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Однос са наставником из угла ученика – 
андрагошке и дидактичке дилеме  

о комуникативним компетенцијама учитеља2

Резиме: У раду су представљени резултати критичке теоријске анализе и емпи-
ријског истраживања андрагошких и дидактичких аспеката односа ученика и учитеља, са 
акцентом на комуникативним компетенцијама. Циљ истраживања био је да се испита и 
анализира ученичка перцепција појединих комуникативних компетенција учитеља. Пода-
ци су прикупљени на узорку од три хиљаде деведесет седам ученика основних школа са те-
риторије Републике Србије. Посебна пажња посвећена је сагледавању особина учитеља које 
ученици цене,  томе који поступци учитеља утичу на успостављање позитивног међуљуд-
ског односа, најчешћим узроцима неразумевања између ученика и учитеља, појединим сег-
ментима рада учитеља којима су ученици посебно задовољни и емоцијама које показују 
према наставнику. Резултати показују да као посебно значајне особине учитеља ученици 
цене пријатан и топао однос, разумевање ученика и праведно и објективно оцењивање. На 
стварање позитивног става у односу наставник‒ученик највише утицаја има спремност 
наставника да помогне ученику, а најчешћи узрок неразумевања између наставника и уче-
ника јесте пркосан став ученика према наставнику, односно неадекватно поступање на-
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Увод

Критичком анализом домаћих и иностра-
них истраживања о односу наставника и учени-
ка утврдили смо да је акценат најчешће на оним 
компетенцијама наставника које омогућавају 
успостављање позитивног односа са ученици-
ма. Поједини истраживачи, трагајући за „пози-
тивним одликама или квалитетима наставника“ 
(Еryilmaz, 2017), настоје да помоћу посебних ин-
струмената, којима мере позитивне компетен-
ције наставника, као и негативне емоције које 
код ученика изазивају неки наставници, дају 
основу за дефинисање позитивног односа на-
ставника и ученика. У том контексту, издвајају 
се два истраживачка налаза: прво, да је позити-
ван однос са наставником показатељ постојања 
позитивних компетенција самих наставника; и 
друго, да су најважније позитивне компетенције 
наставника у вези са неким личним особинама, 
попут љубазности, топлине у односу са другима, 
креативности, флексибилности, отворености и 
екстравертности итд. Тако, на пример, Пијанта 
истиче три основне карактеристике позитивног 
односа наставника и ученика: топлина, блискост 
и подстицајност (Pianta, 1999). Недавне студије 
показују да су личне особине наставника повеза-
не са ученичким субјективним проценама – ко-
лико се добро осећају у школи, колико су спрем-
ни за сарадњу, колико показују иницијативу и 
њиховим академским постигнућима (Hughes & 
Kwok, 2006; Еryilmaz, 2014). Иако истраживачи 
већ одавно упозоравају на субјективност у уче-

ничким проценама, посебно изражену кроз да-
вање пожељних одговора, a поједини отварају и 
питање социјално-културног контекста у коме 
се примењују инструменти попут СТРС ска-
ле (енг. Student–Teacher Relationship Scale) (Fraire 
et al., 2013; Тsigilis et al., 2017), ученичке проце-
не комуникативних и других компетенција на-
ставника сматрају се важним индикатором ак-
туелно успостављених односа, који је често ин-
спиративан и за наставнике у раду са ученици-
ма и за истраживаче у смислу појмовно-терми-
нолошких и методолошких дилема у вези са ис-
траживањем проблема међуљудских односа на-
ставника и ученика, истраживањима и развојем 
комуникативних компетенција наставника и др. 
У том смислу, истраживање неких сегмената у 
раду наставника које смо издвојили и сматрамо 
значајним показатељима њихових комуникатив-
них компетенција део је тих истраживачких на-
стојања да се отворе нека питања и евентуално 
реше неке дилеме са двају аспеката – дидактич-
ког и андрагошког, са импликацијама које ово 
истраживање може да има у области иницијал-
ног образовања наставника, као и њиховог цело-
животног образовања и учења.

Теоријски приступ

Постоји низ истраживачких налаза због 
којих смо се определили да у истраживању ко-
муникативних компетенција учитеља посебну 
пажњу посветимо сагледавању особина учитеља 

ставника у таквим ситуацијама. Значај који ученици придају појединим компетенцијама 
наставника статистички значајно варира с обзиром на пол, школски успех и тип средине 
(урбана, рурална) у којој похађају школу. Поменуте компетенције, с обзиром на значај који 
им се већ придаје у оквиру иницијалног педагошког образовања учитеља и њиховог перма-
нентног усавршавања, а који су потврдили и ученици основне школе, неопходно је учинити 
интегралним делом андрагошке и дидактичке културе учитеља у опхођењу према ученици-
ма у свакодневним наставним активностима.

Кључне речи: ученик, учитељ, комуникативне компетенције, андрагошки аспект, 
дидактички аспект.
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које ученици цене, поступцима учитеља који 
утичу на успостављање позитивног међуљуд-
ског односа, најчешћим узроцима неразумевања 
између ученика и учитеља, као и појединим сег-
ментима рада учитеља којима су ученици посеб-
но задовољни и емоцијама које показују према 
наставнику. 

Низ истраживања показује да позитиван 
емоционални однос са наставником утиче на оп-
шти однос ученика према школи и учењу. У том 
контексту, Крстић посебно истиче везаност уче-
ника за учитеља или учитељицу који имају пози-
тиван емоционални однос са њима (Krstić, 2015). 
Особине учитеља/учитељице које „красе“ тај од-
нос управо су оне особине на којима се базирају 
комуникативне компетенције учитеља: да је при-
јатељски расположен/а, да помаже ученицима, да 
је задовољан/на ученицима и да избегава сукобе 
са њима. Те особине могу се описати и препозна-
ти и као блискост која обухвата лакоћу са којом 
деца приступају наставнику, говоре о својим 
осећањима и искуствима и „користе“ наставнике 
као извор подршке и „сигурну луку“ када су уз-
немирени (Pianta et al., 2003; Koomen et al., 2012; 
Fraire et al., 2013). Без обзира на дилему коју су от-
ворили поједини истраживачи поводом субјек-
тивности ученичких перцепција, односно пово-
дом тога да ли ученици позитивније перципи-
рају особине наставника код кога постижу боље 
академске резултате или су та постигнућа управо 
у вези са поседовањем одређених комуникатив-
них компетенција наставника, постоји разумна 
сагласност о резултатима истраживања ученич-
ких перцепција о којим тачно особинама и кому-
никативним компетенцијама наставника је реч. 
Као што смо већ указали у досадашњој анализи, 
позитивним се процењују поступци наставни-
ка у којима он изражава љубазност, поштовање и 
стрпљивост у комуникацији са ученицима. Осим 
тога, истраживачи су нагласили и јасност и ди-
ректност у обраћању, заинтересованост за уче-
ничко мишљење, доступност без фаворизовања 
појединих ученика, разумно „коришћење“ ауто-

ритета, охрабривање ученика да комуницирају 
итд. У том смислу, посебно је занимљива табе-
ла индикатора међусобног односа ученика и на-
ставника, коју је анализом низа налаза направила 
група истраживача (Brinkworth et al., 2017: 3). Ве-
дрину, разумевање и међусобно уважавање, као и 
навику да се активно слушају други док говоре, 
Гојков и Стојановић истичу у контексту страте-
гија које подстичу признавање и допринос поје-
динаца, цене резултате које остварују појединац 
и група, указујући на неопходност да и сами учи-
тељи буду припремани за активну комуникацију, 
односно да су формирали стил учења и комуни-
кације који погодују таквом дискурсу (Gojkov, 
Stojanović, 2015: 143). 

Комуникативне компетенције су компе-
тенције у подручју међуљудских односа и, као 
такве, интегрални су део педагошких компе-
тенција учитеља (наставника), јер све васпит-
но-образовне активности у настави (и у ванна-
ставним активностима у школи) конструктиви-
стичка педагогија и дидактика посматрају као 
процес комуницирања и интеракције. Гојков и 
Стојановић истичу да педагошка димензија ком-
петенција учитеља постаје јаснија у светлу инте-
ракција у процесу учења, које подразумева ин-
тензивну интеракцију, двосмерну комуникацију 
и дијалог, сарадњу и заједништво. „Компетен-
ције учитеља, уз стручност и научност, као ос-
нове целокупног његовог деловања, огледају се 
све више у умећу успостављања односа и ефи-
касног комуницирања са ученицима“ (Gojkov, 
Stojanović, 2015: 144). У том смислу, нема довољ-
но научног оправдања за издвајање дидактичко-
методичких елемената у настави из укупних од-
носа наставника и ученика, односно пожељно их 
је управо третирати као интегрални елемент ко-
муникације и „позитивног односа наставника и 
ученика“. Полазна основа таквог схватања јесте 
посматрање учионице као превасходно социјал-
ног контекста (Gehlbach, 2010) и посматрање од-
носа наставника и ученика као „суштине кон-
текста учења“ (Brinkworth et al., 2017).
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Дидактичке компетенције наставника део 
су његових комуникативних компетенција и 
могу се препознати по наставним стратегијама 
и поступцима наставника у непосредном раду 
са ученицима. Тако, поступци наставника ус-
мерени на преиспитивање ученикових могућ-
ности и различитих начина рада током учења и 
наставе уз подржавање и подстицање самостал-
ности на когнитивном плану – у вези су са уче-
ничким доживљајем аутономије, што даље ути-
че на степен ангажовања у процесу учења, оства-
ривање постигнућа и мотивацију за учење (Lalić 
Vučinić, 2016: 11). Да су дидактичке компетен-
ције учитеља и наставника нужан (наравно, не 
и довољан) услов позитивног односа са учени-
цима, односно да учитељи и наставници при-
ступом наставном раду комуницирају са учени-
цима, те да се њихове дидактичке компетенције 
могу сматрати делом њихових комуникативних 
компетенција, показале су студије које су тре-
тирале различите проблеме и/или конфликте 
у односу наставника и ученика, и шире, у ака-
демским постигнућима и понашању ученика у 
школи. Тако, Тадић дидактичку стратегију раз-
матра као интегрални део стратегија разредне 
дисциплине (Tadić, 2015). У таквом приступу, 
наставников одабир организација и реализација 
наставног рада, пре свега, избор етапа, страте-
гија, облика и метода, јесу значајан чинилац који 
смањује дисциплинске проблеме у настави и 
омогућава пожељну активност ученика. Јер за-
интересованост и укљученост ученика у рад на 
часу предупређује појаву недисциплинованог 
понашања (Tadić, 2015: 88). Предуга и монотона 
усмена излагања наставника, која често изази-
вају низ непродуктивних споредних активности 
ученика (Radović, 2014), могу се „решити“ уз по-
моћ концепта кружне узрочности у комуника-
цији учитеља и ученика који подразумева стал-
ну повратну информацију од ученика, усмере-
ност ка активној позицији ученика као иниција-
тора поруке и као актера који делује у складу са 
информацијом наставника или другог ученика, 

постојање заједничког елементарног појмовног 
оквира учитеља и ученика, употреба редунданце 
у мери која не омета пријем поруке код учени-
ка, умањивање дејства или елиминисање тзв. ре-
торских шумова, обогаћивање говорне комуни-
кације савременим средствима комуницирања 
(Radović, 2015).

Наведени налази помогли су нам да раз-
решимо неке појмовно-терминолошке недоу-
мице око одређивања шта подразумева пози-
тиван међуљудски однос између учитеља и уче-
ника, шта улази у опус комуникативних компе-
тенција учитеља – које личне и професионалне 
особине учитеља можемо третирати и као зна-
чајан сегмент њихових комуникативних компе-
тенција, имајући у виду да учитељи комуници-
рају не само директним обраћањем деци него и 
приступом и начином рада (дидактички аспект) 
и укупним односом према сопственој професији 
и школи (организацији) у којој су запослени 
(андрагошки аспект) (Ovesni, Radović, Alibabić, 
2014).

Методолошки оквир истраживања

У раду су представљени резултати емпи-
ријског истраживања дидактичких и андрагош-
ких аспеката комуникативних компетенција 
учитеља. Циљ истраживања је истражити и кри-
тички анализирати перцепцију ученика основ-
них школа комуникативних компетенција учи-
теља. Посебна пажња посвећена је сагледавању 
особина учитеља које ученици цене, томе који 
поступци учитеља утичу на успостављање по-
зитивног међуљудског односа, најчешћим узро-
цима неразумевања између ученика и учитеља, 
појединим сегментима рада учитеља којима су 
ученици посебно задовољни и емоцијама које 
показују према наставнику.

Истраживање је реализовано дескриптив-
ном методом, техникама анкетирања и скали-
рања, на узорку од три хиљаде деведесет седам 



76

Вера Ж. Радовић, Кристинка Ч. Овесни, Душка З. Михајловић

ученика основних школа са територије Републи-
ке Србије. У истраживању је учествовало хиља-
ду петсто једанаест ученица (48,8%) и хиљаду 
петсто осамдесет шест ученика (51,2%). Обух-
ваћено је тридесет шест (1,2%) ученика са до-
вољним, двеста седамдесет пет (8,9%) са добрим, 
деветсто седамдесет осам (31,6%) са врло до-
брим и хиљаду осамсто осам (58,4%) ученика са 
одличним успехом. Истраживањем је обухваће-
но две хиљаде сто седамдесет седам (70,3%) уче-
ника који школу похађају у урбаним срединама 
и деветсто двадесет (29,7%) ученика који шко-
лу похађају у руралним срединама. Ученицима 
присутним на настави инструменте су дистри-
буирали претходно обучени анкетари. С обзи-
ром на популацију (ученици основних школа са 
територије Републике Србије) и услове у којима 
је истраживање обављено (анонимно истражи-
вање, уз дозволу управе школе и сагласност на-
ставника, спроведено у школи, на почетку часа) 
– остварен је очекивани одзив респондената 
од 100,0%. Попуњавање батерије инструмената 
трајало је од пет до осам минута.

За потребе истраживања примењен је ин-
струмент за ученике инспирисан Анкетним ли-
стом за ученике (СО–МБ) (Potkonjak, Trnavac, 
1998), те СТРС скалом (Koomen et al., 2012). Ин-
струмент се састоји од тридесет једног ајтема 
који на скали Мокеновог типа мере (1) значајне 
особине наставника – шест ајтема, (2) елементе 
значајне за стварање позитивног става у одно-
су наставник‒ученик – шест ајтема, (3) елемен-
те неразумевања између наставника и ученика – 
пет ајтема, (4) елементе понашања наставника 
које ученицима доноси највише задовољства на 
наставном часу – шест ајтема и (5) осећања уче-
ника према наставницима – осам ајтема. Садр-
жајна валидност инструмента утврђена је Дел-
фи техником.

Прикупљени подаци унети су у програм-
ски пакет Excel, а затим су процесуирани софтве-
ром за статистичку обраду података (IBM SPSS 

Statistics Ver. 23; STATISTICA Ver. 12), при чему је 
коришћено више статистичких техника и посту-
пака: фреквенције, стандардна девијација, арит-
метичка средина, каноничка дискриминативна 
анализа.

Резултати истраживања

Процена значајних  
особина наставника

На првом месту значајних особина, према 
перцепцији трећине испитаних ученика, јесте 
пријатан и топао однос са ученицима (34%), док 
четвртина ученика (25,6%) посебан значај при-
даје дидактичким компетенцијама наставника 
у вези са јасношћу, прегледношћу и занимљи-
вости његових наставних активности. У мањем 
броју (15,8%), али значајним сегментом у односу 
на друге сегменте наставног рада, ученици исти-
чу дидактичке компетенције наставника у вези 
са праведно и објективно оцењивањем. Добије-
ни налази (Табела 1) показују да се, с обзиром 
на пол и општи успех ученика, издвајају групе 
процена значајних особина наставника које се 
могу објаснити посебним функцијама. На стати-
стичку значајност налаза (p<0.0001) у вези са по-
лом ученика указује висина коефицијента Wilks’ 
Lambda (0.9911), као и номинална вредност ста-
тистика F (5.4447), док је статистичка значајност 
налаза у вези за општим успехом ученика нешто 
нижа (p<0.0025), као и висина коефицијента 
Wilks’ Lambda (0.9883), те номинална вредност 
статистика F (3.6847). Са друге стране, канонич-
ком дискриминативном анализом установили 
смо и да тип средине у којој ученици похађају 
школу не утиче статистички значајно на проце-
ну значајних особина наставника.

Уопштено посматрано, налаз о процени 
значајних особина наставника, узимајући у об-
зир пол ученика, показује високу статистич-
ку значајност. Резултати каноничке дискрими-
нативне анализе (Табела 1) показују да ученице 
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као посебно значајне особине наставника стати-
стички значајно чешће цене јасно, прегледно и 
занимљиво излагање, те праведно и објективно 
оцењивање. Са друге стране, ученици посебно 
цене пријатан и топао однос према ученицима. 
Блискост коју дечаци успостављају са наставни-
цима често може да помогне у решавању дисци-
плинских проблема „немирних дечака“. Истра-
живање Колинса и сарадника показало је управо 
да конфликтан однос дечака из урбаних среди-
на са наставницима утиче негативно на испоља-
вање проблема у њиховом понашању (Collins et 
al., 2016). Веома занимљив је и налаз да врло до-
бри ученици статистички значајно ређе од дру-
гих цене јасно, прегледно и занимљиво изла-
гање, док статистички значајно чешће од других 
ученика у први план истичу ведро расположење 
наставника.

Стварање позитивног става  
у односу наставник‒ученик

Према перцепцији ученика, кључно у 
стварању позитивног односа између наставни-
ка и ученика управо је спремност наставника да 
помогну ученицима (32,6%), затим њихов при-
сан и топао однос према ученицима (21,8%), рав-
ноправан однос према свим ученицима (17,9%), 
поштовање ученика (15,8%) итд. Наведени одго-

вори део су тзв. блискости коју неки истражива-
чи (Pianta et al., 2003; Koomen et al., 2012; Fraire 
et al., 2013) истичу и као услов за успостављање 
позитивног односа наставника и ученика, али 
и као интегрални део тог односа. За развој ко-
муникативних компетенција наставника важ-
на је спремност да се успостави позитиван од-
нос са ученицима у коме ће присност и пошто-
вање бити основа, али и трајан сегмент који ће 
увек изнова обезбеђивати добру комуникација 
са ученицима.

Налази приказани у Табели 2 показују да 
се, узимајући у обзир пол и општи успех уче-
ника, издвајају групе процена о стварању пози-
тивног става у односу наставник‒ученик које се 
могу објаснити посебним функцијама. На стати-
стичку значајност налаза (p<0.0002) у вези са по-
лом ученика указује висина коефицијента Wilks’ 
Lambda (0.9867) и номинална вредност стати-
стика F (4.8945), док је статистичка значајност 
налаза у вези са општим успехом ученика не-
што виша (p<0.0000), а сходно томе и висина ко-
ефицијента Wilks’ Lambda (0.9882), те номинал-
на вредност статистика F (5.8299). Тип средине 
у којој ученици похађају школу не утиче стати-
стички значајно на процену стварања позитив-
ног става у односу наставник‒ученик.

Табела 1. Каноничка дискриминативна анализа: процена значајних особина наставника.

N = 3097
Discriminant Function Analysis Summary

Wilks’ Lambda Partial Lambda F-remove p-value Toler. 1-Toler.

ПОЛ УЧЕНИКА 0.9911 0.9913 5.4447 0.0001 0.9869 0.0131

ОПШТИ  
УСПЕХ  
УЧЕНИКА

0.9883 0.9941 3.6847 0.0025 0.9773 0.0227

СРЕДИНА 0.9850 0.9974 1.5952 0.1579 0.9902 0.0098
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Детаљније посматрано, резултати ука-
зују да ученици посебно наглашавају објективно 
оцењивање као елемент који има највише ути-
цаја на стварање позитивног става у односу на-
ставник‒ученик, док ученице издвајају спрем-
ност наставника да помогне ученику. Но, по-
себно је занимљиво и да ученици са најлошијим 
школским успехом статистички значајно ређе од 
других издвајају спремност наставника да помо-
гне ученику као елемент који има највише ути-
цаја на стварање позитивног става у односу на-
ставник‒ученик.

Узрок неразумевања између наставника и 
ученика, према мишљењу ученика

Значајан сегмент већине скала за истражи-
вање односа наставника и ученика јесте део који 
мери степен присутности негативних елемената 
и дискоординације у комуникацији наставника 
и ученика. У том контексту била нам је значај-
на ученичка перцепција узрока евентуалног не-
разумевања у односу и комуникацији са настав-
ником. На првом месту, према перцепцији 40,6% 
ученика, јесте пркосан став према наставнику. 
Ученици сматрају да њихово пркошење и супро-
тстављање наставнику може и те како да оме-
та комуникацију са наставницима. Питање које 
имплицира овакав истраживачки резултат и от-
вара простор за даље истраживање јесте које 

тачно понашање ученика наставници доживља-
вају као пркос који изазива проблем у комуни-
кацији и да ли га и како треба санкционисати. 
Јер, осим наведеног, ученици су у нешто већем 
броју истакли и став наставника да увек мора 
бити у праву (22,8%) и неспремност наставника 
да разуме ученика (16,9%) као узроке који могу 
да изазову проблеме у комуникацији са настав-
ником. Реч је о значајним комуникативним ком-
петенцијама наставника које би требало да педа-
гошке професионалне особине наставника ставе 
испред неких личних, управо у смислу прихва-
тања околности да не морају увек бити у праву 
и да би требало сујету и евентуално неке друге 
негативне особине занемарити пред потребом 
деце да их разумеју и уваже њихово различито 
или супротстављено мишљење. Многи истра-
живачи управо су истакли значај емотивне си-
гурности коју деца осећају у односу са наставни-
цима као меру блискости, односно непредвиди-
вост и непријатност у понашању као индикатора 
негативног и потенцијално конфликтног односа 
(Pianta, 1999; Koomen et al., 2012: 16).

Према подацима о налазима каноничке 
дискриминативне анализе приказаним у Табе-
ли 3, узимајући у обзир општи успех ученика, из-
двајају се групе процена о најчешћем узроку не-
разумевања између наставника и ученика које се 
могу објаснити посебним функцијама. На стати-

Табела 2. Каноничка дискриминативна анализа: стварање позитивног става у односу наставник‒ученик.

N = 3097

Discriminant Function Analysis Summary

Wilks’ Lambda Partial 
Lambda F-remove p-value Toler. 1-Toler.

ПОЛ УЧЕНИКА 0.9867 0.9921 4.8945 0.0002 0.9878 0.0122

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА 0.9882 0.9907 5.8299 0.0000 0.9788 0.0212

СРЕДИНА 0.9810 0.9979 1.3167 0.2538 0.9907 0.0093
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стичку значајности тог налаза (p<0.0000) указује 
висина коефицијента Wilks’ Lambda (0.9931) и но-
минална вредност статистика F (24.4022). Стати-
стички значајно најчешћи узрок неразумевања 
између наставника и ученика, према мишљењу 
ученика са довољним и добрим успехом, јесте пр-
косан став ученика према наставнику.

Процена ученика о томе шта им доноси 
највише задовољства на наставном часу

Наставни час, без обзира на временску 
омеђеност од четрдесет и пет минута, има раз-
личите димензије трајања у вези са субјектив-
ним осећајем ученика и њиховим задовољст-
вом наставним активностима. Када процењују 
компетенције наставника кроз понашање које 
им доноси највише задовољства на часу, уче-
нички одговори су расподељени између тога ко-
лико је наставник учинио занимљивим настав-
ни садржај (26,9%), које мере подстицања и ох-
рабривања ученика је користио током наставе 
(21,7%), какав је однос успоставио са ученицима 
(19,1%), колико је био опуштен и уносио хумора 
у комуникацију (12,3%), колико је његов дидак-
тички приступ био јасан, прегледан, занимљив 
и др. (11%). Подаци о налазима каноничке дис-
криминативне анализе приказани у Табели 4 по-
казују да се, узимајући у обзир пол и тип среди-
не у којој ученици похађају школу, издвајају гру-

пе процена о томе шта ученицима доноси најви-
ше задовољства на наставном часу, а које се могу 
објаснити посебним функцијама. На високу ста-
тистичку значајност налаза (p<0.0033) у вези 
са полом ученика указује висина коефицијента 
Wilks’ Lambda (0.9921) и номинална вредност 
статистика F (3.2681), док је статистичка значај-
ност налаза у вези са типом средине у којој уче-
ници похађају школу знатно нижа (p<0.0481), а 
у складу са тим ниже су и номиналне вредности 
коефицијента Wilks’ Lambda (0.9899), те стати-
стика F (2.1197).

Ученици процењују да им највише задо-
вољства на наставном часу доноси занимљивост 
наставног садржаја, док ученице статистички 
значајно чешће указују да им највише задовољ-
ства на наставном часу доноси квалитет одно-
са наставника према ученицима. Веома је за-
нимљив, иако статистички нешто мање значајан, 
налаз да ученицима који школу похађају у урба-
ним срединама највише задовољства на настав-
ном часу доноси духовитост наставника. Може-
мо закључити да ведрина, духовитост учитеља 
који својим приступом чине наставни садржај 
ученицима занимљивим јесте један од нужних 
услова и показатеља квалитетног односа са уче-
ницима и важна смерница за развијање комуни-
кативних компетенција, са посебном осетљиво-
шћу за поједине категорије ученика.

Табела 3. Каноничка дискриминативна анализа: узрок неразумевања између наставника и ученика, 
према мишљењу ученика.

N = 3097

Discriminant Function Analysis Summary

Wilks’ Lambda Partial 
Lambda F-remove p-value Toler. 1-Toler.

ПОЛ УЧЕНИКА 0.9575 0.9977 1.4203 0.2135 0.9870 0.0130

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА 0.9931 0.9620 24.4022 0.0000 0.9786 0.0214

СРЕДИНА 0.9581 0.9971 1.7812 0.1132 0.9915 0.0085
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Осећања ученика према наставницима

Ученици према својим наставницима 
исказују, пре свега, осећање поштовања (76,3%). 
Сви остали индикатори, попут дивљења, сим-
патије (љубави) имају далеко мање проценту-
алне показатеље (дивљење 7,9%, симпатија 5,4% 
и тако даље). То се посебно односи на негатив-
не емоције попут страха (1,4%), равнодушно-
сти (3,1%), антипатије (0,5%). Мада, имајући у 
виду величину узорка и потребу за уважавањем 
осећања сваког детета, требало би бити обазрив 
са тумачењем резултата у смислу пренебрега-
вања чињенице да има деце која испољавају не-
гативне емоције према својим наставницима. У 
Табели 5 приказани налази каноничке дискри-
минативне анализе показују како осећања уче-

ника према наставницима варирају статистич-
ки значајно према полу, општем успеху уче-
ника и типу средине у којој ученици похађају 
школу. Посебно висока статистичка значајност 
утврђена је у вези са општим успехом ученика 
(p<0.0001), на шта указују номиналне вредности 
коефицијента Wilks’ Lambda (0.9818) и стати-
стика F (4.0760), као и пола ученика (p<0.0004), 
узимајући у обзир номиналну вредност коефи-
цијента Wilks’ Lambda (0.9806) и статистику F 
(3.5797), док је статистичка значајност налаза у 
вези са типом средине у којој ученици похађају 
школу нешто нижа (p<0.0023), а у складу са тим 
су ниже и номиналне вредности коефицијента 
Wilks’ Lambda (0.9791), те статистика F (3.0057).

Табела 4. Каноничка дискриминативна анализа: процена ученика о томе шта им доноси највише задо-
вољства на наставном часу.

N = 3097

Discriminant Function Analysis Summary

Wilks’ Lambda Partial 
Lambda F-remove p-value Toler. 1-Toler.

ПОЛ УЧЕНИКА 0.9921 0.9937 3.2681 0.0033 0.9865 0.0135

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА 0.9889 0.9968 1.6275 0.1353 0.9776 0.0224

СРЕДИНА 0.9899 0.9959 2.1197 0.0481 0.9909 0.0091

Табела 5. Каноничка дискриминативна анализа: осећања ученика према наставницима.

N = 3097

Discriminant Function Analysis Summary

Wilks’ Lambda Partial 
Lambda F-remove p-value Toler. 1-Toler.

ПОЛ УЧЕНИКА 0.9806 0.9908 3.5797 0.0004 0.9867 0.0133

ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА 0.9818 0.9895 4.0760 0.0001 0.9782 0.0218

СРЕДИНА 0.9791 0.9923 3.0057 0.0023 0.9912 0.0088
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Налази показују како ученици са довољ-
ним успехом статистички значајно чешће од 
других испољавају страх према својим учитељи-
ма; дивљење је статистички значајно чешће из-
ражено међу ученицима који постижу добар и 
врло добар успех, те код девојчица, док пошто-
вање статистички значајно чешће од других ис-
пољавају ученици који школу похађају у урба-
ним срединама. Анализирајући доста истражи-
вања, ауторка Малинић је указала да дечаци ге-
нерално сматрају да добијају мање подршке, ох-
рабрења и да их наставници мање усмеравају; 
да наставници имају виша очекивања од девој-
чица, што значајно утиче на развијање негатив-
них ставова дечака према школи (Маlinić, 2009: 
116–117). У том контексту, можемо тумачити из-
раженији страх дечака према учитељима, али и 
указати на потребу да се у развоју комуникатив-
них компетенција учитеља води рачуна и о том 
аспекту, посебно имајући у виду да позитивнији 
ставови девојчица према школи резултирају њи-
ховим бољим постигнућима.

Закључак

Уважавајући ученичке процене појединих 
комуникативних компетенција наставника, али 
и методолошке дилеме истраживања овог типа, 
пре свега, у вези са селекцијом индикатора одно-
са ученика и наставника (избора скала и ајтема у 
скалама) и узорка (реч је о деци млађег школског 
узраста), можемо отворити и нове дилеме у не-
колико праваца – које особине и сегменти рада 
наставника треба да буду интегрални део андра-
гошке и дидактичке културе наставника, опера-
ционализоване у овом случају кроз поједине ко-
муникативне компетенције наставника. 

Ако, према мишљењу ученика, на ства-
рање позитивног става у односу наставник‒уче-
ник највише утицаја има спремност наставника 
да помогне ученику, можемо отворити дилему 
шта је неопходно учинити у оквиру иницијал-

ног образовања наставника и даље током њихо-
вог професионалног развоја да би се кандидати-
ма/наставницима омогућио развој „спремности 
да помогне ученику“, имајући у виду да селек-
ција кандидата за позив наставника није на ни-
воу који ту спремност подразумева као део ин-
тринзичке мотивације за бављење наставнич-
ком професијом.

Квалитет дидактичког приступа настав-
ника јесте увек био изазов за педагошко и ди-
дактичко образовање наставника. У оквиру овог 
истраживања истакнуто је да су дидактичке ком-
петенције део комуникативних компетенција 
наставника, односно да избором облика и мето-
да наставног рада и других дидактичких елеме-
ната који наставници заправо комуницирају са 
ученицима. Ученици су препознали и издвојили 
јасност, прегледност и занимљивост приступа 
као део комуникативних компетенција настав-
ника, али су више од тога истакли значај топлог 
и пријатног односа наставника према њима. 

Најчешћи узрок неразумевања између на-
ставника и ученика, према мишљењу ученика, 
јесте пркосан став ученика према наставнику. 
Дилема коју изазива овакав резултат и импли-
цира потребу за даљим истраживањем јесте пи-
тање шта у односу наставника према ученицима 
изазива такав њихов став и до које мере је мо-
гуће припремити наставнике да у таквим ситу-
ацијама реагују на адекватан начин који подра-
зумева узајамно разумевање и поштовање. Ту, 
такође, треба имати у виду да је највећи број 
ученика управо истакао поштовање као при-
марно осећање према својим наставницима. Из 
андрагошког угла посматрано, једна од значај-
них дилема је како комуникативне компетен-
ције наставника преточити не само у програме 
њиховог иницијалног професионалног припре-
мања већ и у активности њиховог целоживотног 
образовања и учења.
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Summary
The results of a critical theoretical analysis and quantitative empirical research of andragogical 

and didactic aspects of primary school teachers’ communicative competences, with a focus on their 
communicative competences, are presented in this paper. The goal of the research was to examine 
and analyse the perceptions of primary school pupils of some communicative competences of their 
teachers. The data were collected on a sample of 3097 pupils of primary schools on the territory of the 
Republic of Serbia. The focus of the research was on identifying the characteristics of primary school 
teachers which pupils appreciate, teachers’ deeds and actions which create positive interpersonal 
relationships, the most common causes of misunderstandings between pupils and primary school 
teachers, the segments of teachers’ work  that pupils are particularly satisfied with, as well as the 
emotions they express towards their teachers.

According to the obtained results, the characteristics of primary school teachers that pupils 
appreciate the most are a warm and cordial relationship with pupils, understanding pupils’ needs, 
as well as a fair and objective assessment. In pupils’ view, the willingness of teachers to help them is 
crucial for establishing a positive teacher-pupil relationship, while the pupils’ defiant attitude towards 
their teachers and the teachers’ inappropriate response to these situations have been stated as the 
most common causes of misunderstandings between teachers and pupils. The significance of these 
traits for pupils statistically varies considerably with regard to the gender, school achievement and the 
type of environment (urban, rural) in which pupils live. The afore-mentioned competences are given 
great significance in the initial pedagogic training of the primary school teachers and their permanent 
professional development, which was confirmed in the responses of the primary school pupils as well. 
For this reason, these competences must become an integral part of the andragogical and didactic 
culture of the primary school teachers in their everyday communication with the pupils.   

Кeywords: pupils, primary school teachers, communicative competences,  andragogical 
aspects, didactic aspects.  
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