васEиMних циље-
ва о: сMране учиMеља у васEиMању соEсMвене :еце и ученика, с оK-
зиром на ро:иMељску и Eрофесионалну уло;у Скалом васEиMних
циљева (СВЦ, СMојиљковић и Јоксимовић, 2003). ИсMраживање је
Eоказало :а учиMељи у исEиMиваном узорку Eреферирају у вас-
EиMном ра:у и са соEсMвеном :ецом и са ученицима циљеве који
оKезKеђују развој ауMономије у већој мери, не;о циљеве који су у
функцији конформисMичких о:лика личносMи. АуMорка закљу-
чује консMаMацијом :а је насMавник мо:ел за у;ле:ање, Mе :а је
важно EознаваMи ње;ов сисMем вре:носMи, осоKине и моMивацију
за оKављање Eрофесионалних уло;а.

У наре:ној целини ауMорка се Kави моралним васEиMањем у
школи, сMавовима и имEлициMним Mеоријама насMавника,
имајући у ви:у :а је EоMреKно оснажиMи васEиMну :имензију оK-
разовања.  Са Eроменама :рушMва MреKало Kи и :а се мења Eара-
:и;ма оKразовно-васEиMно; Eроцеса и о:ређење исхо:а или
крајњих циљева које насMавници желе :а осMваре у ра:у са уче-
ницима. Савремене концеEције васEиMања и оKразовања Mеже,
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Eрема ауMорки, „формирању личносMи изражене ин:иви:уал-
носMи и која своје каEациMеMе и EоMенцијале корисMи на лично
EрихваMљив и социјално о:;оворан начин”. 

Проф. СMојиљковић :аје Eре;ле: исMраживања које је ра:ила у
оквиру EројекMа „ВасEиMање и оKразовање за изазове :емокраMс-
ко; :рушMва”  ИнсMиMуMа за Eе:а;ошка исMраживања у Бео;ра:у
(СMојиљковић, 2000).  ПроKлем исMраживања је Kило исEиMивање
сMавова насMавника и сMручних сара:ника o увођењу морално;
васEиMања у школску Eраксу и исEиMивање имEлициMне концеE-
ције морално; васEиMања насMавника и сMручних сара:ника. На
узорку насMавника основних и сре:њих школа Eримењен је
уEиMник који је Eроф. СMојиљковић консMруисала за EоMреKе ово;
исMраживања. РезулMаMи исMраживања су Eоказали :а насMавни-
ци и сMручни сара:ници у осMваривању циља „како сMвориMи
:оKро; човека” Eреферирају различиMе васEиMне EосMуEке – оK-
ликовање Eонашања Eо узору, Eо:сMицање на власMиMи расM и
развој и EосMуEке засноване на ко;ниMивним сEосоKносMима вас-
EиMаника. АуMорка указује на EоMреKу :а се EосвеMи већа Eажња
EроKлемима и реализацији морално; васEиMања у нашим школа-
ма.

Наре:на Eо;лавља моно;рафије размаMрају Eсихолошке ка-
ракMерисMике насMавника – у чеMврMом Eо;лављу ауMорка анaли-
зира емEаMичносM и моралну развијеносM насMавника. Она Eола-
зи о: чињенице :а начин оKављања вишесMруких
Eрофесионалних уло;а насMавника зависи о: ње;ових комуни-
кацијских комEеMенција и личносних каракMерисMика. Проф.
СMојиљковић најEре анализира емEаMичносM насMавника као
сушMински факMор Eравилно; развоја :еMеMово; селфа  и Eре:ус-
лов ефикасне Eраксе и :оKре комуникације у Eомажућим Eрофе-
сијама (helping professionals), каква је Eрофесија EросвеMно; ра:-
ника. ПриMом она Eолази о: Mеоријско; концеEMа МарMина
Хофмана (2003) који емEаMичносM са;ле:ава као мулMи:имензи-
они консMрукM – уз ко;ниMивну и афекMивну комEоненMу, он ана-
лизира и моMивациону и смаMра је основом Eросоцијално; и мо-
рално; Eонашања. АуMорка (СMојиљковић, СMојановић и
Досковић, 2011) :аје Eриказ исMраживања сMеEена развијеносMи
ко;ниMивних и афекMивних асEекаMа емEаMијске осеMљивосMи на
узорку насMавника основних, сре:њих школа и факулMеMа Eри-
меном Ин:екса инMерEерсоналне реакMивносMи (IRI, Davis, 1983).
Закључак ово; исMраживања је :а насMавници имају сре:ње раз-
вијене емEаMијске сEосоKносMи. ПосеKно је значајан налаз :а је



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLV (4)/2015

416 МИРЈАНА М. СТАНКОВИЋ ЂОРЂЕВИЋ

развијена ко: насMавника сEосоKносM заузимања Mуђе; сMано-
вишMа, шMо је веома значајно за осMваривање Kројних Eрофесио-
налних уло;а. Изражена лична нела;о:носM као афекMивна :и-
мензија емEаMичносMи насMавника указује на усмереносM на
соEсMвену личносM и Eо:ложносM „емоционалној зарази” шMо
може :а умањи њихову социјалну Eре:узимљивосM. Налаз ово;
исMраживања је и :а су насMавници који ра:е у основним школа-
ма емEаMичнији о: сре:њошколских и факулMеMских насMавника
и Eоказују већу емEаMијску KрижносM, шMо  ;овори Eовољно о
Eерсоналним и инMерEерсоналним комEеMенцијама насMавника
који ра:е са најмлађима. 

Наре:на Mема којом се Kави Eроф. СMојиљковић јесMе морално
расуђивање насMавника, Eолазећи о: чињенице :а насMавник
„може и MреKа :а :оEриноси формирању сисMема вре:носMи
оних које Eо:учава”. Она је исEиMивала сMеEен моралне развије-
носMи насMавника из EерсEекMиве ко;ниMивно-развојно; EрисMу-
Eа Лоренса КолKер;а, као и емоционалну сMрану личносMи – ем-
EаMичносM насMавника основних, сре:њих школа и факулMеMа.
Као инсMруменMи су Eримењени а:аEMирана верзија Defining
Issues Test (Rest, 1979, а:аEMација СMојиљковић, 1995) и уEиMник
IRI (Index of Interpersonal Reactivity, Davis, 1983) на узорку о: 120
EросвеMних ра:ника. Закључак исMраживања је :а EосMоји разли-
ка у сMеEену морално; расуђивања и емEаMичносMи насMавника
на различиMим нивоима оKразовања. Основношколски насMав-
ници Eросуђују на конвенционалном и Eреконвеционалном ни-
воу више о: високошколских насMавника, а Mакође је и EоMврђено
:а је емEаMичносM корелаM морално; расуђивања на EосMконвен-
ционалном нивоу. 

ПеMо Eо;лавље ове моно;рафије размаMра EиMања осоKина
личносMи EросвеMних ра:ника и мо;ућносMи о:ређења Eрофила
личносMи EросвеMно; ра:ника са асEекMа Eсихоло;ије личносMи,
о:носно Eсихоло;ије ин:иви:уалних разлика. 

На овом месMу ауMорка оKразлаже основне EрисMуEе у Eроуча-
вању црMа личносMи и EосеKно анализира EеMофакMорски мо:ел
личносMи МекКреа и КосMе (McCrae and Costa, 1977, 1999). Овај мо-
:ел сEа:а у каузална о:ређења црMа личносMи и о:носи се на ин-
Mеракцију Kиосоцијалних и сEољашњих уMицаја на развој лич-
носMи. Према њему црMе Eокрећу Eонашање и функционисање
личносMи. Проф. СMојиљковић :аље оKразлаже :имензије EеMо-
факMорско; мо:ела и инсMруменM NEO PI-R који су ови ауMори
развили за исEиMивање црMа личносMи и размаMра EовезаносM
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црMа личносMи и Eрофесионалних инMересовања. У циљу Eру-
жања шMо комEлеMније слике о Eрофилу личносMи насMавника
ауMорка наво:и резулMаMе низа релеванMних исMраживања. НајE-
ре наво:и резулMаMе исMраживања (ЗлаMковић, 2006, 2007) уMи-
цаја селф-концеEMа сMу:енаMа учиMељско; факулMеMа као Eре-
:икMора усEеха на сMу:ијама, Eрименом уEиMника КОН 6
(Момировић и сар, 1993) и NEO PI-R, заMим исMраживање (Ђи;ић,
2013) „ЛичносM насMавника и сMилови уEрављања разре:ом”,
(МиMић 2008) израженосMи :имензија личносMи с оKзиром на ни-
во оKразовања на коме насMавник ра:и и (ТаMаловић ВоркаEић,
2012) Eрофила личносMи васEиMачица из у;ла Ајзенково; PEN мо-
:ела и Мо:ела Big Five. 

Проф. СMојиљковић закључује :а насMавници Eре:сMављају
„Eрилично хомо;ену EоEулацију, која има о:лике EриEа:ника
Eома;ачких Eрофесија” и указује на значај исEиMивања :имен-
зија личносMи важних за насMавнички Eозив, како за  Eрофесио-
налну оријенMацију Mако и за осMваривање развојних EоMенција-
ла насMавника и Eре:икцију Eојаве сMреса ко: насMавника. 

ШесMо Eо;лавље Eроф. СMојиљковић Eосвећује „свеMлијим
сMранама љу:ске личносMи”  и имликацијама хуманисMичке
Eсихоло;ије на оKразовно-васEиMну Eраксу. 

ХуманисMички EрисMуE оKразовно-васEиMном Eроцесу Eолази
о: Mезе :а је човек  сMваралачко Kиће и :а је смисао насMавничко;
Eозива Eо:сMицање развоја зреле, ауMенMичне и самоакMуализо-
ване личносMи, учење „како EосMаMи личносM”. У Mеоријском :елу
она размаMра Mеорију АKрахама Маслова (1982) чији је основни
Eојам самоакMуализација као „акMивна воља за з:рављем, им-
Eулс усмерен ка рашћењу, о:носно осMваривању љу:ских EоMен-
цијала”. Маслов са;ле:ава насMавника као личносM која Eо:сMи-
че, сMвара услове, ну:и изKоре, а не намеће коначна решења.
БиMан чинилац насMавно; Eроцеса јесMе квалиMеM и смер комуни-
кације насMавника и ученика који Eроф. СMојиљковић размаMра
из у;ла Роџерсове Mеорије (1985) и „учеником усмерене насMаве”
Она исMиче значај неинMервенишуће; сMила руковођења разре-
:ом, ;:е MежишMе конMроле на: сиMуацијом у разре:у насMавник
EреEушMа ученицима, уверен у њихову сEосоKносM :а „уEрављају
својом су:Kином”. 

Психолози хуманисMичке оријенMације у Eрви Eлан исMичу
Mежњу ка самоакMуализованосMи личносMи, Mе је о: значаја, смаM-
ра ауMорка, исEиMивање самоосMвареносMи насMавника. АуMорка
наво:и исMраживање Бјекић (1997), МиMић (2008) и Ђи;ић (2013)
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сMеEена самоакMуализованосMи насMавника. РезулMаMи ових ис-
Mраживања нису оEMимисMични у Eо;ле:у :осMи;нуMо; нивоа са-
моакMуализованосMи насMавника. АуMорка, с Eравом, EосMавља
EиMање, у којој мери насMавничка Eрофесија ну:и мо;ућносMи за
реализацију личних EоMенцијала насMавника. Она указује на EоM-
реKу развијања сMу:ијских Eро;рама и Eро;рама сMручно; усавр-
шавања насMавника који Kи Eо:ржали у већој мери лични расM и
развој насMавника и :оEринели квалиMеMнијем оKразовању, као
KиMном Eре:услову :рушMвено; развоја.

После:ње, се:мо Eо;лавље, ауMорка Eосвећује Eрофесионал-
ном сMресу насMавника, из;арању на Eослу и сEремносMи насMав-
ника за Eрофесионални развој. 

АуMорка смаMра :а је личносM насMавника Eризма кроз коју се
Eреламају леEоMе и Mешкоће Eозива. Чини се :а је Eрофесија на-
сMавника све мање извор за:овољсMва, а све више извор сMреса. У
наEору :а осMваре свеукуEносM комEеMенција, EросвеMни ра:ни-
ци све чешће :оживљавају значајан ниво сMреса и феномен „са;о-
ревања на Eослу”, Eрофесионални сMрес чесMо EрерасMа у Eрофе-
сионално са;оревање; Mе се ;овори о циркуларној EовезаносMи
ових Eроцеса и сMања. НасMавник је Eреносилац знања, али и сис-
Mема вре:носMи :рушMва коме EриEа:а. До:аMни EриMисак сMва-
рају захMеви које намеће реформа оKразовања, EоMреKа за конMи-
нуираним Eрофесионалним усавршавањем, Eроцес инклузије,
сEољашња евалуација насMавничко; ра:а, самоевалуација...
Проф. СMојиљковић исMиче :а је EоMреKно исMражиMи осоKине
личносMи које :оEриносе Eојави Eрофесионално; сMреса ко: на-
сMавника и син:рома из;арања на Eослу – за:овољсMво Eослом,
Eреовлађујући локус конMроле насMавника, начин уEрављања
разре:ом (Ђи;ић и СMојиљковић, 2011), селф-концеEM, самоефи-
касносM насMавника. 

Проф. СMојиљковић размаMра налазе исMраживања о:носа Eро-
фесионално; сMреса насMавника и њихових осоKина личносMи на
узорку насMавника који ра:е на различиMим нивоима оKразо-
вања. ИнсMруменM који је коришћен у исMраживању Kио је уEиM-
ник ВП+2 (Сме:еревац, МиMровић и Чоловић, 2010) који оEераци-
онализује мо:ел „ПеM великих Eлус :ва”. ИсMраживање је
Eоказало :а насMавници који имају висок ниво НеуроMицизма и
не;аMивну самоевалуацију чешће Eо:лежу сMресу. Такође, виши
скорови на А;ресивносMи уMичу на квалиMеM комуникације са
ученицима, коле;ама, ро:иMељима. Виши скорови насMавника
на СавесносMи и ОMвореносMи :елују EроMекMивно, с оKзиром на



НАСТАВНИК У ОГЛЕДАЛУ ПСИХОЛОГА

МИРЈАНА М. СТАНКОВИЋ ЂОРЂЕВИЋ 419

Mо :а су ови насMавници о:;оворнији, ефикасније Eланирају вре-
ме, моMивисанији за усавршавање, склонији EозиMивним емо-
цијама, ср:ачнији и комEеMенMнији у комуникацији, шMо уMиче
на њихов :оживљај за:овољсMва и самоосMвареносMи на Eослу.
Ово исMраживање може имаMи имEликације на Eрофесионалну
оријенMацију кан:и:аMа за насMавничка занимања, с оKзиром на
EрисуMносM не;аMивне селекција кан:и:аMа за Eрофесију Eро-
свеMно; ра:ника.

Проф. СMојиљковић анализира Eерсоналне факMоре и син:ром
из;арања насMавника из у;ла Mеорије само:еMерминације (Self
Determination Theory – SDT; Deci and Ryan, 1985, 2002) имајући у
ви:у EреMEосMавку о насMавнику као само:еMерминисаном и
EроакMивном Eоје:инцу и креаMивном Eрофесионалцу. Пре:-
сMавници СДТ Mеорије смаMрају :а личносM о:ређују Mри Kазичне
Eсихолошке EоMреKе – EоMреKа за ауMономијом, за комEеMен-
цијом и за Eовезаношћу са :ру;има. С оKзиром на селф-оријенMа-
цију, инMе;рисани селф имају осоKе које за:овољавају све Mри Kа-
зичне EоMреKе. ИсMраживања ;оворе о EозиMивној EовезаносMи
за:овољења ових Kазичних EоMреKа на Eослу са самоEошMо-
вањем, менMалним и физичким з:рављем и не;аMивној Eовеза-
носMи са анксиозношћу и сомаMизацијом. СMојиљковић и сара:-
нице су (Ранђеловић, СMојиљковић и Милојевић, 2013)
исEиMивале EовезаносM Kазичних Eсихолошких EоMреKа и селф-
оријенације насMавника из у;ла СДТ Mеорије. ИнсMруменMи који
су коришћени јесу Скала за:овољења Kазичних Eсихолошких
EоMреKа на ра:у (BNSSW, Deci and Ryan, 2000), УEиMник е;о-функ-
ционисања (EFQ, Majstorović et al, 2004) и Скала син:рома из;а-
рања ко: насMавника (TSB, Richmond et al, 2001). РезулMаMи ово;
исMраживања Eоказују :а насMавници имају релаMивно за:о-
вољене Kазичне EоMреKе, релаMивно висок ниво самоо:ређења на
ра:у, већу израженосM инMе;рисане селф-ре;улације, о:носно,
ауMономно; функционисања. НасMавници из исEиMивано; узор-
ка немају симEMом из;арања на Eослу. Уз ову оEMимисMичну кон-
сMаMацију, ауMорка исMиче EоMреKу исMраживања :ру;их варијаK-
ли личносMи – сMеEена асEирације, за:овољсMва на Eослу, али и
неке ор;анизацијске варијаKле како Kи се развио Eре:икциони
мо:ел син:рома из;арања на Eослу, како у оKразовању Mако и у
:ру;им ра:ним конMексMима.

АуMорка ову моно;рафију закључује Mемом везаном за сEре-
мносM насMавника за Eрофесионални развој. АкMуелни мо:ел
ПРН је социо-консMрукMивисMички; насMавници сами својом ак-
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Mивношћу ;ра:е свој Eрофсионални Eрофил, уз исMицање значаја
INSET (In-service Educatio and Training) oKразовања насMавника
Mоком Eрофесионалне каријере. На Mај начин насMавник развија
вишесMруке комEеMенције које су неоEхо:не у оKразовно-васEиM-
ном ра:у и оKразовању „за :рушMво знања”. АуMорка  сEремносM
за Eрофесионални развој насMавника ви:и као „Eривремену или
Mрајну моMивацију насMавника ка саморе;улишућем укључи-
вању у INSET и коришћењу научених знања у смислу рефлексив-
не Eраксе” (Eрема Беара и Окановић, 2010). У њеној основи се на-
лазе Eерсоналне каракMерисMике као шMо су инMелекMуална
сEосоKносM, сMручносM, моMивација, начин усEосMављања кому-
никације, самоконMрола, емоционална сMаKилносM, инMе;риса-
носM, ауMенMичносM... Проф. СMојиљковић наво:и исMраживање
EовезаносMи осоKина личносMи насMавника и њихове сEремнос-
Mи за Eрофесионални развој, као значајно; Eре:услова усEешно;
васEиMно-оKразовно; ра:а. Узорак је оKухваMао насMавнике ос-
новних и сре:њих школа. О: инсMруменаMа су Eримењени уEиM-
ник СПР – Н (Беара, 2009) који исEиMује сEремносM насMавника за
Eрофесионални развој и уEиMник ВП+2 (Сме:еревац и сар, 2010)
за Eроцену Kазичних :имензија личносMи. РезулMаMи исMражи-
вања Eоказују :а насMавници имају :ве различиMе врсMе моMива
за наEре:овање. ЕксMринзички моMиви за усавршавањем су Eове-
зани са вишим вре:носMима на :имензијама НеуроMицизам, А;-
ресивносM и Не;аMивна валенца, :ок инMринзичку моMивацију
Eо:ржавају више вре:носMи :имензија ЕксMроверзије, ОMворе-
носMи и СавесносMи. Ово исMраживање указује :а се на основу
Eознавања осоKина личносMи може закључиваMи о сEремносMи/
несEремносMи насMавника за Eрофесионални развој и Mако уMи-
цаMи на унаEређивање Eрофесионалних комEеMенција насMавни-
ка.

КонсMанMа оKразовно; Eроцеса је хуманосM и излажење у сус-
реM свима којима је оKразовање EоMреKно, али са Eроменама
:рушMва MреKало Kи и :а се мења Eара:и;ма оKразовања – како
концеEције васEиMања и оKразовања Mако и комEеMенције на-
сMавника. Моно;рафија коју смо Eре:сMавили Психолошке карак-
�ерис�ике нас�авника ауMорке 1рофесора �ок�ора Снежане С�ојиљ-
ковић излази у сусреM :рушMвеним Eроменама и Eроменама
оKразовно-васEиMних концеEција, не ;уKећи из ви:а оKразовну
уло;у, али је фокус на васEиMној улози насMавника. Она Eолази о:
Mезе :а је Eознавање комEеMенција и каракMерисMика насMавника
Eре:услов унаEређења оKразовно-васEиMно; Eроцеса. 
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Проф. СMојиљковић је овом моно;рафијом оKухваMила мно;е и
релеванMне Mеме везане за Eрофесију насMавника,  Eочев о: уло;е
насMавника у оKразовно-васEиMном Eроцесу, иницијално; оKра-
зовања Kу:ућих насMавника,  васEиMно-оKразовних циљева на-
сMавника,  емEаMичносMи и морално; расуђивања насMавника,
осоKина личносMи и самоосMвареносMи насMаника, EиMања сMреса
и Eрофесионално; из;арања, као и сEремносM насMавника за Eро-
фесионални развој.

Неке о: Mема су Kиле Eре:меM ранијих Mеоријских размаMрања,
:ру;е су мање анализиране, EоEуM морално; суђења насMавника,
мо;ућносMи сMварања Eрофила личносMи EросвеMно; ра:ника,
сEремносMи насMавника за Eрофесионални развој. АуMорка раз-
маMра савремене мо:еле личносMи и Mеоријске Eара:и;ме (ко;-
ниMивно-развојну Mеорију, хуманисMички EрисMуE, EеMофакMорс-
ки мо:ел личносMи, Mеорију само:еMерминације...) у функцији
оKразовно-васEиMно; Eроцеса. 

Моно;рафија Психолошке карак�ерис�ике нас�авника Eре:-
сMавља суKлимацију :оса:ашњих научних инMересовања и ра:о-
ва ауMорке. Не излазећи из референMно; оквира којим се Kавила
Mоком сво; Eрофесионално; научно; и Eе:а;ошко; EуMа – Eсихо-
ло;ије личносMи, она на:о;рађује свој научни оEус Eсихоло;ијом
насMавника. Проф. СMојиљковић  најEре оKразлаже референMне
Mеоријске Eара:и;ме, заMим :аје Eре;ле: резулMаMа исMражи-
вања (својих, али релеванMних исMраживања :ру;их ауMора), :а
Kи сваку значајну Mему EроEраMила мо;ућим Eе:а;ошким имE-
ликацијама и и:ејама и Eравцима за нова исMраживања. Оно шMо
ову моно;рафију чини акMуелном јесMе акценаM ауMорке на Eер-
соналним и инMерEерсоналним комEеMенцијама насMавника, о
којима :оскора није Kило мно;о речи у нашој научној јавносMи.
Такође, исMицање значаја инцијално; оKразовања Kу:ућих на-
сMавника, анализа сEремносMи насMавника на Eрофесионални
развој, као и размаMрање уло;е Eрофесионално; сMреса насMав-
ника, :оEриносе вре:носMи ове моно;рафије. ОKимна KиKлио-
;рафија која EраMи ову моно;рафију, значајне и акMуелне Eсихо-
лошке Mеорије о: којих Eолази ауMорка, ;оворе о озKиљном
научном Eо:ухваMу Eреламања Mеоријских Eара:и;ми кроз Eри-
зму Eозива насMавника. 

Проф. СMојиљковић оKразлаже значајне, и за неке, мож:а кла-
сичне Mеме, на нов, креаMиван и свеж начин; Mиме :аје слику на-
сMавника која није и:еализована и реMуширана, већ је реалан о:-
раз месMа и уло;е насMавника у васEиMно-оKразовном Eроцесу
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:анашње; MренуMка. Ова моно;рафија је у исMо време и Eолемика
и Eозив на EреисEиMивање усMаљених сMереоMиEа о улози и мес-
Mу EросвеMних ра:ника, чиме ауMорка улази у :ијало; са EоMен-
цијалним чиMаоцима и Eо:сMиче на лично EреисEиMивање  и
Eромишљање соEсMвене васEиMно-оKразовне Eраксе и месMа у
:рушMву.

СMил Eроф. СMојиљковић је научно Eрецизан, Kри:ак, Kо;аM
рефлексијама, она Eромишља, Eроверава, својим нијансама Kоји
(Eсихолошку) слику насMавника. Овим :елом она усEева у на-
сMојањима :а унесе нове EуMоказе у Mокове оKразовно-васEиMно;
Eроцеса  на нашим EросMорима.

Савремена и акMуелна слика насMавничко; Eозива какву Eружа
ова моно;рафија,  осим несумњиво; научно; значаја, Kиће корис-
на лиMераMура, како сMу:енMима Eе:а;ошких факулMеMа и :рушM-
вених наука Mако и насMавницима у њиховом Eрофесионалном
развоју.

НиM која Eовезује све размаMране Mеме је личносM и васEиMна
уло;а насMавника, шMо ;овори о основном Eрофесионалном и на-
учном  оEре:ељењу ауMорке, чији су се фокус и расEон Mоком ;о-
:ина :онекле мењали, али је оријенMација на Eсихоло;ију лич-
носMи осMала неEромењена. 
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SUMMARY A TEACHER IN THE MIRROR  OF A PSYCHOLOGIST
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This article presents the monograph of prof. Dr. Snežana Stojiljko-
vić Psychological characteristics of teachers, in which the author,
following the thread of her scientific interests provides a compre-
hensive picture of characteristics and competencies of educators.
Beginning with teacher's role as the carrier of educational activities
and psycho-social portrait of future teachers, and through analysis
of the educational role of a teacher, to the psychological characteris-
tics and considerations of professional stress of teachers. The special
value of this part make presentations of research, most of which are
carried out by the author herself and her associates. Stojiljkovic
argues that teachers are fairly homogeneous population, which have
the characteristics of members of the helping professions and she
highlights the importance of examining the personality dimensions
relevant to the teaching profession, both for professional orienta-
tion, as well as for achievement of development potential
of teachers. The author of this monograph concludes with the topic
related to the readiness of teachers for professional development.
The significance of the monograph can be seen in actuality of the
topic she is dealing with. It represents both a polemic and an invita-
tion to reconsider the usual stereotypes about the role and place of
teachers, by which the author enters into a dialogue with potential
readers and encourages personal review and reflection on their own
educational practice and place in society.
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