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Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига VIII, 2/2017. 

Ивко НИКОЛИЋ* 
Учитељски факултет 
Универзитет у Београду 
 
 

УЛОГЕ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА ПРИРОДЕ  
И ДРУШТВА У ЕФИКАСНОЈ ШКОЛИ КОЈА СЕ УБРЗАНО МЕЊА  

 
Сажетак: У новој концепцији наставе и других видова педагошког рада, 

наставници обављају раније и добијају нове улоге. За иновиране старе и нове улоге 
наставници морају стицати одговарајуће компетенције. Тако смо на почетку рада 
јасно одредили шта су улоге, а шта компетенције наставника и шта се подразу-
мева под ефикасном школом. За потребе овог рада теорије смо сврстали у неколи-
ке групе имајући притом у виду да постоје бројна преплитања међу теоријским 
концепцијама, али у савременој дидактичкој литератури најприсутније су и прак-
тичарима се највише препоручују: бихејвиористичка, критичко-комуникативна, 
конструктивистичка, мисаони модели учења и хуманистичке теорије учења. 

Предмет ове теме је истраживање ставова и мишљења испитаника о 
концепцији ефикасне школе, еманципаторској улози ученика и компетенцијама 
наставника за рад у ефикасној школи, са посебним освртом на специфичне ком-
петенције наставника у реализацији циљева и задатака наставе природе и дру-
штва. У предмету истраживања имплицирана је сазнајна, мотивациона, инова-
тивна и системски евалуативна компонента. Циљ истраживања је да се утврде 
ставови и мишљења наставника и студената о концепцији ефикасне школе у 
друштву које се убрзано мења; да се истраже еманципаторска улога ученика и 
компетенције наставника неопходне за рад у ефикасној школи и делотворној 
настави. Истраживањима смо утврдили кључне индикаторе и обележја ефика-
сније школе у односу на традиционалну. Утврђени индикатори могу бити знача-
јан ослонац за моделовање ефикасније школе, која би била педагошки развијенија 
институција и која би могла оптималније да задовољaва стално растуће соци-
јалне потребе ученика. 

 

Кључне речи: улоге наставника, компетенције наставника, ефика-
сна школа, еманципаторска улога ученика. 

 
 

Теоријски приступ истраживању 

Однос улоге и компетенције 
Тема за коју смо се определили захтева да се на самом почетку раз-

граниче и дефинишу неки појмови како би се избегли могући неспоразу-
ми. Треба јасно одредити шта су улоге, а шта компетенције наставника и 
шта се подразумева под ефикасном школом. Ова два појма међусобно су 
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повезана, при чему је први основа за одређивање другог. Човек се спрема, 
стиче компетентност како би успешно остваривао неку улогу. Будући профе-
сор изучава на факултету (стиче компетентност) енглески језик, граматичке 
облике, лексику, реченичне конструкције тога језика, да би у школи успешно 
остваривао улогу предавача тога предмета. Дакле, зависно од професионал-
них улога за које се припрема, појединац стиче одређене компетенције. Без 
њих он не може да се успешно бави професијом за коју се определио. Логич-
но објашњење да је компетенција способност, односно стручност за обавља-
ње неког посла сматра се недовољним. М. Даниловић под појмом компентен-
ција подразумева скуп знања, способности, вештина и вредности, тј. меродав-
ност, надлежност, оспособљеност, квалификованост некога, тј. наставника, за 
квалитетно вршење своје професије и позива (Даниливић, 2010). Дакле, он 
мисли да за компетентност нису довољне само способности и знања, него су 
неопходне још и вештине и вредности. Д. Бранковић се концентрише на про-
фесионалне компетенције наставника и наглашава да овај појам има сложену 
тродимензионалну структуру, те да обухвата: а) поседовање стручних, педа-
гошко-психолошких и дидактичко-методичких знања, б) практична умења у 
раду са ученицима и извођењу наставног процеса, в) формирана позитивна 
мишљења и уверења о ученицима и васпитно-образовном процесу. Организа-
ција за економску сарадњу компетенцијама прилази економистички и на прво 
место ставља навике, когнитивне и практичне, па тек онда знања. И Сухору-
ков се залаже да се традиционална образовна идеологија ЗУН (знања – умења 
– навике) замени филозофијом НУЗ (навике – умења – знања), што значи да 
образовни систем треба усмерити од школе знања на школу компетенција.       

Аутори се веома разликују у броју компетенција које треба да има 
успешан наставник. Н. Сузић наводи двадесет осам компетенција неопход-
них за живот у 21. веку. За потребе овог рада ми смо компетенције подели-
ли на две групе – личносне и теоријско-когнитивне. У личносне спадају: 
социјална, емоционална, радно-акциона и морална компетенција, а у тео-
ријско-когнитивне: стручна (предметна), педагошко-дидактичко-методич-
ка, комуникацијско-интеракцијска и евалуацијска компетенција. У навође-
њу захтева и опису сваке од ових компетенција полазили смо од мишљења 
више аутора (Зимњаја, 2004; Пеклај, 2008; Кузмина, 1990; Ђурић, 2010; 
Сузић, 2005; Големан, 1998; Ђурановић, 2007; Вилотијевић, 2010). 

Много је теорија учења, међу којима се неке међусобно оштро раз-
ликују и некад су сасвим супротстављене по принципима за које се залажу 
и по циљевима којима теже. Има и теорија које су међусобно врло сличне, 
тако да је тешко између њих повући разлику. Поставља се питање шта да 
ради наставник кад се нађе пред ученицима, како да се определи на коју 
теорију да се наслања ради успешније наставе. Универзалног рецепта који 
би једнако важио у свим ситуацијама нема. Дидактички високообразован 
наставник ће некад на истом часу користити више теорија, на пример кад 
треба савладавати неки нови садржај, ослањаће се на конструктивистичку 
концепцију, а кад треба увежбавати, поштоваће бихејвиористичке захтеве. 
Све зависи од природе градива, постављених циљева и задатака, од саста-
ва одељења. Зато је потребно познавати суштину теорија учења и приме-
њивати их онако како захтева одређена педагошка ситуација. 
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Методолошки оквир истраживања 

1. Предмет истраживања Предмет ове теме јесте истраживање 

ставова и мишљења испитаника о концепцији ефикасне школе, еманципа-

торској улози ученика и компетенцијама наставника за рад у ефикасној 

школи, са посебним освртом на специфичне компетенције наставника у 

реализацији циљева и задатака наставе природе и друштва. У предмету 

истраживања имплицирана је сазнајна, мотивациона, иновативна и систем-

ски евалуативна компонента. Сaзнајна компонента изражава се у открива-

њу нових чињеница којe се односе на концепцију ефикасне школе која би 

својом успешном организацијом и делотворним педагошким радом поста-

ла институција успеха за све ученике. Евалуативно-мотивациона компо-

нента изражава се у изналажењу и откривању чинилаца који ће 

омогућaвати ученицима да континуирано прате своје резултате да на вре-

ме исправе и отклоне лоше, а афирмишу добре резултате. Иновативна ком-

понента се односи на моделовање нове, успешније концепције школе и 

примене иновативних модела делотворне наставе у којој ће ученици само-

стално стицати знања, бити успешни уз водитељску улогу и помоћ настав-

ника. Системска компонента изражава се у моделовању наставе на систем-

ским основама уз континуирано обезбеђење повратне информације која ће 

пратити сваки корак активности ученика.    

2. Циљ истраживања Циљ истраживања је утврђивање ставова и 

мишљења наставника и студената о концепцији ефикасне школе у дру-

штву које се убрзано мења; да се истраже еманципаторска улога ученика и 

компетенције наставника неопходне за рад у ефикасној школи и делотвор-

ној настави, са посебним освртом на компетенције наставника у реализа-

цији циљева и задатака наставе природе и друштва.    

Из постављеног циља произашли су основни и помоћни задаци 

истраживања. Повезане са основним и помоћним задацима, постављене су 

основне и помоћне хипотезе истраживања. Од варијабли су коришћене 

основне демографске варијабле (пол, радно искуство наставника, место 

студирања за студенте) и образовне варијабле (ниво образовања наставни-

ка, њихов положај у школи, а за студенте година студирања). У истражи-

вању је коришћена дескриптивна научноистраживачка метода, односно 

Сервеј поступак ове методе, као и метода теоријске анализе. У поступку 

истраживања коришћене су технике анкетирања и скалирања, а од инстру-

мената упитници за наставнике и студенте. Обрада података извршена је 

коришћењем статистичког софтвера SPSS 13.0 и том приликом употре-

бљене су следеће статистичке процедуре и мере за обраду података: мере 

дескриптивне статистике (М и SD), фрекфенцијска анализа, Хи-квадрат 

тест, мере корелационе анализе, анализа варијансе и једнофакторска ANO-

VA. Узорак истраживања био је стратификованог једноставно случајног 

карактера. Узорком је обухваћено 2411 испитаника: 1367 запослених у 

школама широм Србије и 1044 студента учитељских факултета. 
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Резултати истраживања 

Први истраживачки задатак односио се на истраживање ставова и 

мишљења наставника о битним елементима и обележјима ефикасне школе 

која би оптималније задовољавала развојне социјалне потребе ученика и 

својом успешном, делотворном наставом водила ученике до успеха.  

Од испитаника је тражено да на петостепеној скали, од веома се 

слажем до веома се не слажем, изразе степен слагања са понуђеним тврд-

њама у којима су дата битна обележја успешне, ефикасне школе која би 

била школа успеха за све ученике и у којој би се ученици и наставници 

пријатно осећали, у којој би сви ученици били успешни према својим 

могућностима.   

Табела 1 
 N Min. Max. M SD 

Школа је институција сарадње и поверења 1356 1 5 4.10 1.134 

У школи сви уче – школа је институци-

ја која учи 
1356 1 5 4.09 1.107 

Школа је заједница наставника и учени-

ка које повезује поверење и уважавање 

 

1356 

 

1 

 

5 

 

4.07 

 

1.101 

Наставници су првенствено васпитачи, 

уче ученике да мисле, стичу моралне 

вредности да се сналазе у променама 

које се убрзавају, а знања застаревају  

 

 

1356 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

4.07 

 

 

1066 

Школа и одељења у њој морају бити 

довољно мала да би била ефикасна 

 

1356 

 

1 

 

5 

 

4.06 

 

1.113 

У успешној школи постоји нова про-

сторна организација наставних објеката 

и опремљености према новој, информа-

тичкој парадигми  

 

 

1356 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

4.04 

 

 

1.068 

Интерактивни самостални рад ученика 1356 1 5 3.99 1.116 

Вредновање и прибављање повратне 

информације је свакодневно 
1356 1 5 3.98 1.078 

Школа је истраживачка лабораторија 

која истражује и унапређује свој рад 

 

1356 

 

1 

 

5 

 

3.97 

 

1.053 

Школа је у сталним развојним променама 1356 1 5 3.96 1.870 

У школи свако има довољно времена за 

друге 
1356 1 5 3.94 1.093 

Користе се моћни и разноврсни извори 

знања 
1356 1 5 3.94 1.014 

Школа ради у једној смени, све обавезе 

у току дана ученици завршавају у школи 

 

1356 

 

1 

 

5 

 

3.93 

 

1.130 

У вредновању постигнућа пред настав-

ником, група ученика може користити 

подсетнике 

 

1356 

 

1 

 

5 

 

3.92 

 

.986 

Наставници се баве дететом, а мање 

предметом 
1356 1 5 3.91 1.083 

У школи је изражена еманципаторска 

улога ученика 
1356 1 5 3.91 1.053 
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У успешној школи мањи број наставни-

ка у одељењу организује рад из више 

предмета: наставе, слободног времена и 

васпитног рада  

 

 

1356 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

3.91 

 

 

1.019 

У успешној школи ученици самовред-

нују своја постигнућа на основу утврђе-

них критеријума 

 

1356 

 

1 

 

5 

 

3.90 

 

.944 

Примена иновативних модела рада 1356 1 5 3.88 1.074 

Предавање је права реткост, а инстр. 

подстицање самосталног учења учени-

ка је стално и свакодневно  

 

1356 

 

1 

 

5 

 

3.87 

 

1.033 

N – бр.испит. Min – мин.вр. Max – макс.вред. M – арит. средина SD – ст.девијација 

 

Високе вредности аритметичких средина за сва обележја указују да 

испитаници имају снажне позитивне ставове према концепцији ефикасне 

школе која би оптималније задовољавала растуће потребе ученика, под-

стицала и водила сваког појединца до успеха. Разлике у М – вредностима 

међу индикаторима ефикасне школе указују на закључак да су сва обележ-

ја уједначена по М – вредностима и приближно значајна за моделовање 

ефикасне школе. 

Наиме, наставници имају позитивне ставове и мишљења о битним 

обележјима концепције ефикасне школе која би оптималније задовољавала 

растуће потребе ученика и доводила их до успеха. 

Такође смо истражили и ставове студената учитељских факултета (II, 

III и IV година) о битним елементима ефикасне школе која би оптималније 

задовољавала растуће потребе ученика и доводила их до успеха. Интересова-

ло нас је да ли студенти који се припремају за наставнички позив имају пози-

тивне ставове према обележјима концепције ефикасне школе. 

 

Резултати су дати у Табели 2: 

 
М-вред-

ност 
М-вред Ранг 

Примена иновативних модела рада 11,84 3,96 9 

Школа је институција која учи  12,24 4,о8 5 

Школа је истраживачка лабораторија 11,88 3,96 8 

Школа је институција сарадње и поверења 12,32 4,07 2 

Школа је у сталним развојним променама 11,76 3,92 13 

У школи свако има довољно времена за друге 11,80 3,93 10 

Наставници се баве дететом, а мање предметом 11,44 3,81 15 

Наставници су првенствено васпитачи (педагози)  12,20 4,07 6 

Школа и одељења у њој морају бити довољно 

мала да би били ефикасни 
12,26 4,09 3 
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Школа је заједница наставника и ученика које 
повезује поверење и уважавање 

12,36 4,12 4 

У школи је изражена еманципаторска улога ученика 11,80 3,93 11 

Вредновање и прибављање повратне инфор-
мације је свакодневно 

12,02 4,01 7 

Користе се моћни и разноврсни извори знања 14,89 4,96 1 

У вредновању постигнућа пред наставником 
ученици користе подсетнике 

11,80 3,93 12 

У школи мањи број наставника у једном одеље-
њу организује рад више предмета 

11,73 3,91 14 

Школа ради у једној смени. Све обавезе у току 
дана ученици завршавају у школи. 

11,41 3,80 16 

 

Посматрано у тоталу истраживања, може се уочити да студенти по 
висини М – вредности испољавају веома снажне позитивне ставове према 
свим обележјима концепције ефикасне школе. Вредности аритметичких 
средина крећу се у распону од М-3,80 – 4,96 од максимално могуће оцене 
5. Посматрано у тоталу, студенти-будући учитељи, испољавају снажне 
ставове, позитивније од наставника обухваћених узорком истраживања. 

 

Еманципаторска улога ученика у ефикасној школи 

Еманципаторско обележје васпитно-образовног рада у ефикасним 
школама темељи се на слободи, самосталности и независности. ,,Помози 
ми да урадим сам“ је мото независности и самосталности ученика у 
наставном процесу у ефикасној школи. У центру васпитно-образовног 
рада у ефикасној школи мора бити ученик. Наставник у ефикасној школи 
индиректно води наставни процес допуштајући да дете само гради своју 
личност. Наставник је партнер који усмерава ученике на самосталну 
активност. Ове и неке друге кључне поставке које одређују еманципатор-
ску улогу ученика биле су полазиште у истраживању ставова и мишљења 
наставника о овом обележју (еманципаторска улога) ефикасне школе. 

 

Табела 3: Став према еманципаторској улози ученика (радни статус) 

Status M N SD 

Наставник разредне наставе 3.83 339 1.013 

Наставник предметне наставе 3.88 378 1.033 

Директор 4.26 47 .846 

Педагог/психолог 4.30 37 1.024 

Total 3.90 801 1.021 
 

Из резултата приказаних у Табели 3, види се да наставници разред-
не наставе испољавају нешто слабије ставове (М-3,83) о еманципаторској 
улози ученика од својих колега који раде у старијим разредима (М-4,26), а 
још више од педагога и психолога (М-4,30). 
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Овакви резултати су доста логични. Прво, наставници оба страту-
ма гаје јаке позитивне ставове према еманципаторској улози ученика у 
ефикасној школи. Међутим, најснажније ставове имају предводници про-
мена као што су стручни сарадници (педагози и психолози) и директори 
школа. Штавише, и редослед је доста разумљив и прихватљив. 

Студенти учитељског факултета припремају се за учитељски позив 
који ће обављати у школама учећег друштва. У друштву које учи и школа 
мора бити институција у којој сви запослени уче. Студенти-будући учитељи 
треба да се припремају за своје нове и поливалентне улоге. Еманципаторска 
улога ученика у ефикасној школи једно је од важних обележја будуће ефика-
сне школе. Самовредновање ученика важан је показатељ остваривања њихове 
еманципаторске улоге ученика у овим школама. Зато нас је посебно интересо-
вало колико се студенти припремају не само за традиционалне, већ и за нове 
улоге које ће имати у ефикаснијој школи будућности. 

Важан индикатор остваривања еманципаторске улоге ученика у 
школи је њихово учешће у самовредновању постигнућа у ефикасној шко-
ли. У систему вредновања у великој мери се одсликавају промене у школи, 
посебно оне које се односе на улогу ученика. У самоевалуацији се ученици 
оспособљавају да сами открију добре и лоше стране у свом раду како би 
погрешке могли на време исправити. Зато смо се у нашем истраживању и 
определили да остваривање еманципаторске улоге у школи сагледамо и 
кроз промене у њиховој самоевалуацији. 

Резултати у израчунатим М – вредностима по месту студирања 
дати су у Табели 4: 

 

Учитељски факултет Mean N Std. Deviation 

Београд 4.54 127 .699 

Ужице 3.89 114 .919 

Јагодина 4.05 91 1.079 

Сомбор 3.69 77 1.115 

Врање 3.45 47 1.486 

Лепосавић 3.27 30 .868 

НО Вршац 3.80 30 1.064 

НО Нови Пазар 3.22 18 1.263 

Total 3.94 534 1.084 

 
Вредности аритметичких средина (М) у Табели 4 показују степен 

слагања студената из различитих места студирања са обележјем ефикасне 
школе које се односи на еманципаторску улогу ученика и израчунате вред-
ности указују на постајање статистички значајне разлике (0.01) између 
група студената из различитих места студирања. 
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Компетенције наставника ефикасне школе 

Истражили смо ставове и мишљења наставника о њиховим компетен-

цијама за рад у ефикасној школи која би била институција успеха за све уче-

нике према мери њихових потенцијала. Резултати су приказани у Табели 5: 

ЕМОЦИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ N Min Max M SD 

Способност емоционално интелигентног 

понашања у комуникацијама са ученицима и 

управљању наставом 

566 1 5 3.75 1.326 

Способност резонантног емоционалног пона-

шања у сарадњи са колегама и ученицима у 

школи 

566 1 5 3.72 1.291 

ЕТИЧКО-ВРЕДНОСНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ N Min Max M SD 

Способности у подручју општељудских вред-

ности 
566 1 5 3.79 1.309 

Способности промишљања и усмеравања 

властитог вредносног оквира понашања 
566 1 5 3.78 1.304 

Способности развијања етичких вредности 

код других појединаца (ученика, сарадника) 
566 1 5 3.80 1.275 

КУРИКУЛАРНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ N Min Max M SD 

Курикуларне способности у познавању и реа-

лизацији садржаја, циљева, стандарда и исхода 

у предметима који чине школски курикулум 

566 1 5 3.74 1.160 

Курикуларне способности у познавању спе-

цифичних садржаја (слободно време, рад 

одељењских заједница, интересне групе еко-

лошко васпитање и др.) 

566 1 5 3.74 1.067 

ЕВАЛУАТОРСКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ N Min Max M SD 

Способности у примени одговарајућих стра-

тегија у евалуацији школског курикулума 
564 1 5 3.82 1.105 

Способности континуиране комплексне ева-

луације постигнућа ученика (знање, навике, 

интересовања, потребе, активност у слобод-

ном времену ....) 

566 1 5 3.76 1.171 

Способност прибављања континуиране сва-

кодневне повратне информације о раду, раз-

воју и напредовању ученика 

566 1 5 3.78 1.218 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ САВЕТОВАЊА И 

ВОЂЕЊА 
N Min Max M SD 

Способност дијагностиковања узрасних и 

ситуационих криза, тешкоћа, конфликата и 

неуспеха у раду и учењу 

566 1 5 3.84 1.191 

Способност примене различитих стратегија у 

указивању саветодавне и инструктивне помо-

ћи ученицима у раду, развоју и разрешењу 

конфликата и тешкоћа у развоју  

566 1 5 3.82 1.229 
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Способност откривања и развијања инди-

видуалних потреба и интересовања ученика 
566 1 5 3.80 1.332 

Способности указивања педагошке инструкци-

је у подстицању и вођењу ученика до успеха  
566 1 5 3.83 1.210 

Способност саветовања родитеља у различи-

тим областима од значаја за учење и развој 

њихове деце 

566 1 5 3.78 1.199 

ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
N Min Max M SD 

Способност разумевања и примене образов-

них и методолошких теорија као темеља 

наставне активности 

564 1 5 3.75 1.202 

Способност уочавања повезаности између 

образовних теорија, образовне политике и 

праксе 

566 1 5 3.66 1.129 

Способност реализације примењених обра-

зовних, акционих истраживања у различитим 

областима педагошког рада 

566 1 5 3.68 1.138 

Способност критичке анализе образовних 

теорија и праксе образовања 
566 1 5 3.77 1.145 

ПСИХОЛОШКО-РАЗВОЈНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
N Min Max M SD 

Способност утемељења образовних стратеги-

ја на законитостима развојних, узрасних 

карактеристика ученика 

566 1 5 3.75 1.121 

Способност интеграције деце са посебним 

потребама (даровите и деце која заостају) у 

образовни систем рада 

566 1 5 3.71 1.128 

Способност индивидуализације и интеграци-

је рада са децом различитих развојних могућ-

ности  

566 1 5 3.72 1.165 

ИНФОРМАТИЧКО-МЕДИЈСКЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
N Min Max M SD 

Способност интеграције електронског учења 

у систем школског поучавања и учења 
564 1 5 3.70 1.208 

Способност коришћења електронских извора 

у наставном раду (Web-портали, рачунари, 

мреже) 

566 1 5 3.72 1.238 

Способност примене електронских уређаја и 

медија у настави (БИМ-пројектор, електрон-

ска табла и друго) 

566 1 5 3.69 1.258 

Способност коришћења и примене европских 

информатичких стандарда 
566 1 5 3.67 1.197 

КОМУНИКАТИВНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ N Min Max M SD 

Способност делотворне комуникације с поје-

динцем и групама у образовном раду 
566 1 5 3.77 1.245 

Способност подстицања интерактивне кому-

никације међу ученицима 
566 1 5 3.73 1.308 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ РАЗУМЕВАЊА УТИЦА-
ЈА ДРУШТВЕНИХ ПРОМЕНА НА 
ОБРАЗОВАЊЕ 

N Min Max M SD 

Способности разумевања утицаја друштве-
них промена на образовање 

566 1 5 3.69 1.046 

Способност утицаја образовања на друштве-
не и техничко-технолошке промене 

564 1 5 3.67 1.065 

Способност разумевања утицаја образовања 
на развојне промене у друштву и предвод-
ничке улоге школе у томе 

566 1 5 3.72 1.117 

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

N Min Max M SD 

Компетентност у примени различитих стра-
тегија у педагошком раду са ученицима 

566 1 5 3.79 1.227 

Способност у моделовању наставе на систем-
ским основама као макро-дидактичкој инова-
цији кључној компоненти нове информатич-
ке парадигме у организацији наставе 

566 1 5 3.77 1.125 

Способност примене иновативних модела 
наставе у чијем центру је самостални рад 
ученика и успешно – победничко учење 
(индивидуализована, хеуристичка, пројектна, 
интерактивна и друге) 

566 1 5 3.78 1.187 

ЕКОЛОШКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ N Min Max M SD 

Способност еколошког васпитања ученика у 
очувању здраве природне средине 

566 1 5 3.85 1.285 

Способност у упућивању ученика у открива-
ње зависности човека и природе и штетним 
последицама поремећаја ових односа 

566 1 5 3.83 1.323 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА У РЕА-
ЛИЗАЦИЈИ СВОЈИХ УЛОГА У ШКОЛИ 

N Min Max M SD 

Способност планирања (годишњег тематског, 
месечног оперативног и дневног планирања и 
програмирања) 

566 1 5 3.82 1.321 

Способност за реализацију организаторске улоге 
(организовање и управљање наставним радом) 

566 1 5 3.81 1.307 

Способност у реализацији мотиваторске уло-
ге (подстицање и вођење ученика до успеха) 

566 1 5 3.84 1.328 

Способност у реализацији саветодавне и 
педагошко-инструктивне улоге (познавање 
делотворних стратегија и техника упућивања, 
саветовања и вођења ученика) 

566 1 11 3.86 1.240 

Способност за реализацију евалуаторских 
улога (стратегија континуиране евалуације 
свих вредности а не само знања, сагледавање 
субјективних и објективних могућности, сва-
кодневни увид у резултате) 

566 1 5 3.80 1.179 

Способност примене одговарајућих стратеги-
ја у реализацији истраживачке улоге (акцио-
на истраживања) 

566 1 5 3.77 1.101 
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Компетенције ефикасне школе која сваког ученика треба да доведе 
до успеха тражи компетентне наставнике за реализацју старих и нових 
улога у ефикасној школи. Усаглашена са теоријски утемељеном концепци-
јом ефикасне школе, испитаницима је понуђена листа потребних компе-
тенција које би наставници природе и друштва, а и сви остали наставници, 
морали поседовати за рад у таквој школи. 

На основу резултата датих у Табели 5, могуће је уочити да испита-
ници имају веома позитивне ставове према листи компетенција за које би 
наставници морали бити оспособљени у процесу свог образовања и струч-
ног усавршавања. Све компетенције прелазе средње вредности (М-3,70). 
Имајући у виду да је оптимална оцена 5, може се констатовати да су све 
компетенције високо рангиране. 

На основу израчунатих М-вредности, утврђена је ранг-листа основ-
них компетенција које су потребне за обављање различитих улога настав-
ника ефикасне школе. 

 
Табела 6: Ранг-листа компетенција нaставника ефикасне школе 

Ранг Компетенције М-вредности 

1. Еколошке компетенције 3.840 

2. 
Компетенције за реализацију улога наставника  
у ефикасној школи 

3.816 

3. Компетенција саветовања и вођења 3.814 

4. Вредносне компетенције 3.790 

5. Евалуаторске компетенције 3.786 

6. Дидактичко-методичке компетенције 3.780 

7. Комуникативне компетенције 3.750 

8. Курикуларне компетенције 3.740 

9. Емоционалне компетенције 3.735 

10. Психолошко-развојне компетенције 3.726 

11. Теоријско-методолошке компетнције 3.715 

12. Информатичко-медијске компетенције 3.695 

13. 
Компетенције за разумевање утицаја друштвених 
промена на промене у ефикасној школи 

3.693 

 
Како се из Табеле 6 види, наставници у ефикасној школи обављају 

разне улоге (организаторска, саветодавна, евалуативна и др), за које треба 
стећи одговарајуће компетенције. Утврђено је да наставници у ефикасној 
школи успеха за све ученике морају поседовати 13 компетенција које су 
структуриране од више посебних преко којих се оне остварују. Испитани-
ци путем својих ставова приближно и уједначено оцењују вредност компе-
тенција које морају поседовати наставници ефикасне школе. Разлике у М – 
вредностима су веома мале. Из приказаних резултата могуће је уочити да 
испитаници високо рангирају свих 13 компетенција наставника ефикасне 
школе. Њихова приближна валоризација и ,,снага“ изражена у М – вредно-
стима указује на закључак да су наведене компетенције приближно значај-
не за моделовање ефикасне школе успеха за све ученике. 
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Наставници, стручни сарадници и директори о компетенцијама 

наставника за рад у ефикасној школи 

Интересовало нас је да ли постоје разлике у редоследу компетен-

ција према варијабли професионално-радни статус запослених у школи. 

 
Табела 7: Важност компетенција/положај у школи (радни статус) 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
ПОЛОЖАЈ У ШКОЛИ 

Total 
НРН НПН Д СС 

Дидактичко-методичке  66 51 9 3 129 

Курикуларне  49 38 4 5 96 

Етичко-вредносне 20 27 5 8 60 

Емоционалне 15 35 2 4 56 

Теоријско-методолошке 17 28 6 2 53 

Саветодавно-инструктивне 20 16 4 4 44 

Комуникативне  12 22 0 0 34 

Психолошко развојне 14 10 3 0 27 

Разумевање друштвених промена на об. 6 15 0 2 23 

Евалуаторске  9 13 0 0 22 

Информативно-медијске 6 6 0 0 12 

Еколошке  2 8 0 0 10 

 236 269 33 28 566 

НРН – наст. раз. наставе, НПН- наст. пред. наставе, Д – директор, СС- ст. сарадници. 

 

Ранг-листа компетенција доста је логична и у складу је са нашим 

очекивањима. Дидактичко-методичке компетенције оправдано заузимају 

прво место ранг-скале. Курикуларне по приоритету иду иза дидактичко-

методичких, јер су за реализацију школског курикулума оне неопходне. 

Евалуаторске прате квалитет остваривања дидактичко-методичких компе-

тенција. Наравно, и све остале налазе се у ланцу важних компетенција 

чији је редослед, чини нам се, доста логички постављен. 

Из анализе резултата датих у Табели 7 могуће је уочити разлике у 

редоследу појединих компетенција за наставнике разредне и предметне 

наставе, директоре и стручне сараднике у школи. Дидактичко-методичке 

компетенције заузимају прво место наставника, док стручни сарадници на 

првом месту истичу етичке компетенције. Етичке компетенције заиста су 

изузетно важне. Наставник основне школе, посебно наставници у млађим 

разредима, првенствено су васпитачи па тек онда предавачи, организатори 

наставе. Они васпитавају својом личношћу, етичким ставовима и другим 

вредностима, својим примером. Пример је најједноставнији, а најаче сред-

ство утицаја васпитавања. Курикуларне компетенције су за све категорије 

испитаника на другом месту скале, осим за директоре. Они ту издвајају 

теоријско-методолошке компетенције. Курикуларне се функционално на-
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довезују на дидактичко-методичке компетенције. Дидактичко-методичке 

компетенције остварују се реализацијом курикуларних циљева и задатака. 

Етичко-вредносне компетенције налазе се на трећем месту ранг-листе у 

тоталу за све испитанике осим за стручне сараднике које их стављају на 

прво место. Потпуно слагање међу испитаницима постоји само код савето-

давно-инструктивних компетенција. Код свих других компетенција на ранг-

скали нема слагања, већ су уочљиве разлике које нису статистички значајне. 

Предмет теме био је истраживање ставова и мишљења испитаника 

компетенцијама наставника за рад у ефикасној школи. У предмету истра-

живања била је имплицирана сазнајна, мотивациона, иновативна и систем-

ски евалуативна компонента. Сазнајна компонента изражава се у открива-

њу нових чињеница које се односе на компетенције наставника за рад у 

ефикасној школи како би својим успешним и делотворним педагошким 

радом водили ученике до успеха. Евалуативно-мотивациона компонента 

изражава се у откривању чинилаца који ће омогућавати ученицима да кон-

тинуирано прате своје резултате, да на време исправе и отклоне лоше, а 

афирмишу добре резултате у настави природе и друштва. Иновативна ком-

понента односи се на примену иновативних модела делотворне наставе 

природе и друштва, у којој ће ученици самостално стицати знања, бити 

успешни уз водитељску улогу и помоћ наставника. Системска компонента 

изражава се у моделовању наставе на системским основама уз континуи-

рано обезбеђење повратне информације која ће пратити сваки корак актив-

ности ученика. 

Циљ истраживања био је утврђивање ставова и мишљења настав-

ника и студената о компетенцијама наставника природе и друштва за рад у 

ефикасној школи у друштву које се убрзано мења. 

 

Импликације резултата истраживања 

Овим истраживањима утврдили смо кључне индикаторе и обележ-

ја ефикасније школе у односу на традиционалну: 1) ефикасна школа мора 

бити институција сарадње и поверења (М-4,10), 2) у ефикасној школи сви 

уче – школа је институција која учи (М-4,09), 3) наставници у ефикасној 

школи првенствено су васпитачи (М-4,07), 4) ефикасна школа је заједница 

наставника и ученика које повезује поверење и уважавање (М-4,07), 5) 

школа и одељења морају бити довољно мала да би била ефикасна (М-

4,06), 6) у ефикасној школи мора постојати нова просторна организација 

(М-4,04), 7) у ефикасној школи настава се темељи на самосталном и интер-

активном раду ученика (М-3,99), 8) у ефикасној школи се континуирано 

одвија вредновање постигнућа ученика (М-3,98), 9) ефикасна школа мора 

бити истраживачка лабораторија (М-3,97), 10) ефикасна школа мора бити 

институција развојних промена (М-3,96), 11) у ефикасној школи користе 

се разнолики извори за самостални рад ученика (М-3,94), 12) ефикасна 

школа је заједница наставника и ученика (М-3,93), 13) у ефикасној школи 

ученици приликом вредновања користе подсетнике (мапе ума, упоришне 
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тачке) (М-3,92), 14) у ефикасној школи се подстиче и развија еманципа-

торска улога ученика у настави (М-3,91), 15) у ефикасној школи наставни-

ци се баве више дететом него предметом (М-3,91), 16) у ефикасној школи 

одељења морају бити довољно мала да би била ефикасна (М-3,91), 17) у 

ефикасној школи ученици самовреднују своја постигнућа на основу утвр-

ђених стандарда постигнућа (М-3,90) и 18) у ефикасној школи се приме-

њују иновативни модели наставног рада. Традиционална предавања у ефи-

касној школи су права реткост. 

Такође, утврдили смо листу од 13 компетенција наставника у реа-

лизацији својих различитих улога у ефикасној школи, и то: 1) еколошке 

компетенције, 2) компетенције за реализацију улога наставника у ефика-

сној школи, 3) компетенције саветовања и вођења, 4) вредносне компетен-

ције, 5) евалуаторске компетенције, 6) дидактичко-методичке компетенци-

је, 7) комуникативне компетенције, 8) курикуларне компетенције, 9) емо-

ционалне компетенције, 10) психолошко-развојне компетенције, 11) тео-

ријско-методолошке компетенције, 12) информатичко-медијске компетен-

ције и 13) компетенције за разумевање утицаја друштвених промена на 

промене у ефикасној школи.  

Нова педагошко-информатичка парадигма организације рада у 

школи подразумева еманципаторску улогу ученика у центру одвијања 

наставног процеса. Заснивање педагошке делатности ефикасне школе на 

хуманистичкој и еманципаторској улози ученика и самосталном стицању 

знања и примени нове ефикасније технологије чини најважније обележје 

нове педагошко-информатичке парадигме у односу на традиционалну кон-

цепцију наставе по парадигми Коменског. Овај део истраживања може 

бити значајан прилог креаторима образовне политике у моделовању ефи-

касне школе утемељене на еманципаторској улози ученика и уз примену 

савремене информационе технологије која је све минијатурнија, све моћ-

нија и све приступачнија могућностима сваке школе.  
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THE ROLES AND THE COMPETENCES OF SCIENCE TEACHERS 

IN THE EFFECTIVE SCHOOL WHICH IS RAPIDLY CHANGING 

 
Summary: In the new concept of teaching and other forms of educational 

work, teachers performe faster and get new roles. For innovated old and new roles, 

teachers have to acquire the appropriate competences. Therefore we have clearly 

determined at the beginning of the article what teachers' roles and what their com-
petencies are and also what is meant by effective school. For the need of this work 

we have classified learning theories into several groups taking into account that 

there are some interweaving among these concepts but in modern didactic literatu-
re most pervasive and most recommendable to practicioners are behavioral, criti-

cal-communicative, constructivist, thoughtful learning models and humanistic lear-
ning theories. 

The subject of this topic is to explore the attitudes and the opinions of the 

respondents on the concept of effective school, the emancipatory role of students and 
teachers' competencies to work in an effective school, with reference to the specific 

competencies of teachers in the realization of science teaching goals and tasks.  

In the subject of the research we have implied the cognitive, motivational, 
innovative and systematic evaluative component. The aim of the research is to 

determine the attitudes and the opinions of teachers and students on the concept of 
efficient school in the society that is rapidly changing; to explore the emancipatory 

role of students and teachers' competences necessary for the efficient work and 

effective teaching in modern school. In the research we have found the key indica-
tors and characteristics of effective school in regards to traditional teaching. These 

indicators can be a significant support for modeling efficient school which will be 
more pedagogically developed institution and which could optimize the meets of 

constantly growing social needs of students. 

 
Key words: the role of teachers, teachers' competences, effective school, 

emancipatory role of students.1 
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