
СТИЛ УПРАВЉАЊА РАЗРЕДОМ 

 

Од бројних фактора који представљају елементе школског окружења као најзначајнији, 

када је у питању ефикасност наставног процеса, издваја се наставник. Ефективност 

наставног процеса зависи од вјештина наставника да створи добре услове за учење, тј. 

да управља процесима у одјељењу. Сваки наставник има неки свој специфичан, 

релативно стабилан склоп понашања у различитим ситуацијама у одјељењу. Тај склоп 

понашања представља његов стил управљања разредом који долази до изражаја у 

свим аспектима, елементима или димензијама наставног процеса. Разликују се три 

стила управљања разредом: аутократски или ауторитарни, демократски или 

ауторитативни и попустљиви или пермисивни. 

 

 

Аутократски или ауторитарни стил управљања разредом 

Ученици наставника чекају стојеħи и не сједају док им наставник не каже. Наставник 

има главну ријеч. Наставник не комуницира са ученицима и све одлуке доноси сам. На 

окретање ученика наставник реагује казном. Наставник сматра да је довољно да га 

ученици пажљиво слушају. Након испредаване лекције нема питања. Уколико им 

нешто није јасно, ученици се неħе усудити да траже објашњење. Ауторитарни стил за 

посљедицу има послушност ученика, али засновану на страху од казне и лоших 

посљедица. Наставник поставља чврста правила и стандарде, али не преговара и не 

дискутује о правилима – правила су ту да се поштују. Ученици такве наставнике 

углавном не воле, јер су престроги.  Истраживања показују да је најбоља у рјешавању 

задатака група вођена ауторитарним стилом, али задовољство и групне интеракције у 

групи нису најбољи, јер влада напетост. 

 

 



Попустљиви или пермисивни стил управљања разредом 

По доласку наставника у учионицу неки ученици устају и поздрављају га, а неки не. За 

вријеме часа влада потпуни неред. Неки ученици једу, неки причају, а само појединци 

слушају наставника. Наставник не реагује на неприхватљиво понашање. Ако уочи 

неприхватљиво понашање наставник га игнорише и наставља да ради свој посао. 

Ученици се често извињавају, а наставник извињење увијек прихвата, јер се не жели 

замјерити ученицима – жели им бити пријатељ. Ученици су научени да им је све 

допуштено, не знају за границе у понашању нити шта је прихватљиво понашање. Ако се 

пред ученике постави неки захтјев, слабо су мотивисани и тешко постижу успјех. 

Навикнути су без напора постизати циљ. Попустљиви или пермисивни стил не 

успоставља нити одржава правила. Присутан је велики осјеħај слободе, али мала 

продуктивност и најлошији учинак.  

 

 

 

Демократски или ауторитативни стил управљања разредом 

По доласку наставника ученици устају и поздрављају га. Наставник их пита како се 

осјеħају, а ученици одговарају. Час почиње неформалним уводом. Наставник заједно са 

ученицима договара правила рада и понашања. Наставник има контролу, али с 

ученицима често разговара и објашњава им разлоге неких одлука. Често их пита за 

мишљење. Час је у облику интеракције наставника и ученика који се подстичу на 

самосталност и размишљање. Ученици воле овакве наставнике. Они им нуде јасноħу и 

сигурност. Такви наставници не намеħу властито мишљење него знају саслушати 

ученике. Ученици вјерују у праведност њихових поступака, јер им они често 

објашњавају разлоге који стоје иза њихових одлука. Ученици осјеħају како их такви 

наставници разумију и прихватају.  



Демократски стил помаже успостављању правила унутар групе тако да водитељ 

укључује и саме чланове у постављању тих правила и спреман је дискутовати правила. 

Демократско руковођење показало се успјешније у стварању контролних механизама 

понашања, односно у изградњи самосталности, независности и одговорности ученика. 

Истраживања показују да је у рјешавању задатака демократски стил резултирао нешто 

лошијим постигнуħем, али бољим групним интеракцијама и веħим задовољством. 

Демократски или ауторитативни стил се сматра најприкладнијим у савременој настави. 

 

 

 

Ни један од стилова руковођења не постоји у свом „чистом“ облику. Стил руковођења 

наставом зависи од низа објективних и субјективних услова. Објективни предуслови су, 

између осталог, образовање наставника, стил вођства директора школе и зрелост и 

кохезија особља. Субјективни предуслови су морални, емоционални и вољни развој 

личности наставника, посебно његов темперамент, ниво аспирације и самопоштовања.   

Сваки разред је другачији, јер се састоји од посебних и у свему различитих појединаца, 

те због тога различито функционише и као група. Када се уђе у разред осјеħа се 

различита атмосфера. Оно што је посебно важно за функционисање разреда као 

цјелине јесте групна динамика. Што су појединци боље повезани и интеракције унутар 

разреда квалитетније, група ħе функционисати боље. Успјешан наставник не реагује 

када се проблем деси, веħ превентивно реагује прије тога или одмах на почетку чим се 

негативно понашање почне јављати. Пожељно је руководити се начелом најмање 

интервенције тј. користити методе које неħе беспотребно нарушавати рад у настави. 

Примјер најједноставнијег начела интервенције су невербални знакови. Казна је 

посљедња мјера у настојању да се спријечи нежељено понашање. Да ли је казна 

дјелотворна или не може се закључити из тога да ли се непожељно понашање 

престало јављати. Уколико се непожељно понашање и даље јавља то може значити да 



се заправо награђује, јер ако је дијете жељно пажње тада му је и негативна пажња која 

му се придаје приликом кажњавања боља од никакве. Пажња у том случају има јаче 

позитивне ефекте него што су негативни ефекти казне. Осим постављања јасних 

правила понашања, битно је структурисати наставно вријеме, односно максимизирати 

вријеме проведено у раду, настојати учинити час занимљивим и прилагодити га 

ученичким интересима, укључити ученике у рад, мијењати методе поучавања и сл. 

Пожељно је избјегавати сваки прекид или успоравање, јер је тзв. „празан ход“ идеалан 

за појаву недисциплине. Успјешно руковођење резултира самосталним учењем. 

 

ПРОЦЈЕНА СТИЛА УПРАВЉАЊА РАЗРЕДОМ  

 

У вези са претходно наведеним проведена је самопроцјена стила управљања разредом 

у којој је учествовало 18 или 40% наставника. Учешħе у истраживању је било на 

добровољној основи. Кориштени инструментаријум је упитник за самопроцјену „Који је 

ваш стил управљања разредом“ (у прилогу).  

 

Стил 

управљања 
разредом 

1.                     

избор 

2.                       

избор 

3.                    

избор 

Аутократски 
(ауторитарни) 

стил 

 
0 

 
3 

 
14 

Демократски 

(ауторитативни) 

стил 

 

18 

 

0 

 

0 

Попустљиви 

(пермисивни) 
стил 

 

0 

 

14 

 

3 

Комбинација 
стилова 

управаљања 

0 1 1 

 

Табела 1. Приказ резултата самопроцјене наставника 

 

У Табели 1. приказани су резултати самопроцјене стила управљања разредом. Од 

укупно 18 наставника који су учествовали у испитивању, 18 или 100% преферира 

демократски или ауторитативни стил. Другорангирани стил управљања разредом је 

попустљиви или пермисивни стил који користи 14 или 78% наставника, док 3 или 17% 

наставника користи аутократски или ауторитарни и 1 или 5% наставника практикује 

комбинацију стилова управљања разредом. Треħерангирани стил је аутократски или 



ауторитарни стил који користи 14 или 78% наставника, док 3 или 17% наставника 

користи попустљиви или пермисивни стил и 1 или 5% наставника практикује 

комбинацију стилова управљања разредом. Дакле, резултати самопроцјене стила 

родитеља показују да је преферирани стил управљања разредом ауторитативни или 

демократски који се сматра најефикаснијим стилом руковођења. На резултате процјене 

могли су утицати величина испитиваног узорка и субјективност у опажању стварног 

понашања.  

 

ЗАКЉУЧАК 

Управљање разредом је врло сложен процес, јер поред управљања свим другим 

аспектима наставног процеса првенствено захтијева управљање врло сложеном 

социјалном ситуацијом. Да би успјешно управљао разредом наставник покреħе све 

своје личне капацитете, а мјера у којој ħе их покренути и ставити у функцију 

успјешности свог рада зависи од његове личности и мотивације. С друге стране, начин 

управљања разредом одражава се на квалитет разредне климе и на постигнуħа 

ученика. Управљање разредом један је од најважнијих фактора ефикасне наставе.  

 

 

У Бањој Луци,                                                                                                               ПСИХОЛОГ 

децембар 2019. године                                                                            мр Неда Милинковиħ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


