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УЛОГА НАСТАВНИКА У ПОДСТИЦАЊУ                     
ПРОСОЦИЈАЛНОГ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА 

Aпстракт: У овом раду бавимо се утицајем наставника на 
просоцијално понашање ученика. Наиме, просоцијално понашање, односно 
позитивно социјално понашање, чини суштинску карактеристику људских 
односа, узајамних веза са другим особама. Понашање усмерено ка 
добробити другог, тј. просоцијално понашање представља једну од 
основних вредности на којима се заснивају међуљудски односи и значајно је 
за остваривање компетентности појединца у различитим сферама живота. 
Како је школа основна и једна од најзначајнијих институција васпитања у 
савременим друштвима, и како покрива најдуже раздобље организованог 
васпитања и образовања личности у току живота, у њој се не би смело 
занeмарити подручје просоцијалног понашања. Подстицање просоцијалног 
развоја ученика требало би да буде једна од важних подручја васпитног 
деловања школе и наставника, те наше истраживање има за циљ да утврди 
улогу наставника у подстицању просоцијалног понашања ученика. 
Истраживањем је обухваћено 133 наставника. Добијени резултати 
истраживања показују поступке и активности које  наставници користе у 
свом раду како би развијали и подстицали просоцијално понашање својих 
ученика. 

Кључне речи:  просоцијално понашање, школа, наставник, социјална 
компетентност. 

УВОД 

 Просоцијално понашање, односно позитивно социјално понашање, зна-
чајно је за остваривање компетентности појединца у различитим подручјима 
живота и рада. Заправо, понашање усмерено ка добробити другог представља 
једну од основних вредности на којима се заснивају међуљудски односи, а 
могло би се рећи и квалитет живота човека.  

Друштвено-политичке промене које су се дешавале у нашем друштву и 
које се и данас дешавају прати криза морала и конфузија вредности, што може 

                                                        
∗ mariola.djordjevic@gmail.com 



Ђорђевић, М.: Улога наставника у подстицању просоцијалног понашања ученика 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 22 • БР. 21 • ДЕЦЕМБАР 2019 • 27–44 

 

28 

бити препрека испољавању позитивног социјалног понашања. „У друштву у 
којем су моралне вредности на ниском нивоу просоцијални дискурс, толеран-
ција, алтруизам и емпатија постају ретке појаве” (Којић и Марков, 2011: 235). 
Код младих повећана је популарност утилитарног и хедонистичког стила, као 
и мања склоност новијих генерација младих ка алтруистичком начину живота. 
„То значи да код младих опада популарност животних стилова који подразу-
мевају залагање за опште интересе и добробит других, а расте афинитет за 
начине живота који говоре о усмерености ка личној добробити” (Јоксимовић и 
Максић, 2006: 420). То је један од разлога због којег школа као институција 
која се бави васпитно-образовним радом мора тежити очувању моралних 
вредности, а подстицање просоцијалног понашања је један од начина за то. У 
савременој школи намеће се потреба за креирањем различитих васпитних про-
грама који ће ученицима омогућити да развијају свестрану стваралачку лич-
ност и да формирају код универзалне (општељудске, хумане, генеричке, 
општедруштвене, културне) вредности, посебне (друштвено-историјске) вред-
ности и појединачне (индивидуалне, персоналне) вредности (Стаматовић и 
Милошевић, 2017). 

Школа, која се институционално бави васпитањем и образовањем мла-
дих, не би смела занемарити подручје просоцијалног понашања. Као један од 
чинилаца који могу допринети развоју просоцијалног понашања, у школи 
постоји доста простора и могућности за његово подстицање. Међутим, намеће 
се питање да ли у школи постоји организован рад на развијању просоцијалног 
понашања ученика и која је улога наставника? 

ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ 

Просоцијално понашање чини суштину међуљудских односа, јер „један 
од најважнијих аспеката човековог понашања, који нас разликује од осталих 
врста, је степен помоћи, сарадње и алтруизам између људи” (Knafo & Plomin, 
2006: 771). Када говоримо о просоцијалности ми заправо говоримо и 
способности појединца да се други прихвате и разумеју као и да се учини 
нешто за друге без обзира на награду. „Њене дубоке хумане, емоционалне и 
моралне намере у сагласности су са љубављу којом се другом жели добро” 
(Жилинек, 1997: 131). Људи су друштвена бића која преферирају да живе једни 
са другима, унутар друштвених група и културног оквира, те „већина култура 
подстиче или чак захтева просоцијално понашање, јер је оно од виталног 
значаја за друштвени систем” (Twenge et al., 2007: 56). 

Генерално, просоцијално понашање подразумева поступке и активности 
које доприносе добробити других. Из анализа дефиниција које се баве овом 
проблематиком произлази да се под појмом просоцијално понашање подразу-
мева широк опсег понашања који се креће од одсуства негативних форми 
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понашања, преко понашања која су усмерена на добробит других, уз могућу 
добробит и за самог појединца, до алтруистичких понашања којима је циљ 
туђе добро, без очекивања личне добити (Спасеновић, 2004).  

Одређени аутори термине просоцијално и алтруистичко понашање упо-
требљавају као синониме, док други праве разлику, сматрајући алтруизам 
ужим појмом. Они о алтруизму говоре тек уколико је реч о несебично мотиви-
саном поступку учињеном с циљем да допринесе добробити другог, без свесног 
очекивања личне добити. Тиме би се под појмом алтруистичко понашање подра-
зумевало оно понашање које предузимамо из задовољства што другима 
чинимо задовољство. Доживљај унутрашњег задовољства је најзначајнија 
награда за такво понашање (Младеновић и Косановић, 2001). Просоцијално 
понашање, у том случају, шири је појам јер укључује и понашања која су пра-
ћена остваривањем неке личне или заједничке материјалне или социјалне 
користи.  

Још један појам који се доводи у везу са појмом просоцијално понашање 
је прометејски активизам. Према (Јоксимовић, 1993) прометејски активизам 
огледа се у тежњи да се активно утиче на властиту судбину, да се контролишу 
збивања у социјалној околини и друштву уопште, да се мења затечено и да се у 
томе истрајава упркос препрекама, да се преузме ризик и одговорност. Истра-
живања која су се бавила анализом животних стилова показују да прометејско-
активистички начин живота „генерално гледано није нарочито популаран међу 
младима, што је вероватно условљено друштвеном климом коју карактерише 
све већа усмереност ка личној добити и недовољно вођење рачуна о друштве-
ним интересима и општем добру” (Јоксимовић и Јањетовић, 2008: 300). 

Аутори на основу намере, односно мотива који леже у основи одређених 
поступака разликују алтруистичко од просоцијалног понашања, морално од 
неморалног. Спасеновић (2004) објашњава да дете може помагати свом 
вршњаку на часу јер очекује одобравање и признање од учитељице или зато 
што жели да оствари пријатељски однос са вршњаком. Даље, оно то може 
чинити и због осећања обавезе према усвојеним нормама и правилима која 
подразумевају вођење рачуна о добробити других. Мотивација за такво 
поступање може бити и осећање емпатије, тј. саосећање са онима који су у 
невољи или узнемиреност изазвана таквим стањем, „при чему се не искључује 
осећање личног задовољства због свог понашања или смањење непријатности 
услед саосећања са другима” (Спасеновић, 2004:132).  

Дакле, мотивација за просоцијално понашање може бити разноврсна. 
Појединац може испољавати просоцијално понашање јер „очекује награду, из 
страха од последица уколико се не понаша просоцијално, или можда једно-
ставно жели да смањи узнемиреност оног другог” (Hastings, Utendale & Sulli-
van, 2007: 639). У неким случајевима постоји више разлога због којих се поје-
динац понаша просоцијално, „јер поступци људи заправо, представљају ком-
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бинацију различитих варијабли, алтруистичких мотива, личних, материјалних 
интереса, друштвених или личних брига” (Benabou & Tirole, 2005: 34). 

 Аутори Карло и Рандал (2002) издвајају четири типа просоцијалног 
понашања и то: алтруистичко просоцијално понашање, усаглашено просоци-
јално понашање, емоционално просоцијално понашање и јавно просоцијално 
понашање. Алтруистичко просоцијално понашање ови аутори дефинишу као 
„добровољно помажуће понашање, пре свега мотивисано бригом за потребе 
и добробит других, често изазвано симпатијом и интернализованим 
нормама” (Carlo & Randall, 2002: 32). Просоцијални поступци се међусобно 
разликују и према томе да ли су унапред испланирани или до њих долази 
спонтано, да ли су самоиницијативни или су последица нечијег захтева, 
односно молбе, као и с обзиром на то да ли су упуђени познатој или 
непознатој особи (Јоксимовић, 1994).   

Школа, која се институционално бави васпитањем и образовањем мла-
дих, не би смела занемарити подручје просоцијалног понашања. Дакле, школа 
представља један од чинилаца који могу допринети развоју просоцијалног 
понашања. Међутим, поставља се питање да ли у школи постоји организован 
рад на развијању просоцијалног понашања? Релативно мали је број истражи-
вања која су посвећена утицају наставника и његовог односа са ученицима на 
моделе социјализације у одељењу или радова који су посвећени специфичним 
димензијама подучавања, које доприносе стварању оптималног контекста за 
развој ученика.  

Познато је да наставници својим особинама и понашањем у учионици, 
али и ван ње, представљају намерно и ненамерно моделе које ученици имити-
рају и кроз идентификацију са њима усвајају карактеристике које трајно задр-
жавају. На тај начин наставници могу утицати и на просоцијално понашање 
ученика. Наставник демонстрира ученицима различите обрасце интелектуал-
ног и социјалног понашања. Хавелка (2000) истиче да на тај начин наставник и 
без посебног увежбавања подстиче ученике да кроз процесе опсервационог 
учења стекну знања о појединим облицима понашања и деловања. 

Аутори Шевкушић и Милошевић (2004) приказују налазе новијих 
истраживања која указују на значајну везу између аспеката односа 
наставник–ученик и дечјег прилагођавања у школи. Налази указују на то да 
је прилагођавање млађе деце значајно повезано са квалитетом овог односа, 
кога карактерише топлина, одсуство конфликата и отворена комуникација. 
Такође, када наставници обезбеде одговарајући ниво аутономије и поставе 
јасна очекивања у погледу дечјег понашања, ученици развијају јачи осећај за 
заједништво и испољавају социјално компетентна понашања (Шевкушић и 
Милошевић, 2004). 

Налази многих истраживања (Ђорђевић, 2002; Јоксимовић и Гашић-
Павившић, 2007; Јевтић и Кнежевић-Флорић, 2011) указују на то да је учени-
цима стало до наставникове љубазности у опхођењу, спремности да им 
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помогне, као и до утиска о пријатељски наклоњеној и уравнотеженој особи. 
Насупрот томе, равнодушни, неуравнотежени, а посебно неуротизoвани 
наставници, постижу најмање професионалног успеха, а најчешће неуротизују 
и своје ученике. Пријатан, отворен и комуникативан наставник, који је емоци-
онално стабилан, ствара око себе такву атмосферу, па су и његови ученици 
спремнији да прихвате и усвоје његове вредности и ставове. Поменута својства 
наставника изузетно су значајна за најмлађе ученике који у наставницима виде 
замену за родитеље, извор прихватања и одобравања. 

Спасеновић (2004) истиче да наставник може својим вештинама, пона-
шањем и начином рада умногоме да допринесе успостављању повољне соци-
јалне климе у разреду. Да би до таквих ефеката дошло, потребно је да настав-
ник буде свестан важности остваривања позитивних интеракција у разреду и 
постојања добрих интерперсоналних односа, као и сопствене улоге у 
креирању подстицајне атмосфере. Таква знања и компетенције требало би да 
чине саставни део припремања и обуке наставника за њихов позив. Како би  
допринели развоју алтруизма код ученика, наставници према ученицима 
треба да се опходе срдачно, да показују заинтересованост за ученике и 
њихове потребе, али и да од ученика захтевају одговорност. Развоју 
просоцијалног понашања погодује демократски начин руковођења разредом 
када наставник подстиче ученике на активност и сарадњу, охрабрује их да 
постављају питања и изложе своја мишљења, толерише различите идеје и 
ставове. На тај начин развија се и морална храброст, која је у многим 
ситуацијама услов за пружање помоћи другима. Укључивање деце у 
доношење разредних правила јесте један од најзначајнијих путева развоја 
моралне храбрости. Током доношења правила деца могу да науче да 
изражавају своје погледе и уверења, да расправљају и споре се, да износе 
своје погледе, да се боре за оно у шта верују (Стауб, 1997). Обраћање пажње 
на индивидуална интересовања и склоности, као и испољена позитивна 
понашања и особине, а затим њихово подстицање и поткрепљење, може бити 
један од начина на који треба приступити ученицима (Јевтић и Ђорђевић, 
2018). 

Особина личности наставника посебно важна за социјалну климу у оде-
љењу јесте осетљивост за унутрашња доживљавања других особа. „Показало 
се и да су опажања млађих адолесцената о томе да наставници брину о њима 
позитивно повезана са њиховом тежњом да остваре социјалне циљеве” (Шев-
кушић и Милошевић, 2004: 191). 

Задатак наставника је да ученицима обезбеди неопходне предуслове за успо-
стављање социјалних контаката, јер ученици уче о интерперсоналним односима, 
пре свега, ступајући у њих. Социјализаторска улога наставника подразумева, између 
оста-лог, бављење интерперсоналним и интергрупним сукобима, односно 
регулисањем тих сукоба и развијањем социјалних вештина и компетенција 
неопходних за успешно решавање насталих конфликата (Kрњајић, 2002).  
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Наставници могу служити као модели, као моралне особе које демон-
стрирају висок ниво поштовања и одговорности у свом понашању у учионици 
и изван ње. Они моделују моралну бригу, заинтересованост и морално резоно-
вање код својих ученика помоћу сопствених реакција на морално значајне 
догађаје у школском животу и шире. Вредности се прихватају кроз добар 
пример, и уче помоћу директног објашњавања. Тако, највећи утицај на соци-
јални и морални развој детета остварује наставник који је добар модел, а који у 
контексту добрих односа са ученицима обезбеђује адекватне примере и 
разумно заступа праве вредности. Сматра се да је један од најефикаснијих 
начина да се унапреде просоцијалне вештине и просоцијална свест ученика 
њихово стварно учешће у позитивним, просоцијалним облицима понашања. 
„Уколико млади имају више прилика и подстицаја за испољавање просоцијал-
ног понашања, утолико је већа вероватноћа да ће алтруизам постати саставни 
део њихове личности” (Јоксимовић и Гашић-Павишић, 2007: 184). 

Улога наставника када примењује кооперативне наставне стратегије 
битно се разликује од оне када примењује традиционалне начине подучавања 
(фронтални и индивидуални рад). Шевкушић (2003) наводи да кооперативно 
учење, као скуп наставних метода којима се ученици подстичу да раде заједно у 
малим групама, поред доприноса школском успеху, има ефекте и на 
просоцијално понашање ученика. „Најзначајнија предност метода коопера-
тивног учења је њихова компатибилност са традиционалном наставом. 
Наставник, дакле, не мора напустити своја ранија искуства нити радикално 
мењати своју праксу” (Сузић, 1999: 1). Уместо улоге предавача и оног ко обез-
беђује информације, наставник преузима улогу оног ко олакшава групне про-
цесе у одељењу. Потребно је истаћи да је веома важна развијеност социјалне 
компетенције наставника, јер само социјално компетентан наставник може 
развијати и подстицати ученикову социјалну компетенцију, која је од пресудне 
важности за развој просоцијалног понашања. Анализом релевантне педагошке 
литературе (Ђурановић 2007, Јевтић, 2011, Јевтић 2012) можемо закључити да 
репертоар социјално компетентног појединца сачињавају вештине, односно 
понашања, као што су: интерперсоналне вештине (позитиван стил понашања 
према другима, емпатија, партиципација, социјабилност, пружање подршке), 
социјално одговорно понашање (поштовање правила, свест о последицама свог 
понашања на друге), социјална независност, контрола понашања (толеранција на 
фрустрацију, прављење компромиса у конфликтним ситуацијама), социјална 
кооперативност, асертивне социјалне вештине (иницирање комуникације, 
преузимање вођства у активности) и слично.  Социјално компетентан наставник 
омогућује ученицима да препознају и тумаче односе у групи, он омогућује 
ученицима да искажу своје мишљење и ставове без присуства страха, 
социјално компетентан наставник примењује моделе у којима су ученици у 
улогама вође и вођеног при чему сами деле улоге и уче тимске способности – 
способност стварања подржавајуће и прихватљиве околине и заједнице у којој је 
пажња усмерена на позитивно и похвале, у којој нема репресивних реакција. Он 
је узор кога ученици опонашају. 
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МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ 

Школа представља један од чинилаца који могу допринети развоју про-
социјалног понашања. Међутим, поставља се питање да ли у школи постоји 
организован рад на развијању просоцијалног понашања? Да ли се у школи 
довољно пажње придаје развоју просоцијалног понашања ученика? Да ли су и 
на које начин искоришћене све могућности којима се може утицати на просо-
цијално понашање ученика? Подстицање просоцијалног развоја ученика тре-
бало би да буде једна од важних подручја васпитног деловања школе и настав-
ника, те наше истраживање има за циљ да утврди улогу наставника у подсти-
цању просоцијалног понашања ученика.  

У истраживању полазимо од неколико истраживачких задатака: испи-
тати да ли су наставници упознати са појмом просоцијално понашање; утвр-
дити начине којима наставници настоје да подстакну просоцијално понашање 
ученика; анализирати активности којима наставници настоје да подстакну 
просоцијално понашање ученика; испитати којим облицима наставног рада 
наставници подстичу просоцијално понашање ученика; испитати којим вас-
питним стиловима наставници подстичу просоцијално понашање, утврдити да 
ли су наставници упознати са програмима за развијање социјалних вештина и 
подстицање просоцијалног понашања. 

Метода примењена у овом истраживању је одабрана у складу са 
природом проблема, предметом, циљем и задацима истраживања, као и у 
складу са постављеним хипотезама. За потребе овог истраживања користиће се 
дескриптивна и компаративна метода приликом обраде и интерпретације 
података. С обзиром на комплексност и мултидимензионалност феномена про-
социјално понашање који ће се истражити, неопходно је добијене податке 
упоредити, утврдити њихову повезаност и тумачити.   

У истраживању је коришћена техника скалирања, као инструмент 
истраживања користиће се скала Ликертовог типа за наставнике посебно кон-
стуисана за потребе овог истраживања. Скала се састоји од 33 ставке којима се 
испитују ставови и поступци наставника у циљу подстицања просоцијалног 
понашања ученика. Пре саме анализе и интерпретације резултата, Кронбах Алфа 
тестом проверена је поузданост инструмента. Поузданост скале за мерење 
ставова наставника о просоцијалном понашању код ученика износи ,743, на 
основу чега можемо закључити да се ради о инструменту добре поузданости.  

Узорак истраживања чини 133 наставника. Од испитаника који су уче-
ствовали у овом истраживању 64 (41,1%) ради у основној школи, док 69 
наставника (51,9%) ради у средњој школи. У односу на радни стаж испитаника 
овог истраживања 7 наставника (5,3%) има радни стаж краћи од 5 година, 13 
наставника (9,8%) има радни стаж од 5 до 10 година, 22 наставника (16,5%) 
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има радни стаж од 10 до 15 година и 91 наставник (68,4%) има радни стаж 
преко 15 година. У истраживању је учествовало 72 испитаника женског пола 
(54,2%) и 61 испитаник мушког пола (45,8).  

Истраживање је обављено током септембра 2019. године у шест школа 
на подручју Нишавског округа. 

АНАЛИЗА И ДИСКУСИЈА ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА 

Полазни корак у нашем истраживању је да испитамо колико су настав-
ници упознати са појмом просоцијално понашање. Основне карактеристике 
просоцијалног понашања (различите дефиниција, показатеље, облике и форме) 
формулисали смо у одговарајуће „ајтеме” како бисмо испитали колико су 
добро наставници упознати са њима.   

Највећи проценат наставника је упознат како са значењем појма просо-
цијално понашање тако и са везом са другим сродним терминима. Добијени 
подаци значајни су за унапређење васпитно-образовне праксе. Наиме, да би 
наставници у свом раду уопште могли да се баве проблематиком просоцијалног 
понашања, врло је важно да познају основна теоријска полазишта о овој теми.  

Други задатак у нашем истраживању је да утврдимо начине којима 
наставници настоје да подстакну просоцијално понашање ученика. Важно је за 
подстицање просоцијалног понашања ученика да се целокупна атмосфера у 
школи и наставни рад темељи на сарадњи, разумевању, толеранцији. Са 
твдњом На својим часовима често говорим о значају сарадње и толеранције 
како бих утицао на просоцијално понашање својих ученика, 61,7% испитаних 
наставника у потпуности слаже. Статистички значајни број наставника вер-
балним путем подстиче толеранцију и сарадњу које су битне за развој просо-
цијалног понашања. Основна поставка учења условљавањем (Крњајић, 2002), 
као једним од начина подстицања просоцијалног понашања је да када се одре-
ђено понашање сукцесивно награђује, посредством позитивног поткрепљења 
као што је похвала или материјална награда, повећава се вероватноћа појављи-
вања жељеног исхода, односно жељеног обрасца понашања. Дакле, уколико 
награђујемо испољавање просоцијалног понашања већа је вероватноћа да ће се 
такво понашање чешће појављивати. Статистички је значајнији број настав-
ника (68,4%) који користи похвалу како би мотивисао ученике да се понашају 
просоцијално у односу на оне који то не чине. На овај начин наставници 
доприносе развоју моралне савести. Наиме, овим путем формира се унутра-
шњи регулатор понашања који називамо моралном савешћу (непожељне реак-
ције праћене су казном; пожељне реакције праћене су наградом; „поткре-
пљење (понављано) временом ствара реакцију која се учи на основу награђи-
вања или кажњавања тог понашања” (Зукорлић, 2011: 110). 
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Битан елемент подстицања просоцијалног понашања је усвајање 
просоцијалних вредности. Наставници усмеравају пажњу ученика на 
просоцијално понашање које се јавља у одељењу или школи и разговарају са 
ученицима о вредностима релевантним за одређену врсту просоцијалног 
понашања. На тај начин наставници помажу ученицима у разумевању и  
усвајању просоцијалних вредности и испољавању просоцијалног понашања. 
66,2% испитаних наставника разговара са ученицима о вредностима релевант-
ним за одређену врсту просоцијалног понашања и тиме подстиче исто. 

Школа може допринети развоју обухватне бриге и толерисању различи-
тости и подстицању просоцијалног понашања кроз наставу одређених 
предмета, посебно преко примера из књижевности и литерaтуре. Такође, и 
примери из свакодневног живота могу имати утицаја. Резултати нашег истра-
живања показују да нема статистички значајне разлике међу наставницима по 
питању коришћења штампе и примера из ње, а такође нема статистички зна-
чајне разлике међу наставницима по питању коришћења филма и телевизије у 
настави као потенцијалних извора модела просоцијалности. 

Како би се смањиле предрасуде и социјална дистанца између припад-
ника појединих група, као извор сукоба и препрека просоцијалном понашању 
битно је у школи подстицати  позитивне ставове према различитости и допри-
носити бољим односима међу ученицима који се међусобно разликују у 
погледу пола, социјалног порекла, способности, етничке припадности. Резул-
тати показују да 85,7% управо то и чини.  

Вербална прескрипција представља најраспрострањеније средство под-
стицања просоцијалној понашања у школи. Наставници најчешће, у форми 
савета или поуке, информишу ученике да је, на пример, дељење, поклањање 
или помагање другима добар поступак, а да је себичност лош поступак. Доби-
јени резултати показују да 54,9% наставника користи вербалну прескрипцију у 
свом раду. 

Значајан мотив просоцијалног понашања јесте социјална одговорност, 
која укључује осећање личне одговорности за сопствене поступке и њихове 
последице по друге. Индудција, као један од облика резоновања, посебно је 
важна за развој просоцијалног понашања. Индукција значи да се деци обја-
шњавају последице њиховог понашања по друге људе. Са тврдњом Како 
бих утицао на развој социјалне одговорности, ученицима указујем на 
последице њиховог понашања и поступака по друге 65,4% наставника се 
слаже у потпуности.  

Из анализе добијених резултата можемо да закључимо да је статистички 
значајан број наставника усмерен на вербални начин подстицања просоцијал-
ног понашања (разговор о вредностима, толеранцији, вербална прескрипција и 
сл). Статистички нису добијене значајне разлике у погледу коришћења фил-
мова, телевизије, примера из литературе, штампе. Пожељно је да наставници 
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на часовима својим ученицима говоре о толеранцији, значају сарадње, емпа-
тији, разумевању других и сл. јер постоје шансе да ће такву врсту осећања 
пробудити и код својих ученика. Било би пожељно, да наставници своја вер-
бална излагања употпуне и конкретним примерима (које могу пронаћи у 
шпампи, литератури, телевизији, филму), како би њихов утицај на просоци-
јални развој ученика био ефектнији. 

Следећи задатак у нашем истраживаљу јесте анализа активности којима 
наставници настоје да подстакну просоцијално понашање ученика. Да би се 
развијало просоцијално понашање потребно је стварати ситуације у којима 
деца имају прилике да учествују у акцијама којима се помаже другима. Пока-
зало се да се брижно понашање и пружање помоћи најбоље учи када је особа 
активно ангажована у чињењу добрих дела (на пример, различите добротворне 
акције). Доневска (1997: 170) управо истиче значај волонтерских активности. 
Волонтер је лице које ради на основу сопствене одлуке, без финансијске 
надокнаде и друштвених овлашћења, који дуже време обавља неку активност, 
постижући општу добробит за појединца (са којим није у сродству), групу или 
ширу заједницу. Волонтерска активност представља директну форму преко 
које се подстиче развој просоцијалне оријентације младих. Истраживања (Eis-
berg et al., 2007: 658)  показују да је волонтирање повезано са повећањем само-
поштовања и самоприхватања  адолесцената, са њиховим моралним развојем и 
развојем осећања одговорности да неком помогну, као и са забринутошћу за 
социјална питања. У складу са овим теоријским чињеницама поставили смо 
тврдњу Често организујем и укључујем ученике у хуманитарне активности 
(сакупљање новца, слаткиша, одеће и сл за сиромашне) са којом се 34,6% 
наставника делимично слаже, док се 27,8% наставника слаже у потпуности. 
Такође, резултати показују да постоји статистички значајнији број наставника 
који информише ученике о волонтерским организацијама и подстиче их да 
приступе истим, у односу на наставнике који се овим не баве. Овај податак је 
значајан јер укључивање ученика у волонтерски рад развија дух великодушно-
сти, који је базиран на несебичном понашању и давању што доприноси развоју 
просоцијалног понашања. Брижно понашање и пружање помоћи најбоље се 
учи када је особа активно ангажована у чињењу добрих дела. Уколико нема 
таквог позитивног социјалног света у одељењу, тешко да ће се деца социјали-
зовати у правцу просоцијалног понашања.  

Желели смо да утврдимо и да ли наставници у свом раду примењују 
метод играња улога. Метод играње улоге повећава способност за „преузи-
мање” улоге другог и препознавање и разумевање емоција другог. На тај начин 
деца могу да науче и понашања потребна за остваривање специфичних просо-
цијалних циљева (помагање, дељење, даривање) (Крњајић, 2002). Међутим, 
према добијеним подацима, наставници не користе овај метод у свом раду. 
Један од разлога може бити и то што нису сви предмети погодни за реализа-
цију ове методе. 
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Учешће ученика у различитим облицима ваннаставних и ваншколских 
активности (школске секције, приредбе, спортске активности, уређење школ-
ске средине, хуманитарне активности) доприносе њиховој међусобној бољој 
сарадњи и подстиче алтруизам. Уколико млади имају више прилика и подсти-
цаја за испољавање просоцијалног понашања, утолико је већа вероватноћа да 
ће алтруизам постати саставни део њихове личности (Јоксимовић и Гашић-
Павишић, 2007). Са тврдњом Ваннаставне активности као што су спортске 
активности, приредбе и секције подстичу алтруизам и бољу сарадњу међу 
децом у разреду 66,2% наставника слаже у потпуности. Школа је идеално 
место за учешће ученика у различитим облицима ваннаставних и ваншколских 
активности (школске секције, приредбе, спортске активности, уређење школ-
ске средине, и сл.) које доприносе међусобној бољој сарадњи ученика и под-
стичу алтруизам. Ово је један од начина који наставници могу у свом раду 
чешће да примењују, који није превише захтеван, а даје позитивне резултате 
по питању просоцијалности ученика. 

Добри вршњачки односи су основа просоцијалног понашања. Јачањем 
ових односа наставник ствара основу на којој ће се развијати просоцијално 
понашање. Са тврдњом Деци коју вршњаци одбацују пружам прилике да 
испоље своја знања и способности у областима које вршњаци цене како бих 
побољшао њихов статус и односе у вршњачкој групи 66,2% наставника слаже 
се у потпуности. Добијена вредност hi квадрата већа је у односу на граничне 
вредности што значи да постоје статистички значајне разлике у одговорима 
наставника. Овај податак је свакако значајан, јер велики број наставника путем 
вршњачких односа доприноси развоју просоцијалног понашања. Бављење 
наставника вршњачким односима посматрали смо и преко следеће тврдње, Не 
бавим се интерперсоналним и интергрупним сукобима у разреду. Са овом 
тврдњом 42,1% наставника слаже се у потпуности. Статистички је значајнији 
број наставника који се делимично или у потпуности слаже са тврдњом дa се 
не бави интергрупним и интерпесонлним сукобима у разреду, у односу на 
наставнике који се делимично или у потпуности не слажу са датом тврдњом, 
односно који се заправо баве тим сукобима. Ови подаци не иду у прилог 
чињеници да наставници преко утицаја на вршњачке односе утичу и на просо-
цијално понашање. Бројна истраживања (Berndt, 1996; Bukowski & Hoza, 1989; 
Parker & Asher, 1993, према: Шурбановска, 2012: 27) показала су да деца која 
остварују позитивне односе с вршњацима манифестују просоцијалне форме 
понашања и имају позитиван став према школи, те боља школска достигнућа, 
а осећај усамљености им је мањи у односу на децу која нису успела да остваре 
позитиван однос с вршњацима. Интеракција са вршњацима доприноси 
просоцијалном развоју, док на другој страни просоцијално усмерени млади 
теже друштву вршњака. Наравно, у сладу са овом констатацијом можемо 
закључити да подстицање просоцијалне вредносне оријентације елиминише 
насиље међу ученицима и представља превентивни фактор ове негативне 
друштвене појаве (Јевтић и Ђорђевић, 2018). Управо вршњачки односи пред-
стављају подручје које наставници никако не смеју запоставити када говоримо 
о подстицању просоцијалног понашања ученика.  
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Број наставника који делимично или у потпуности перципирају модело-
вање као најефикаснији начин подстицања просоцијалног понашања (њих 
66,9%) статистички је значајно већи у односу на број наставника који се дели-
мично не слажу са овом тврдњом или су неодлучни. Ови резултати су јако 
значајни јер указују на развијену свесност и знање наставника о утицају 
модела на понашање ученика. Резултати даље показују да 77,4% наставника 
настоји да личним примером ученицима пружи модел просоцијалног пона-
шања. Наставник, као модел који ученици следе и опонашају, делује на уче-
нике својим речима и поступцима, али истраживања показују да понашање 
наставника у свакодневним ситуацијама снажније делује на усвајање одређе-
них форми просоцијалног понашања, него вербална инструкција (Спасеновић, 
2004), те су резултати које смо добили од изузетног значаја. Уколико ученици 
свакодневно долазе у контакт са наставницима који презентују просоцијал-
ност, велика је вероватноћа да ће и они само то чинити, јер од памтивека се зна 
да су узори обликовали понашања и особине деце, младих, па и одраслих људи 
(Радоњић и Рот, 2005). Уколико се примењује плански и свесно, моделовање 
може бити ефикасно наставно средство. 

Четврти задатак у нашем истраживању је да испитамо којим облицима 
наставног рада наставници подстичу просоцијално понашање ученика. Коопе-
ративно учење, као скуп наставних метода којима се ученици подстичу да раде 
заједно у малим групама има ефекте и на просоцијално понашање ученика 
(Шевкушић и Милошевић, 2004). Са тврдњом На часовим најчешће примењу-
јем групни облик рада и кооперативно учење 42,9% наставника се делимично 
слаже, док 34,6% наставника се у потпуности слаже. Статистички је значајна 
разлика између наставника који у потпуности или делимично примењују 
групни облик рада и кооперативно учење у односу на оне који то не чине или 
су неодлучни. Учење у малим групама доводи до бољих интерперсоналних 
односа међу ученицима, развија се способност преузимања улоге другога, 
смањује се број конфликата и подстиче просоцијално понашање. 

Са тврдњом Често пружам прилику ученицима који постижу бољи 
школски успех да помогну ученицима са слабијим успехом или ученицима који 
су дуже били одсутни из школе, 51,1% наставника слаже у потпуности. Закљу-
чак је да уколико старији ученици и они који постижу бољи школски успех 
помажу у учењу млађој деци, слабијим ђацима или ученицима који су због 
болести дуже одсутни из школе, стварају се услови за појаву просоцијалног 
понашања. Управо због тога је важно што статистички значајан број настав-
ника овај начин рада практикује. Учењем у малим групама, долази до бољих 
интерперсоналних односа међу ученицима, смањују се разлике у погледу пола, 
етничке припадности, социјалног статуса и сл. што доводи до превенције 
сукоба међу вршњацима. На овај начин наставници могу превенирати и 
вршњачко насиље које је један од најактуелнијих проблема савремене школе. 
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Наша следећа тврдња је Подстичем такмичарски дух ученика и 4,5% 
наставника се у потпуности слаже са датом тврдњом. Уколико наставник орга-
низује час тако да ученици раде искључиво индивидуално, независно од дру-
гих, такмичећи се са вршњацима у намери да буду бољи, ствара се компети-
тивна атмосфера у којој се не развија сарадња међу ученицима. Учећи у таквој 
атмосфери, ученици стичу уверење да се њихов напредак огледа у надмаши-
вању вршњака, тј. у „победи” над другима, па се, према томе, помагање и 
други видови просоцијалних поступака не сматрају адекватним и потребним 
облицима понашања (Спасеновић, 2004). „Ипак, увид у наставну праксу у 
већини школа указује на то да су стратегије такмичења и индивидуалног рада 
знатно чешће присутне у репертоару наставника” (Шевкушић, 2004, према: 
Крњајић, 2004: 143). Наши пак резултати показују да статистички значајан 
број испитаних наставника не подстиче такмичарски дух ученика, што може 
изазвати сумњу да су наставници давали друштвено пожељне одговоре. 

Наш следећи задатак је да испитамо којим васпитним стиловима 
наставници подстичу просоцијално понашање. Са тврдњом Трудим се да се 
срдачно опходим према својим ученицима, заинтересован сам за њихове 
потребе и трудим се да им помогнем у решавању личних проблема 70,7% 
наставника слаже у потпуности, што је индикатор демократског начина 
руковођења разредом. Следећа тврдња којој испитујемо начин руковођења 
разредом је Права и обавезе у вези са наставом доносим уважавајући 
предлоге и мишљења ученика јер сматрам да ће то помоћи у развијању 
просоцијалног понашања и са њом се 40,6% наставника делимично слаже, 
док се 48,9% наставника у потпуности слаже. Добијени подаци у складу са 
теоријским поставкама. Познато је  да укључивање деце у доношење 
разредних правила јесте један од најзначајнијих путева развоја моралне 
храбрости. „Током доношења правила деца могу да науче да изражавају своје 
погледе и уверења, да расправљају и споре се, да износе своје погледе, да се 
боре за оно у шта верују” (Стауб, 1997: 77). Међутим, добијене податке 
морамо тумачити са резервом. Постоји велика вероватноћа да су наставници 
давали друштвено пожељне одговоре како би избегли осуду и да добијени 
подаци не осликавају реалну слику васпитно-образовне праксе. 

Овим истраживањем настојимо да утврдимо ли су наставници упознати 
са програмима за развијање социјалних вештина и подстицање просоцијалног 
понашања. Са тврњом Похађао сам акредитован програм обуке подстицања 
просоцијалног понашања, 54,1% наставника се у потпуности не слаже. Највећи 
број наставника није похађао ниједан програм обуке. Са тврдњом Информисан 
сам о програмима за развијање социјалних само 15% наставника у потпуности 
слаже. Дакле, можемо закључити да је неопходно додатно усавршавање 
наставника и развијање њихових компетенција у домену подстицања просо-
цијалног понашања ученика.  



Ђорђевић, М.: Улога наставника у подстицању просоцијалног понашања ученика 
ЗБОРНИК РАДОВА • ГОД. 22 • БР. 21 • ДЕЦЕМБАР 2019 • 27–44 

 

40 

 
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Просоцијално понашање, односно позитивно социјално понашање које 
подразумева поступке и активности које доприносе добробити других, важно 
је за остваривање појединца у различитим подручјима живота и рада. Просо-
цијално понашање лежи у основи међуљудских односа и нужно је за фунцио-
нисање друштва у целини.   

Због важности коју просоцијално понашање има, као за појединца, тако 
и за друштво неопходно је подстицати и развијати просоцијално понашање. 
Школа, која се институционално бави васпитањем и образовањем младих и у 
којој они проводе највећи део свог детињства и младости не би смела да зане-
мари област просоцијалног понашања. На просоцијални развој ученика у 
школи утичу бројни фактори. Најзначајнији међу њима свакако су личност 
наставника, наставни садржај, методе и облици наставног рада, организација и 
услови школског живота и рада, као и психо-социјална клима школе. Важну 
улогу у подстицању просоцијалног понашања младих могу имати ваннаставне 
и ваншколске активности, као и учешће ученика у школском одлучивању и у 
целокупном животу школе.   

На основу анализе и интерпретације резултата можемо закључити: 

1. Статистички значајан број наставника упознат је како са значењем 
појма просоцијално понашање тако и са везом са другим сродним терминима. 
Добијени резултати су од велике важности, јер да би уопште наставници могли 
да се баве просоцијалним понашањем ученика и његовим подстицањем, пре 
свега морају бити упознати са тим појмом и његовом проблематиком. 

2. Статистички значајан број наставника усмерен је  на вербални начин 
подстицања просоцијалног понашања (разговор о вредностима, толеранцији, 
вербална прескрипција и сл.). Уколико наставници својим ученицима говоре о 
толеранцији, значају сарадње, емпатији, разумевању других и сл., постоје 
шансе да ће такву врсту осећања пробудити и код својих ученика. Било би 
пожељно, да наставници своја вербална излагања употпуне и конкретним при-
мерима (које могу пронаћи у шпампи, литератури, телевизији, филму), како би 
њихов утицај на просоцијални развој ученика био ефектнији.  

3. Резултати показују да статистички значајан број наставника организо-
вањем хуманитарних активности, ваннаставним активностима и личним при-
мером настоји да подстакне просоцијално понашање ученика. Брижно пона-
шање и пружање помоћи најбоље се учи када је особа активно ангажована у 
чињењу добрих дела. Укључивање ученика у волонтерски рад развија дух 
великодушности, који је базиран на несебичном понашању и давању што 
доприноси развоју просоцијалног понашања. Учешће ученика у различитим 
облицима ваннаставних и ваншколских активности (школске секције, при-
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редбе, спортске активности, уређење школске средине, и сл.) доприносе међу-
собној бољој сарадњи ученика и подстичу алтруизам. Такође, од личности 
наставника, од тога колико је и он сам просоцијално оријентисан зависи како 
ће и на који начин деловати на морално и просоцијално понашање својих уче-
ника. Занимљиво би било да у неком од наредних истраживања испитамо и 
проценимо управо просоцијално понашање самих наставника. 

4. Наставници групним обликом рада и кооперативним учењем настоје 
да подстакну просоцијално понашање ученика. На тај начин, учењем у малим 
групама, долази до бољих интерперсоналних односа међу ученицима, смањују 
се разлике у погледу пола, етничке припадности, социјалног статуса и сл. што 
доводи до превенције сукоба међу вршњацима и превенције вршњачког насиља. 

5. Анализом одговора које смо добили можемо да потврдимо претпо-
ставку да наставници демократским васпитним стилом настоје да подстакну 
просоцијално понашање ученика. Дакле, како би се развило просоцијлано 
понашање код ученика потребно је да наставници подстичу ученике на актив-
ност и сарадњу, да толеришу различитост, охрабрују ученике да постављају 
питања, креирају подстицајну атмосферу. Да би све ово у васпитно-образовној 
пракси било оствариво битан чинилац је социјална компетентност наставника. 
Дакле, неопходно је свакодневно развијати и унапређивати социјалну компе-
тентнот наставника. 

6. Међутим, наши подаци показују да наставници нису упознати са про-
грамима за подстицање просоцијалног понашања, нити су похађали акреди-
товне програме из ове области. Ови подаци указују на неопходност организо-
ваног рада у циљу подстицања просоцијалног понашања и у организованом 
укључивању наставника у програме који се односе на подстицање просоцијал-
ног понашања. Само социјално компетентан наставник може развијати соци-
јалну свест и критички морално оријентисаног ученика. 

Добијени резултати наметнули су педагошку импликацију: измена 
циљева и задатака васпитања и образовања са циљем већег вођења рачуна о 
ученику као појединцу и развијању оних вредности које доприносе 
побољшању међуљудских односа и квалитета живота ученика. Резултати које 
смо добили показују да је статистички значајан број наставника упознат са 
појмом просоцијално понашање и својим ставовима и поступцима усмерен је 
ка подстицању истог. Међутим, намеће се питање, да ли добијени резултати 
одражавају реалну слику стања у нашим школама или су наставници, како би 
избегли осуду, давали друштвено пожељне одговоре? Како не можемо са 
сигурношћу одговорити на ово питање, добијене резултате ипак треба посма-
трати са резервом. Слабост овог истраживања огледа се у томе што је и сам 
инструмент конструисан да наводи наставнике да дају друштвено пожељне 
одговоре. Остаје простор да се у неком од наредних истраживања ова слабост 
отклони конструисањем новог инструмента. Добијене резултате, потребно је 
тумачити у односу на пол наставника, дужину радног стажа, предмет који пре-
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дају што у овом истраживању није случај и што ћемо у наредном истраживању 
учинити. Оно што са сигурношћу можемо рећи је да је потребно, нужно и нео-
пходно да наставници похађају акредитоване програме за развијање социјал-
них вештина и просоцијалног понашања, како би усвојили адекватне технике, 
методе и начине подстицања истог, да похађају семинаре који се баве овом 
тематиком. Потребно је ангажовање стручних сарадника у циљу стручног уса-
вршавања наставника у области просоцијалног понашања. Важно је да буду 
свесни своје улоге у развијању просоцијалног понашања својих ученика као 
важности коју просоцијално понашање има за остваривање појединца и фун-
ционисање друштва, јер запитајмо се сви какав би живот био да нема просо-
цијалности међу нама? Моралним васпитањем, развојем моралне свести и 
неговањем моралних вредности, подстицањем просоцијалног понашања, кроз 
свакодневне наставне и ваннаставне активности, школа као институција раз-
вија друштвено одговорног појединца који ће пркосити и сузбијати сваки 
облик негативног друштвеног понашања. Такође, можемо закључити да под-
стицање просоцијалног понашања ученика чини основу свих превентивних 
активности и мера у школи усмерених ка вршњачком насиљу.  
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В СОДЕЙСТВИИ ПРОСОЦИАЛЬНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ УЧЕНИКОВ 

Аннотация 

В этой статье мы рассмотрим влияние преподавателей на социальное 
поведение учеников. А именно, просоциальное поведение, то есть позитивное 
социальное поведение, формирует существенную характеристику человеческих 
отношений, взаимоотношений с другими людьми. Поведение, направленное на 
благополучие другого, т.е. просоциальное поведение является одной из основных 
ценностей, на которых основаны межличностные отношения, и важно для 
достижения компетентности человека в различных сферах жизни. Поскольку 
школа является основным и одним из важнейших учебных заведений в 
современных обществах и охватывает самый продолжительный период 
организованного и личного образования в течение всей жизни, она не должна 
пренебрегать областью просоциального поведения. Поощрение просоциального 
развития учащихся должно быть одной из важных областей школьного и 
педагогического воспитания, и наше исследование направлено на выявление роли 
преподавателей в воспитании просоциального поведения учащихся. В опросе 
приняли участие 133 преподавателя. Результаты исследования показывают 
процедуры и действия, которые преподаватели используют в своей работе для 
развития и поощрения просоциального поведения своих учеников. 

Ключевые слова: просоциальное поведение, школа, преподаватель, 
социальная компетентность. 
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