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ТАТЈАНА С. РАДОЈЕВИЋ1

ТАТЈАНА П. КОМПИРОВИЋУНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМУ КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТКАТЕДРА ЗА ПЕДАГОГИЈУПСИХОСОЦИЈАЛНА КЛИМА И ЊЕН УТИЦАЈ НА РАЗВОЈ КОМУНИКАЦИОНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКАСАЖЕТАК. У центру активности школе, као темељној институцији образовног си-

стема, налази се ученик. Све што се планира, организује и реализује у

васпитно-образовном раду посредно је или непосредно у функцији ра-

звоја и васпитања ученика. Најбољи резултати у развијању комуника-

ционих компетенција ученика постижу се у планском, систематском,

педагошко-дидактички осмишљеном и реализованом васпитно-обра-

зовном раду. Кроз наставу као најдоминантнији облик васпитно-обра-

зовног рада, ученицима се пружа могућност да учењем, вежбањем уз

педагошку-стручну оспособљеност наставника и у адекватном психо-

социјалном амбијенту своје комуникационе компетенције развију на

вишем нивоу.

Резултати многих педагошких и психолошких истраживања сугери-

шу да је комуникација наставник–ученик битан аспект квалитета вас-

питно-образовног рада, али и индикатор психосоцијалне климе у

одељењу. Праћењем комуникације између наставника и ученика мо-

гуће је утврдити који је тип интерперсоналног одношења, односно пси-1 tatjana.radojevic@yahoo.com; tatjana_kompirovic@yahoo.comРа5 је 8роширено ис?раживање 8роис?екло из 5ок?орске 5исер?ације Пе�а�ошки ас�еки разви-јања комуникационих ком�еенција ученика у основној школи 5р Та?јане Ра5ојевић о5Hрањене 8о5мен?орс?вом 8роф. 5р Бранка Јовановића.Ра5 је 8римљен 21. феHруара 2018, а 8рихваћен за оHјављивање на сас?анку Ре5акције ЗHорникао5ржаном 14. мар?а 2018.
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одељењу као један од услова за развој комуникационих компетенција

ученика првенствено одређује наставник и његов васпитни стил. У раду

се разматрају различити стилови вођења наставника (демократски, ау-

тократски, анархични, пермисивни) и њихов утицај на развоју комуни-

кационих компетенција ученика.КЉУЧНЕ РЕЧИ: комуникација; комуникациона компетентност; психосоцијална клима;

васпитни стил наставника.

УВОД Пи?ање како се ус8ешно може оHликова?и је5ан 8е5а[ошки о5-нос, и како нас?авник може 8о5с?аћи ученика на комуникацију,8омоћи му у развијању ње[ових комуникационих ком8е?енција5ово5и нас 5о ?еме 8сихосоцијалне климе у вас8и?но оHразов-ном 8роцесу. О5 квали?е?а 8сихосоцијалне климе у разре5у за-виси и квали?е? међуљу5ских о5носа. ,,Међуљу5ски о5нос је онајмикроелемена? о5[ојно[ зHивања о којем овиси ус8јешнос? о5-[ојно[ 5јеловања“ (Бра?анић, 1990, с?р. 31). Ус8ешнос? вас8и?но[у?ицаја нас?авника на развој оHразовних мо[ућнос?и ученика семоже ос?вари?и само у 8овољном 8сихосоцијалном амHијен?у.Пи?ање које се чес?о 8ос?авља је: Ко с?вара 8сихосоцијалну кли-му? Психосоцијалну климу у школи с?варају 5ирек?ор, с?ручнисара5ници, нас?авници, ученици и њихови ро5и?ељи. За функ-ционисање школе и с?варање 8овољне 8сихосоцијалне климезначајни су о5носи између руково5с?ва школе и нас?авника, каои ин?ер8ерсонални и [ру8ни о5носи међу самим нас?авницима.Психосоцијална клима која вла5а у школи у?иче на ус8ос?авља-ње комуникације и комуникацијских о5носа између свих уче-сника. Док, 8сихосоцијалну климу у о5ељењу с?варају нас?авни-ци и ученици. Квали?е? комуникације и ин?ер8ерсоналнихо5носа између ученика и нас?авника и самих ученика који чине8сихосоцијалну климу и?екако у?ичу на развој комуникационихком8е?енција ученика. 
ПСИХОСОЦИЈАЛНА КЛИМА И КОМУНИКАЦИОНА 

КОМПЕТЕНТНОСТ УЧЕНИКАПојам 8сихосоцијална клима 5ефинисали су, или су 8окушали5а ?о учине, мно[и ау?ори. Психосоцијална клима школе означа-



ПСИХОСОЦИЈАЛНА КЛИМА И ЊЕН УТИЦАЈ НА РАЗВОЈ КОМУНИКАЦИОНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА…ТАТЈАНА С. РАДОЈЕВИЋ, ТАТЈАНА П. КОМПИРОВИЋ 281ва ску8 свих околнос?и (физичких, 8сихолошких и социјалних) укојима се о5вија 8роцес вас8и?ања и оHразовања, као и мрежуо5носа који 8ос?оје међу учесницима вас8и?но-оHразовно[ 8ро-цеса (Јоксимовић, 2004, с?р. 2). Хи? и Мор[ан (Hitt i Morgan) израз 8сихосоцијална клима оHја-шњавају као ску8 8равила или околнос?и које се о5носе на карак-?ерис?ике ор[анизације и њених чланова онако како их за8ажајусами чланови, а за које се сма?ра 5а снажно 5елују на њихова 8о-нашања (8рема: Бошњак, 1997).Кос?ли и То5 (Costly i Tood) 5ају ре5уковано о5ређење климекао „емоционалне основе ор[анизације“ која 8роизилази из су-Hјек?ивно[ 5оживљаја околине као ре[ула?ора ин5иви5уално[ и[ру8но[ 8онашања (8рема: Бах?ијаревић, 1991).У ли?ера?ури наилазимо на 5илеме 5а ли је 8сихосоцијалнаклима а?риHу? који се 8ојављује на ин5иви5уалном, [ру8номили ор[анизацијском нивоу. James i Jones (8рема Бошњак, 1997)наво5е 5ве климе − је5ну за ор[анизацију и је5ну за 8оје5инца.Овакав 8рис?у8 је 5овео 5о расве?љавања и изош?равања 5еHа?еа не 5о решења ?еоријске 5илеме.Кoys и DeCotis [оворе о 8сихолошкој и ор[анизационој клими.Прва се заснива на ин5иви5уалној, а 5ру[а на ор[анизацијскојоснови. ОHа ас8ек?а климе су 8овезана с 8риро5ом мишљења ис-8и?аника заје5но с њиховим искус?вима уну?ар ор[анизације(8рема: Бошњак, 1997).Према ау?орима Ја[ићу и Јурчићу 8сихо-социјалну климучини ску8 оHележја о5ељенско[ колек?ива ко[а ученици мо[у 5о-живе?и и који 8о?енцијално у?ичу на њихово за5овољс?во нас?а-вом, а која укључује: у?ицаје и међуу?ицаје у ор[анизацији и ре-ализацији нас?авно[ 8роцеса, уку8но с?ање о5носа у о5ељенскојзаје5ници у време нас?авних ак?ивнос?и, емоционални ?он уин?ер8ерсоналној комуникацији, ?е 8роцес који се ин?еракци-јом ус8ос?авља између нас?авника и ученика (Ја[ић и Јурчић,2006).Психосоцијална клима 8о5разумева афек?иван ?он у о5носи-ма између ученика и нас?авника, као и у о5носима међу самимученицима и међу самим нас?авницима а који је 8осле5ица ус-8ос?ављених ин?еракција (Бра?анић, 1991). На 8сихосоцијалнуклиму у разре5у, 8ре све[а, у?иче 8онашање нас?авника, 8ричему је мо[уће разликова?и 5оминан?но (кру?о, не рес8ек?ује



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (1)282 ТАТЈАНА С. РАДОЈЕВИЋ, ТАТЈАНА П. КОМПИРОВИЋин5иви5уалне разлике међу ученицима) и ин?е[ра?ивно (с?вара8овољне услове за развој ученика) 8онашање.Према Бо[нару и Ма?ијевићу 8ос?оје 5ве врс?е климе: социјал-на и емоционална клима. Пос?оји разлика између 8ојмова емо-ционална и социјална клима у о5ељењу. Прва 8о5разумева афек-?ивни о5нос између нас?авника и ученика (осећај влас?и?е вре5-нос?и), а 5ру[а 8о5разумева социјалне о5носе (сара5ња,8о5ршка, 8омоћ, сукоHи). Они ис?ичу 5а ис?и 8ос?у8ци нас?ав-ника у различи?им о5ељењима са различи?им ученицима мо[у5а?и различи?е ефек?е, ш?о у8ућује 5а само 8онашање нас?авни-ка не у?иче на социјалну климу (Бо[нар и Ма?ијевић, 2002).Пе?ар Ман5ић (8рема Бо[нер и Ма?ијевић, 2002) указује на со-цијално-емоционалну климу као резул?а? узајамне сара5ње на-с?авника и ученика.Психосоцијалну климу у о5ељењу чине карак?ерис?ике кому-никације и квали?е? ин?ер8ерсоналних о5носа између ученикаи нас?авника и између самих ученика. Чиниоци 8сихосоцијалнеклиме у о5ељењу су Hројни и разноврсни и они мо[у Hи?и оHјек-?ивни и суHјек?ивни. ОHјек?ивни чиниоци су: величина и 8оло-жај учионице, Hрој ученика у о5ељењу, социо5емо[рафска с?рук-?ура ученика, ма?еријални 8оложај нас?авника и они су ?еже8роменљиви. У о5носу на оHјек?ивне, суHјек?ивни чиниоци сулакше 8роменљиви, ?ако 5а се у?ицајем на њих мења и 8сихосо-цијална клима у о5ељењу. Је5ан о5 ?аквих фак?ора је вас8и?нис?ил нас?авника (5емокра?ски, ау?окра?ски и 8ермисивни), каои личне карак?ерис?ике и целоку8но 8онашање нас?авника.Психосоцијална клима у о5ељењу може Hи?и у мањој или ве-ћој мери 8овољна или не8овољна. Повољна 8сихосоцијална кли-ма у о5ељењу омо[ућава ученицима 5а се осећају си[урно, 8ри-хваћено и 8ожељно, 5о8риноси 8росоцијалном развоју ученика,5ок не8овољна 8сихосоцијална клима ко5 ученика развија о?8ор8рема школи, учењу, ш?о се не[а?ивно о5ражава на реализацијувас8и?но-оHразовних циљева школе и 8сихосоцијални развојученика.Нас 8осеHно занима 8сихосоцијална клима у о5ељењу и њену?ицај на развој комуникационих ком8е?енција ученика. Ка5а[оворимо о клими у о5ељењу, ?а5а 8рвенс?вено мислимо на ка-рак?ерис?ике ин?еракције и квали?е? комуникације и ин?ер-8ерсоналних о5носа између ученика и нас?авника и између са-мих ученика. „С?ил о5носа између нас?авника и ученика је уну-



ПСИХОСОЦИЈАЛНА КЛИМА И ЊЕН УТИЦАЈ НА РАЗВОЈ КОМУНИКАЦИОНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА…ТАТЈАНА С. РАДОЈЕВИЋ, ТАТЈАНА П. КОМПИРОВИЋ 283?рашња основа на којој се формирају и ис8ољавају сви њиховиузајамни о5носи. Ови о5носи мо[у се ис8ољава?и на скали о5 ек-с?ремно не8овољних (не8рихва?ање, о5Hацивање, не8рија?ељ-с?во) 5о веома 8ози?ивних (8оверење, 8рихва?ање, 8рија?ељ-с?во) (Николић и Јовановић, 2013, с?р. 223). Ако акцена? с?авимона карак?ерис?ике ин?еракције и квали?е? комуникације о5че[а зависи и развој комуникационих ком8е?енција ученикаон5а можемо [овори?и и о комуникацијској- разре5ној клими.Комуникацијску разре5ну климу можемо 5ефиниса?и као 8о-сеHну врс?у социјалних о5носа у разре5у, изражену кроз оHликекомуникације нас?авник и ученик. Комуникацијска разре5нара5на клима коју нас?авник ус8ос?ави са ученицима у зна?нојмери може у?ица?и на развој комуникационих ком8е?енцијаученика. Комуникацијска разре5на клима која се о8исује као8рија?на, о8уш?ена, 8о5с?ицајна, може и 8о5с?ица?и ученика накомуникацију. Пози?ивним 5еловањем нас?авника с?вара се 8о-зи?ивна а?мосфера, клима у разре5у која је заснована на ре5у укојој ученици сами сеHе 8ош?ују, уважавају и 8рихва?ају ау?ори-?е? нас?авника. Ус8ос?ављање ре5а није нимало лак за5а?ак акосе узме у оHзир 5а нас?авник не ра5и са је5ним, већ са више о5 20ученика о5 којих веома чес?о сви нису усмерени и концен?риса-ни на нас?авника, ње[ова 8ре5авања и комуникацију. Нас?авниксе налази 8ре5 ?ешким за5а?ком 5а анимира, заин?ересује свеученике, ус8ос?ави комуникацију а 5а 8ри ?оме корис?и самоје5ну 8рихва?љиву ме?о5у, а ?о је ме?о5а сара5ничке комуника-ције.ГиH (Gibb, prema: Borisoff, 1989) у 8е5а[ошкој ли?ера?ури ра-зликује 5ве комуникацијске климе. Прва је 5ефанзивно-8рије?е-ћа, а 5ру[а 8о5ржавајуће-о?ворено-сара5ничка. У 5ефанзивној8рије?ећој комуникацијској клими међусоHно се оцењујемо,кон?ролирамо, с?ра?ешки 5ири[ирамо, Hез ем8а?ије (неу?рал-но) 8онашамо, су8ериорно на5мећемо и на?јечемо и 8уни смомеђусоHно[ не8оверења. По5ржавајуће-о?ворена сара5ничка ко-муникацијска клима јес?е она у којој 8ре8ознајемо 8роHлеме,с8он?ано се 8онашамо, уживљавамо се у су[оворнику (ем8а?ија),с њим се равно8равно о8хо5имо 8ровизорно 8ланирамо сурађу-јемо и не[ујемо међусоHно 8оверење (Брајша, 1994, с?р.79). Ова-ква квали?е?на креа?ивна комуникацијска клима се може разви-?и само из о5носа 8о5ржавајуће о?ворено сара5ничке комуника-ције, о5носно из 8овољно[ 8сихосоцијално[ амHијен?а, која је



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (1)284 ТАТЈАНА С. РАДОЈЕВИЋ, ТАТЈАНА П. КОМПИРОВИЋсвакако је5ан о5 8у?ева који во5и ка квали?е?ном развоју кому-никационих ком8е?енција ученика.Пре5услови квали?е?не и креа?ивне комуникације су слоHо5а,8рихваћенос? и искренос?, и ?о у свим се[мен?има комуникаци-је која се може реализова?и само у 8овољном 8сихосоцијалномамHијен?у. У случајевима ка5а се ученик омаловажава, вређа и8рисиљава на комуникацију, чиме 5ирек?но 8ос?аје у[рожен?а5а 5олази 5о изHе[авања и неискренос?и у комуникацији. Ова-кву комуникацију можемо назва?и некреа?ивном комуникаци-јом, и она неће во5и?и ка с?варању 8овољне 8сихосоцијалнеклими ни?и ка 8о5с?ицању развоја комуникационих ком8е?ен-ција ученика.Резул?а?и мно[их 8сихолошких и 8е5а[ошких ис?раживањасу[еришу 5а је комуникација нас?авник−ученик Hи?ан ас8ек?квали?е?а вас8и?но-оHразовно[ 8роцеса, али и ин5ика?ор 8си-хосоцијалне климе у о5ељењу. Праћењем комуникације измеђуученика и нас?авника мо[уће је 8роцени?и који је ?и8 ин?ер8ер-сонално[ о5ношења, 5оминан?на у разре5у. Гру8на кохезивнос?,соли5арнос? међу ученицима, уважавање, 8ош?овање, квали?е?-на комуникација, као карак?ерис?ике 8овољне 8сихосоцијалнеклиме, ученицима 8ружају мо[ућнос? 5а ак?ивно учес?вују ура5у на часу, слоHо5но изражавају своје мишљење и 8о?реHе,имају осећање 8ри8а5нос?и школи и разре5у. Не8овољна 8сихо-социјална клима коју карак?ерише не8ош?овање, а[ресивно,асоцијално 8онашање ученика, 5оминан?нос? нас?авника, за8о-с?ављање суHјека?ске 8озиције ученика, и[норисање 8сихосоци-јалних, развојних и ин5иви5уалних 8о?реHа, не[а?ивно се ре-флек?ује на 8сихосоцијални развој личнос?и ученика, квали?е?комуникације и њихову комуникациону ком8е?ен?нос?.Климу у о5ељењу о5ређује 8рвенс?вено нас?авник. Уло[у на-с?авника у с?варању климе у о5ељењу 8осеHно на[лашава неко-лико ау?ора: „О5 нас?авникове личнос?и, 8онашања и с?ра?е[ијекоје ће 8римењива?и, зависи квали?е? социјалне климе“ (Шев-кушић, 2004, с?р. 131); ,,ОсоHине нас?авника и оHлици њихово[8онашања имају у?ицај на с?варање о5[оварајуће климе која је ускла5у са ?аквим осоHинама и оHлицима 8онашања, 8ош?о сео5ређена рас8оложења шире и 8реносе на разре5“ (Ђорђевић,1985, с?р. 64). Овим ?вр5њама се 8ри5ружује и Јоксимовић (2004),наво5ећи 5а је нас?авник је5ан о5 најо5[оворнијих фак?ора закреирање 8ози?ивне климе у о5ељењу. С?ил ра5а, начин руково-



ПСИХОСОЦИЈАЛНА КЛИМА И ЊЕН УТИЦАЈ НА РАЗВОЈ КОМУНИКАЦИОНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА…ТАТЈАНА С. РАДОЈЕВИЋ, ТАТЈАНА П. КОМПИРОВИЋ 285ђења о5ељењем, личне карак?ерис?ике, ње[ова с?ручнос?, 8ре-5авачка с8осоHнос?, 8равичнос?, смисао за хумор, начин на којиус8ос?авља комуникацију са ученицима у?ичу на с?варање 8си-хосоцијалне климе у о5ељењу. Неколико 8осле5њих 5еценија уфокусу ис?раживања је Hила уло[а нас?авника у с?варању 8сихо-социјалне климе у о5ељењу. Ан5ерсонова ис?раживања су ана-лизирала 5оминан?но и ин?е[ра?ивно 8онашање нас?авника уо5носу на 8сихосоцијалну климу (Аnderson, 1949). Флан5ерс сеHавио 5ирек?ним у?ицајем нас?авника (кри?иковање, 5ржање5о сво[ мишљења, 5авање у8у?с?ва, 8ре5авање чињеница) и ин-5ирек?ним у?ицајем нас?авника (8рихва?ање ученичких и5еја,осећања, 8охваљивање, 8о5с?ицање) (Flanders, 1970). Дакле, на-с?авник 5елује ри[и5но или флексиHилно 8рема ученицима.Ли8и? и Вај? (Lippitt&White, 1960) екс8еримен?ално су 8о?вр-5или хи8о?езу 5а 8сихосоцијалну климу у 5ечјој [ру8и умно[о-ме условљава начин руковођења [ру8ом, 5а различи?о 8онаша-ње вође [ру8е с?вара различи?е о5носе у [ру8и и, анало[но ?оме,а?мосферу у њој. Ли8и? и Вај? сма?рају 5а 5емокра?ска клима укомуникацији охраHрује чак 8лашљиве и 8овучене осоHе 5а из-носе своје и5еје и учес?вују у о5лучивању. Демокра?ску комуни-кацију карак?ерише о5сус?во не?р8ељивос?и 8рема неис?оми-шљеницима. То не значи 5а у 5емокра?ској комуникацији немаконфлика?а, али конфлик?и 8роис?ичу не из сукоHа осоHа већмишљења, ш?о има за 8осле5ицу Hи?но 5ру[ачију климу у 5емо-кра?ској [ру8и у о5носу на ау?окра?ску. За разлику о5 ау?окра?-ске, [5е се „на8а5а“ осоHа, у 5емокра?ској се „на8а5а“ 8роHлем.Прихва?ање сеHе и 8оверење у сеHе 8овезано је са о?вореношћу5уха јер 8овећава с8осоHнос? слушања 5ру[их. Сама с8осоHнос?ак?ивно[ слушања је је5на о5 о5лика комуникационо ком8е-?ен?но[ ученика. У ис?раживању која је с8ровела Шевкушић(1991) анализирајући верHалну комуникацију на часу 8омоћиФлан5ерсово[ сис?ема ка?е[орија указује 5а нас?авници који8римењују не5ирек?ивне оHлике комуницирања с?варају 8о-вољну 8сихосоцијалну климу. У 8овољној 8сихосоцијалној кли-ми [5е се ученику 8ружа мо[ућнос? 5а изрази своје и5еје и ми-шљења, учес?вује у 5искусије сасвим је извесно 5а ће ?им ак?ив-ним учешћем у комуникацију на часу и своју комуникационуком8е?ен?нос? 8о5ићи на виши ниво.На основу наве5ених ис?раживања може се извес?и закључак5а је нас?авник креа?ор 8сихосоцијалне клима и 5а о5 ње[ово[



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (1)286 ТАТЈАНА С. РАДОЈЕВИЋ, ТАТЈАНА П. КОМПИРОВИЋ8онашања зависи клима у о5ељењу. Повољну климу у о5ељењунас?авника с?вара 5а Hи „8ронашао и о?крио ученичке моћи и 5аHи се усре5сре5ио на њихово ос?варење“ (Дракер, 1996, с?р. 203).Да Hи нас?авник креирао 8овољну 8сихосоцијалну климу, у којојће ученици Hи?и ак?ивни учесници, с?имулиса?и комуникацијуа самим ?им и развој њихових комуникационих ком8е?енција,нео8хо5но је 8ри5ржава?и се сле5ећих саве?а:– Би?и осе?љив на ин5иви5уалне разлике. Позна?о је 5а сеученици међусоHно разликују 8о својим с8осоHнос?има којенас?авник мора 8ош?ова?и. Слуша?и ученике, 8о5с?ица?иизношење с?авова и у скла5у са ?им 8ос?у8а?и.– Научи?и имена ученика је5ан је о5 услова ус8ос?ављања 8о-зи?ивне комуникације.– Ор[анизова?и 8рос?ор ?ако 5а 8о5с?иче комуникацију. По-времено 8ромени?и рас8оре5 се5ења ученика чиме се с?ва-ра већа мо[ућнос? с?у8ања у комуникацију са више осоHа.– На 8оче?ку комуникације јасно заје5ничко у?вр5и?и 8рави-ла 8онашања.– Раз[овара?и са ученицима и 8осле часа. Неформалне кому-никације 8ружају мо[ућнос? за Hоље у8ознавање ученика.– Креира?и социјално окружење у којем ће ученици Hи?и за-ш?ићени, из[рађива?и осећај заје5ниш?ва и 8ри8а5ниш?ва.Уколико се нас?авник 8ри5ржава 8ре?хо5но наве5ених саве-?а, он5а се с?вара 8сихосоцијални амHијен? у којем ће се учени-ци ос8осоHи?и 5а 5емонс?рирају знања, формулишу и 8ос?и[нуза5а?е циљеве, ус8ос?ављају сара5њу са 5ру[има, Hу5у незави-сни, кон?ролишу емоције и реакције у о5ређеним си?уацијама,8ош?ују емоције 5ру[их и 5а се 8рила[о5е комуникационим си-?уацијама. Дакле, у ?аквом амHијен?у ученици с?ичу све нео8-хо5не веш?ине које чине њихову комуникациону ком8е?ен?-нос?.Комуникациона ком8е?ен?нос? заузима значајно мес?о у8ољу ис?раживања карак?ерис?ика функционисања љу5и у со-цијалном кон?екс?у. У ли?ера?ури наилазимо на различи?ао5ређења и 5ефиниције комуникационе ком8е?ен?нос?и. Пре-[ле5 неких 5ефиниција 5ао је Паркс (Parks, 1994). Навешћемонеке о5 њих:



ПСИХОСОЦИЈАЛНА КЛИМА И ЊЕН УТИЦАЈ НА РАЗВОЈ КОМУНИКАЦИОНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА…ТАТЈАНА С. РАДОЈЕВИЋ, ТАТЈАНА П. КОМПИРОВИЋ 287– с8осоHнос? 8оје5инца 5а 5емонс?рира знања о а5еква?номкомуникационом 8онашању у 5а?ој си?уацији (Larson, Back-lund, Redmond & Barbour, 1978);– с8осоHнос? 5а се формулишу и 8ос?и[ну циљеви, 5а се ус8о-с?авља сара5ња са 5ру[има; 5а се Hу5е независан; с8осоHан5а се а5еква?но 8рила[о5и си?уационим и сре5инским 8ро-менама (Bochner & Kelly, 1981; Parks, 1994, с?р. 593).Према 5ефиницији коју наво5и Рир5он (Reardon, 1998), кому-никациона ком8е?ен?нос? се схва?а као ниво ос8осоHљенос?и8оје5инца 5а своје 8онашање 8римери си?уацији и ос?вари својеин5иви5уалне и релацијске циљеве. На основу 5а?е 5ефиницијеможе се уочи?и 5а се комуникациона ком8е?ен?нос? о8исује каорела?ивна величина. Дакле, комуникациона ком8е?енција нијенеш?о ш?о је 8рису?но или о5су?но у а8солу?ном смислу речи,већ варијаHла, коју свако 8осе5ује на о5ређеном нивоу. То значи5а комуникациона 8онашања мо[у Hи?и мање или више ком8е-?ен?на у 8ос?ојећим о5носима, си?уацијама и уз 8ос?ојеће уче-снике. Ко5 неких ученика ниво развијенос?и комуникационеком8е?ен?нос?и заслужује 8ролазну оцену, 5ок неки ученици8осе5ују за5ивљујућу с8осоHнос? 5а се 8онашају у скла5у са на-ме?ну?ом си?уацијом. Такође, комуникациона ком8е?енцијауказује на ус8ешнос? којом ће неко ос?вари?и своје ин5иви5уал-не и релацијске циљеве у ин?еракцији. То значи ос8осоHљенос?8оје5инца 5а уз ос?варивање својих влас?и?их циљева ис?овре-мено нас?оји 5а ос?али учесници ин?еракције 8ос?и[ну о5ређе-ну меру сво[ за5овољс?ва. У ин?еракцији са љу5има, важнијас?вар о5 ос?варивања влас?и?их циљева јес?е ус8ос?ављање ио5ржавање о5носа (Reardon, 1998).С8и?зHер[ и Ку8ач (Spitzberg & Cupach, 1984) ?вр5е 5а комуни-кациона ком8е?ен?нос? 8о5разумева с8осоHнос? комуника?ора5а се 8онаша и [овори 8римерено си?уацији, а ис?овременоус8ешно с оHзиром на ње[ове ин5иви5уалне и релацијске циље-ве. Примеренос? 8о5разумева 5а се комуника?ор 8онаша ис-8равно у скла5у са 8равилима која су важна за ?у комуникацију.Ус8ешнос? се ?иче намера у којој комуника?орово 8онашање 8о-маже ос?варивању 8ос?ављених циљева (Ibid). Међу?им, чес?о се5ешава 5а 8онашање које во5и ус8еху може Hи?и и не8римерено.На 8ример, ако ученик жели 8ривући 8ажњу нас?авника којираз[овара са 5ру[им учеником, у8а5ање у реч може Hи?и ус8е-шно, али је ис?овремено не8римерено ?ој си?уацији.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (1)288 ТАТЈАНА С. РАДОЈЕВИЋ, ТАТЈАНА П. КОМПИРОВИЋС8и?зHер[ (Spitzberg, 1989) комуникациону ком8е?ен?нос? 5е-финише као „с8осоHнос? 8оје5инца 5а 5оHро комуницира са 5ру-[има“ (с?р. 68). По њему ?ермин „5оHро“ се о5носи на ?ачнос?, ја-снос?, разумљивос?, кохерен?нос?, с?ручнос?, ефикаснос? и8рикла5нос? (Spitzberg, 1989).Комуникациона ком8е?ен?нос? ученика 8ре5с?авља целови?и сложен сис?ем међусоHно 8овезаних знања, веш?ина, навика,с8осоHнос?и (с8осоHнос? верHалне и неверHалне комуникације,ем8а?ије, ак?ивно[ слушања, разумевања, кон?роле, флексиHил-нос?и, ин?еракцијске укљученос?и и сл.). Узимајући у оHзир 5акомуникациона ком8е?ен?нос? није неш?о са чим се човек рађа,већ својс?во које се може разви?и, он5а је сасвим извесно 5а 8си-хосоцијална клима, коју нас?авници с?варају својим с?илом ра-5а, личним карак?ерис?икама и целоку8ним 8онашањем, о чемућемо 8иса?и у нас?авку ра5а, и?екако у?иче на њихов развој.
СТИЛ ВОЂЕЊА НАСТАВНИКА КАО РЕГУЛАТОР КВАЛИТЕТА 

ПСИХОСОЦИЈАЛНЕ КЛИМЕ И РАЗВОЈА КОМУНИКАЦИОНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКАСа „ с?илом“ се сусрећемо у мно[им 8о5ручјима живо?а: о5евнис?ил, уме?нички с?ил, с?ил 8исања, с?ил учења, с?ил руковође-ња у 8ре5узећу у школи и ?ако 5аље. У речнику с?раних речи иизраза о5 Вујаклије (1985) 8о5 ?ермином с?ил с?оји: „([рч. stylos,ла?. stilus оHична [воз5ена резаљка, 8о8у? 5анашње 8исаљке, наје5ном крају зашиљено [вожђе које се 8арало, ?ј. 8исало 8о во-ш?аним ?аHлицама) 1. 8исаљка с?арих Грка и Римљана, 2. начин8исања и изражавања мисли (8розни, 8еснички, Hесе5нички, 8о-словни, званични с?ил), 3. у ликовним уме?нос?има, архи?ек?у-ри, намеш?ају и?5. уме?нички укус, оHлик 8риказивања, уме?-нички 8равац, начин 5авања оHлика; нарочи?о: чис?, 8лемени?,неизвеш?ачен и 8риро5ан начин 8риказивања.... (2006, с?р. 848).У с8ецијализованим речницима, лексиконима и енцикло8е5ија-ма, 5ају се конце8?уалне 5ефиниције са 8окушајима ?еоријско[5ефинисања ово[ 8ојма. У Психолошком речнику (Крс?ић, 1988),8ојам с?ила се шире о5ређује и наво5и се ње[ово значење као ра-злике у свим ви5овима 8онашања личнос?и у целини, уз ис?ица-ње максиме 5а је с?ил – човек. У с8ецијализованим 8е5а[ошкимречницима, уз 8ојам с?ила 8ојављују се и сле5ећи 5ескри8?ори:с?ил вас8и?но[ ра5а, с?ил вас8и?ања, с?ил ра5а нас?авника. У Пе-�а�ошком речнику (Тео5осић, 1967), различи?о су именовани 8ој-



ПСИХОСОЦИЈАЛНА КЛИМА И ЊЕН УТИЦАЈ НА РАЗВОЈ КОМУНИКАЦИОНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА…ТАТЈАНА С. РАДОЈЕВИЋ, ТАТЈАНА П. КОМПИРОВИЋ 289мови с?ил вас8и?но[ ра5а и с?ил нас?авниково[ ра5а. С?ил ва-с8и?но[ ра5а 5ефинише се личношћу вас8и?ача, као начин8ос?у8ања и руковођења вас8и?ним 8роцесом, а за с?ил нас?ав-никово[ ра5а каже се 5а је ?о ис8ољавање личних својс?ава неко[нас?авника у вас8и?но-оHразовном ра5у.Је5ан о5 нео8хо5них услова за с?варање 5оHре комуникацијеизмеђу нас?авника и ученика, ш?о се значајно о5ражава и на ра-звој комуникационе ком8е?ен?нос?и ученика и на квали?е? 8си-хосоцијалне климе, јес?е вас8и?ни с?ил нас?авника.С?ил вас8и?ања 8ре5с?авља начин 8онашања учи?еља, на-с?авника или вас8и?ача. Може се рећи 5а 8оје5иначни 8ос?у8цине чине с?ил, не[о 5оминан?но, карак?ерис?ично, рела?ивно?рајно 8онашање нас?авника 8рема ученицима. Нас?авник наоснову изHора ме?о5а и сре5с?ава вас8и?но[ ра5а о5ређује ис?ил вас8и?ања.„Нас?авни с?ил 8ре5с?авља за нас?авника карак?ерис?ичан начинор[анизовање и реализовање нас?аве, 8ре8озна?љива 5осле5нос?8онашања у различи?им нас?авним си?уацијама“ (Хавелка, 2000,с?р. 137).Према Нена5у Сузићу, с?ил нас?авника 8ре5с?авља ,,ус?аљенначин 8онашања у социјалним си?уацијама и у ак?ивнос?имаин5иви5уе“ (Сузић, 2003, с?р. 67).Према БаHићу, с?ил 8е5а[ошко[ вођења је ,,начин на који се5еца уво5е у о8ажање и 5оживљавање вас8и?них си?уација“ на-во5ећи 5а он врши у?ицај на развој личнос?и и 8ос?авља основеза 5аља 8онашања и ин?еракције (БаHић, 1981, с?р. 397).Славици Шевкушић-Ман5ић 8о5 с?илом 8онашања 8о5разу-мева „?ен5енцију, 8онашања које 8реовла5ава, које је најчешће“(Шевкушић-Ман5ић, 1991, с?р. 246).Иако наилазимо на различи?а значења речи с?ил, и8ак се мо[уу?вр5и?и нека оHележја која су заје5ничка свим значењима: с?илније неш?о Hрзо и 8ролазно, не[о рела?ивно ?рајно, мање означа-ва сам са5ржај а више ње[ов начин изражавања који се ос?варује8рименом различи?их сре5с?ава.У Hројним ис?раживањима, с?ил вођења (8онашања) нас?ав-ника 5ефинише се 8реко начина комуникације са ученицима као5ирек?ивни и не5ирек?ивни у?ицај. Све?лана Кос?овић (2005) јевас8и?ни с?ил ви5ела као 8онашање нас?авника условљено со-цијално-емоционалном климом у вас8и?но-оHразовном 8роце-су. Уже о5ређење или конце8?уално-о8ерационална 5ефиници-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (1)290 ТАТЈАНА С. РАДОЈЕВИЋ, ТАТЈАНА П. КОМПИРОВИЋја вас8и?но[ с?ила јес?е 5а је ?о ин?еракција 5и5ак?ичких и ва-с8и?них ком8е?енција нас?авника којима он креира климу(а?мосферу, амHијен?) у нас?ави. Елемен?и или 5е?ерминан?е?ако 5ефинисано[ вас8и?но[ с?ила су: с?ил вођења (руковође-ња), с?ил комуникације, нас?авни с?ил (у ужем смислу или с?илор[анизовања ак?ивнос?и) и афек?ивни с?ил.У ли?ера?ури се мо[у наћи различи?е ?и8оло[ије вас8и?нихс?илова. Различи?и ау?ори [оворе о различи?им с?иловима −о ау?окра?ском и 5емокра?ском, о5носно 5ирек?ивном и не5и-рек?ивном, формалном и неформалном с?илу и ?ако 5аље, алионо у чему се они слажу јес?е 5а се 8онашање учи?еља или на-с?авника не може сврс?а?и искључиво у је5ан, чис?и ?и8.Ка5а се [овори о с?илу 8онашања нас?авника у верHалној ко-муникацији са ученицима, Флан5ерс (1965) [овори о 5ирек?ив-ном и не5ирек?ивном с?илу. У 8рвом случају нас?авник у свомра5у усмерава ра5 ученика, о8омиње, кри?икује, саве?ује и 8ру-жа 8омоћ. У 5ру[ом случају нас?авник во5и рачуна о ин5иви5у-алним 8о?реHама ученика, 8о5с?иче, охраHрује, 8охваљује, 8ри-хва?а њихове и5еје и 8ре5ло[е. Може се рећи 5а оHа с?ила мо[у8овољно у?ица?и на развој ученичких комуникационих ком8е-?енција. Међу?им, он је ис?акао 5а су ин5ирек?ни оHлици ин?ер-акције нас?авника и ученика мно[о Hољи за 8сихосоцијалну кли-му и ак?ивнос? ученика у разре5у. У ин5ирек?не оHлике ин?ер-акције сврс?ава: разре5ну 5искусију, 5искусију у малој [ру8и исеминар. Док нас?авници у 5ирек?ној комуникацији 8асивизи-рају ученике, не 5о8уш?ајући им иниција?иву (Флан5ерс, 1965). Бра?анић, ис?ражујући квали?е? 8сихосоцијалне климе у ко-јој се о5вија вас8и?но-оHразовни 8роцес у основној школи, 5ошлаје 5о резул?а?а који указују на 8ревлас? 5ирек?ивно[ с?ила 8она-шања нас?авника на5 не5ирек?ивним, о5носно 5а 8сихосоцијал-на клима нас?авно[ ра5а није нај8овољнија за оне ин?е[ра?ивне8роцесе у нас?ави који ослоHађају у већој мери личнос?и учени-ка и 8о5с?ичу ње[ову самоак?уализацију (Бра?анић, 1997).Ра5ојевић, ис?ражујући услове које 5е?ерминишу квали?е?комуникације, 5ошла је 5о резул?а?а који указују на 8рису?нос?5емокра?ске комуникације, а схо5но ?оме с?варање 8овољно[8сихосоцијално[ амHијен?а који је заснован на 8ош?овању лич-нос?и ученика, ус8ос?ављању 8ар?нерских о5носа, с8ремнос?инас?авника 5а саслуша и 8рихва?и и5еје ученика (Ра5ојевић,2015).



ПСИХОСОЦИЈАЛНА КЛИМА И ЊЕН УТИЦАЈ НА РАЗВОЈ КОМУНИКАЦИОНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА…ТАТЈАНА С. РАДОЈЕВИЋ, ТАТЈАНА П. КОМПИРОВИЋ 291Ис?раживањима која је 8ровео Бене? (Bennet, 1976) 8о?врђеноје 5а не5ирек?иван с?ил нас?авника 5ово5и 5о развијања 8ози-?ивних с?авова ученика 8рема школи и школском ра5у и самим?им и 5о 8овољније 8сихосоцијалне климе у разре5у. ТреHа на-[ласи?и 5а је с?ил неш?о ш?о није с?а?ично и не8роменљиво.„Он 8ре5с?авља ску8 различи?их цр?а, својс?ава, карак?ери-с?ичних за нас?авни 8роцес, који се на с8ецифичан начин о5вијаизмеђу различи?их ак?ера: ро5и?еља, ученика, нас?авника и5р.“ (Ђорђевић, 2004, с?р. 46). У вас8и?но-оHразовном 8роцесус?илови нас?авника се мењају зHо[ ?о[а ш?о се мења ње[ова лич-нос?. Различи?е 8о?реHе, с8осоHнос?и, мо[ућнос?и, ?ежње и ин-?ересовања ученика као и услови у којима се о5вија нас?авнира5, ?акође зах?евају мењање и 8рила[ођавање с?илова ра5а на-с?авника.Левинова основна 8о5ела с?илова је 5о 5анас ос?ала не8роме-њена, је5ино се нас?ојало у8о?8уни?и њихове 5имензије и 8ро-наћи а5еква?нији називи, 8а се у ли?ера?ури за „ау?ори?аран“с?ил корис?и још и ?ермин „ау?окра?ски с?ил вођења“ за „5емо-кра?ски“, корис?и се назив „социјално-ин?е[ра?ивни“ или„8ар?нерски“ с?ил вођења, а за laisser faire ?ермин „анархичниили „равно5ушни“ с?ил вођења (Lewin, 1951). Сваки о5 наве5е-них начина руковођења у?иче 8ози?ивно или не[а?ивно на ра-звој комуникационе ком8е?ен?нос?и ученика.Демокра?ски с?ил вођења нас?авника с?вара 8сихосоцијалниамHијен? у коме се омо[ућава комуникација која ученицима8ружа мо[ућнос? 5а изложе своје мишљење, 5а 8ос?ављају 8и?а-ња, ?раже оHјашњења, комуникацију у којој је нас?авник ?оле-ран?ан, флексиHилан и 8о5с?иче ученика на ак?ивнос?и развијање[ове комуникацијске с8осоHнос?и. Нас?авници су о?ворени заверHалну ин?еракцију, укључујући ?у и с8ремнос? за кри?ичке5еHа?е. Ученици знају 5а мо[у 8рекину?и нас?авника уколикоимају релеван?но 8и?ање или комен?ар. Оваква 8сихосоцијалнаклима 8ружа ученицима шансу 5а науче и вежHају комуникаци-оне веш?ине. Ученици заје5но са нас?авником, у 5искусијама ираз[оворима о5ређују циљ, за5а?ке и о8ш?е е?а8е у усвајању зна-ња и у учењу. Такав начин вођења с?вара 8сихосоцијалну климукоја 5о8риноси 8оHољшавању суHјека?ске 8озиције ученика,климу у којој ученици слоHо5но изражавају своју личнос? и у ко-јој се њихове и5еје, с?авови, мишљења 8ош?ују и уважавају. Да-кле, ученици ко5 5емокра?ских нас?авника осећају слоHо5у и



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (1)292 ТАТЈАНА С. РАДОЈЕВИЋ, ТАТЈАНА П. КОМПИРОВИЋњихово 8онашање карак?ерише не8осре5нос?, иниција?ивнос?,комуника?ивнос? и 8реузимање уло[а.У ау?окра?ском с?илу вођења с?вара се 8сихосоцијални амHи-јен? у коме 5оминира је5носмерна комуникација, [5е све иници-ја?иве 8о?ичу о5 нас?авника; ученици су 8асивни, ус?ручавају се5а износе своје мишљење и 8ос?ављају 8и?ања, ш?о се не[а?ивноо5ражава и на развој њихових комуникацијских с8осоHнос?и.Овакав начин руковођења нас?авника онемо[ућава самос?ал-нос? ученика, [уши њихову иниција?иву, креа?ивнос?, с?варала-ш?во и не[а?ивно у?иче на климу у разре5у, с?вара не8оверењемеђу ученицима, 5ово5и 5о ремећења међусоHних о5носа уче-ника и не[а?ивно у?иче на 8онашање, учење и ус8ос?ављање5восмерне комуникације. У 8ракси су 8рису?не ?акве си?уације,?о су си?уације у којима се о5 ученика ?ражи 5а оHавес?и нас?ав-ника о сваком кораку који ?реHа 5а учини, ка5 ниш?а не сме ра-5и?и Hез ње[ове са[ласнос?и, ка5 се зах?ева а8солу?на 8ослу-шнос?, ка5а се ученик 8реки5а 5ок [овори, ка5а се [ос8о5ари на5учеником. Ученици 8оре5 овакво[ нас?авника 5олазе 5о уHеђења5а њихови лични резул?а?и у нас?авном ра5у имају већу вре5-нос? уколико су резул?а?и 5ру[их слаHији. ЗHо[ ?о[а нас?оје 5асвоја знања за5рже за сеHе, не ус8ос?ављају комуникацију у којојHи мо[ли 5а 8омо[ну својим 5ру[овима који 8оказују слаHије ре-зул?а?е и имају ?ешкоће у учењу. Пош?о нема охраHривања 5и-скусије, ученици немају 8рилику 5а вежHају и с?екну о5ређенекомуника?ивне веш?ине. Ау?ори?арним с?авом нас?авницио[раничавају слоHо5у и иниција?ивнос? ученика ш?о 5ово5и 5оосећаја неза5овољс?ва, лажне 5исци8лине и 5о о?ворених и за-?ворених оHлика а[ресије.У равно5ушном или анархичном с?илу вођења (laisser faire)нас?авник је незаин?ересован за ученике. Незаин?ересованос? инеан[ажованос? нас?авника 5ово5и 5о о8а5ања 8ро5ук?ивно[ра5а и 8о[оршавања ин?ер8ерсоналних о5носа. Ученици су не-си[урни, комуникација је неквали?е?на јер 8оје5инци или мање[ру8е намећу своје 8о[ле5е и с?авове неси[урним ученицима. Уучионицама равно5ушних нас?авника не5ос?аје 5исци8лина,јер им не5ос?аје веш?ина, само8оуз5ање или храHрос? 5а 5исци-8линују ученике. Нас?авници не маре за 8онашање ученика ш?оза 8осле5ицу има низак с?е8ен усвојенос?и [ра5ива. Таква не8о-вољна, хла5на и равно5ушна клима у о5ељењу не 8ружа 8рили-ку ученицима 5а усвоје веш?ине комуницирања и у мно[о мањој



ПСИХОСОЦИЈАЛНА КЛИМА И ЊЕН УТИЦАЈ НА РАЗВОЈ КОМУНИКАЦИОНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА…ТАТЈАНА С. РАДОЈЕВИЋ, ТАТЈАНА П. КОМПИРОВИЋ 293мери се развијају 8ози?ивна вољна – карак?ерна својс?ва, каош?о су о5[оворнос?, у8орнос?, самосвес?.Поре5 ова ?ри с?ила руковођења које је навео Левин, у ли?ера-?ури наилазимо на 8ермисиван с?ил вођења. Овај с?ил вођења сео5ликује 8ос?ављањем врло мало 8равила. Нас?авник који 8ри-мењује овај с?ил вођења ?ру5и се 5а не 8овре5и ученика и не8рисиљава [а на 8ош?овање 8равила. Уколико ученици оме?ајура5, 8реки5ају изла[ање нас?авника, реме?е 5исци8лину у о5е-љењу, нас?авник 8реузима кривицу на сеHе сма?рајући 5а имније 8осве?ио 5овољно 8ажње. Желећи 5а с?вори 8рија?ељскуа?мосферу, Hла[ и 8окрови?ељски с?ав резул?ира не5ос?а?комсамокон?роле и о5[оворнос?и ученика у социјалном 8онашању.У си?уацијама ка5а им је све 5о8уш?ено ученици не мо[у 5аовла5ају социјално 8рихва?љивим 8онашањем и ис?овременослаHи и мо?ивација за 8ос?и[нуће ко5 ученика (Вучковић, 2004).Можемо закључи?и 5а се 5емокра?ским вођењем 8ос?иже нај-8овољнија 8сихосоцијална клима која омо[ућује ус8ос?ављање5оHре комуникације као је5ан о5 8ре5услова за развој комуника-ционих ком8е?енција ученика. Психосоцијална клима у 5емо-кра?ској [ру8и не оHезHеђује само висок с?е8ен комуникације икоо8ерације међу ученицима, већ 5о8риноси јасном 5ефиниса-њу циљева које ?реHа ос?вари?и, о5ређивању 8ланова за њиховуреализацију, 8равилном изHору ме?о5а за реализацију 8ре5ви-ђених 8ланова, вре5новању 8ос?и[ну?их резул?а?а и усвајањунових. Говорећи о ау?ори?арном и 5емокра?ском с?илу вођења на-с?авника, морамо с8омену?и 5а је Вера Рајовић-Ђурашиновићуказала 5а 8ос?оје 5ве врс?е ау?ори?арних и 5ве врс?е 5емокра?-ских нас?авника. Је5ан ?и8 ау?ори?арних нас?авника јес?е на-с?авник који свој ау?ори?е? [ра5и на знању, 5ру[и на личнос?и.Демокра?ски нас?авници 5еле са на оне који су 8рави 5емокра-?и, који имају високу с?ручнос? и о?ворени су 8рема 8о?реHамаи иниција?ивама ученика и оне који 5емокра?ски начин Hирајукао ком8ензацију за своје слаHос?и (Рајовић-Ђурашиновић,1989).Психосоцијална клима у о5ељењу ће Hи?и 8овољнија уколиконас?авници 8оказују ?олеранцију и разумевање за ученике, 8о5-с?ичу 5ру[арс?во међу ученицима, сара5њу и соли5арнос?, 5о-Hру комуникацију, за разлику о5 нас?авника који ко5 ученика8о5с?ичу 8ре све[а ?акмичарски 5ух и ?ежњу ка 8рес?ижу. Да-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (1)294 ТАТЈАНА С. РАДОЈЕВИЋ, ТАТЈАНА П. КОМПИРОВИЋкле, разликујемо 5ва ?и8а нас?авника: они који су усмерени каос?варивању оHразовних циљева и 8ос?изању ус8еха ко5 учени-ка, и они који ?еже не[овању 5оHрих о5носа међу ученицима ис?варању 8овољне 8сихосоцијалне климе. У развијању комуни-кационих ком8е?енција ученика најзначајнији 5о8ринос 5ајуони нас?авници који ус8евају 5а нађу меру између ове 5ве ори-јен?ације и 5а их оHје5ине.Дакле, каква ће 8сихосоцијална клима вла5а?и у о5ељењу за-виси и о5 о5носа између нас?авника и ученика. Ученици желенас?авнике са којима ће ус8ос?ави?и 5оHру комуникацију, којиће има?и више разумевања за њих и њихове 8о?реHе, 5а мо[у 5араз[оварају о 8роHлемима који нису везани за [ра5иво. ТакавHла[онаклони о5нос нас?авника 8рема ученику 5елује 8о5с?и-цајно на све ученике и 8осеHно на ученике који немају 5овољно8оверења у сеHе, не5овољно комуника?ивне, оне који са 8о?е-шкоћама у развоју 8ос?ижу слаHије школске резул?а?е (Николићи Јовановић, 2013).ЗАКЉУЧАК На основу све[а можемо закључи?и 5а 8овољна 8сихосоцијалнаклима, коју карак?еришу о5носи међусоHно[ 8ош?овања, међу-соHне комуникације, уважавања, ?олеран?нос?и, 8оверења, 8о-ш?овања заје5ничких норми и вре5нос?и, о5носи нас?авника иученика засновани на 8ринци8у 5емокра?ичнос?и и хуманос?и,8ре5с?ављају 5оHру основу за развој комуникационих ком8е?ен-ција ученика. Док не8овољна 8сихосоцијална клима, коју карак-?еришу о5носи не8ош?овања, несара5ње, несоли5арнос?и, не8о-верења, не[а?ивно се о5ражавају на квали?е? комуникацијеизмеђу ученика и нас?авника, [уHи се 5ра[оцена 8сихосоцијалнаенер[ија њених учесника ш?о се не[а?ивно рефлек?ује на квали-?е? ос?варивања циљева и за5а?ака у вас8и?но-оHразовном 8ро-цесу, као и на развој комуникационих ком8е?енција ученика. Лоша комуникација и међуљу5ски о5носи не[а?ивно у?ичу наус8ех Hило које 5ела?нос?и, а 8осеHно ка5а је у 8и?ању учење, со-цијализација, развој и изражавање ученичких с8осоHнос?и и 8о-?енцијала, а 8осеHно комуникационих ком8е?енција на које с?а-вљамо акцена? у овом ра5у. Кључ ус8ешно[ вас8и?но[ ра5а на-с?авника налази се у веш?ини ње[ово[ комуницирања. Дакле, онје о5[оворан за с?варање 8овољне 8сихолошке климе, за ус8ос?а-вљање ?аквих о5носа са ученицима који ће 5елова?и као снажанмо?ивациони фак?ор, у којима се учење 5оживљава као жеља,
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ПСИХОСОЦИЈАЛНА КЛИМА И ЊЕН УТИЦАЈ НА РАЗВОЈ КОМУНИКАЦИОНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА…ТАТЈАНА С. РАДОЈЕВИЋ, ТАТЈАНА П. КОМПИРОВИЋ 297Flanders, N.A. (1965). Teacher influence, pupil attitudes and achievement, u Coop-erative research Monograp. Depertment of Health, Education and Welfare, Of-fice of Education: New York.Шевкушић-Ман5ић, С. (1991): ОHлици верHалне комуникације измеђуучи?еља и ученика, З<орник 23 Инсиуа за �е�а�ошка исраживања(232–260). Бео[ра5: Инс?и?у? за 8е5а[ошка ис?раживања.TATJANA S. RADOJEVIĆTATJANA P. KOMPIROVIĆUNIVERSITY OF PRIŠTINA WITH TEMPORARY HEAD-OFFICEIN KOSOVSKA MITROVICA, FACULTY OF PHILOSOPHYSUMMARY PSYCHO-SOCIAL CLIMATE AND ITS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCES IN STUDENTSAs a fundamental institution of educational system, a school holdsa student in the very core of its activities. Everything planned, organ-ized or managed as a part of educational program and work is direct-ly or indirectly in the function of students’ development andeducation. The best results in the development of communicativecompetences in students are accomplished through systematicaleducational work, pedagogically and didactically planned and real-ized. Through lecturing classes, as the most dominant module ofeducational work, students are being offered a way to develop andimprove their communicative competence on a higher lever and inan adequate psycho-social environment, by learning from and beingmentored by pedagogically expert lecturing staff. The results of numerous pedagogical and psychological studies aresuggesting that communication between a teacher and a student isan important aspect of the quality of educational work, but also theindicator of psycho-social climate in the classroom. By monitoringthe teacher-student communication, it is possible to determine thetype of interpersonal relationship as well, and also the psycho-socialclimate that happens to be dominant in the class. The psycho-socialclimate in the class as one of the factors for development of students’communicative competence is highly dependent on the teacher’seducational style. Various teaching styles (democratic, autocratic,anarchic, or permissive) and their influence on the development ofcommunicative competences in students are being considered in thispaper. 
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