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РЕЗИМЕ 

 

Истраживање о ставовима наставника географије о инклузивном образовању 

спроведено је са циљем да се утврди да ли постоји повезаност између ставова и 

доминантног стила којим наставници географије управљају одељењем. У првом делу 

рада читалац се упознаје са појмовима инклузије и инклузивног образовања, са улогом 

и особинама наставника географије у савременој школи, са ставовима наставника 

према инклузивном образовању уопште и стиловима управљања одељењем. Обзиром 

да инклузија обухвата неколико групација ученика, треба напоменути је овај рад 

усмерен ка деци са ивалидитетом и тешкоћама у развоју. Најпре се, пре дефинисања 

појмова, читаоци могу упознати са тим како се друштво кроз историју опходило и како 

је мењало своје ставове и односе према особама са потребом за додатном друштвеном 

подршком. Такође у раду су представљена претходна истраживања која су се бавила 

овом и сличним темама. Други део рада је истраживачки и односи се на анализу 

резултата добијених изјашњавањем наставника географије о питањима из домена 

инклузивног образовања и управљања одељењем. 

Последњих година инклузивна настава је постала тема о којој се често 

расправља због све већег присуства деце са ометеношћу и тешкоћама у развоју у 

редовним школама. С обзиром да смо свесни значаја инклузије и њеног присуства у 

редовним школама, желели смо да испитамо како наставници геогрфије решавају 

наставну ситуацију уколико је у одељењу присутно дете коме је потребна додатна 

друштвена подршка. Такође, желели смо да испитамо да ли стил којим наставници 

управљају одељењем утиче на њихов став према укључивању деце са потребом за 

додатном друштвеном подршком у редовни систем школовања. Наставници географије 

имају могућност да ученике боље упознају јер са њима проводе већи број сати, имајући 

притом врло важну васпитну улогу у развоју позитивних особина личности, њихове 

социјализације и емоционалног сазревања. Стога сматрамо да су наставници географије 

врло погодни за анкетирање на ову тему и за добијање релеватних резултата, па је и 

велика пажња овог истраживања усмерена према наставницима и њиховим ставовима 

од којих између осталог и зависи имплементација инклузивног образовања у школама. 

Овај рад треба да покаже да ли су стилови управљања одељењем значајни 

предиктори ставова наставника географије према инклузивном образовању јер су 

захтеви велики када је у питању наставничка професија а интеграција инклузије зависи 
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првенствено од ставова наставника и начина на који они управљају одељењем у коме је 

присутан ученик са тешкоћама у развоју. 

Захваљујем се свом ментору и професору Ранку Драговићу на подршци, 

разумевању и усмеравању приликом писања истраживачког рада ове врсте. Такође се 

захваљујем директорима а посебно наставницима из скоро свих основних и средњих 

школа у Лесковцу и околини. Велике заслуге за овај рад придајем својој мајци и сестри, 

које су поред неизмерне подршке биле од велике помоћи приликом прикупљања и 

обраде података. 
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1. ТЕОРИЈСКА ОСНОВА 

 

Током историје, друштво се према особама са сметњама у развоју односило 

различито. Особе којима је потребна додатна друштвена подршка биле су углавном у 

подређеном и маргинализованом положају, па сходно томе нису равноправно 

учествовале у разним сферама друштвеног живота - било политичког, економског, 

културног или социјалног. Савремено друштво прошло је кроз разне промене посебно 

последњих деценија. Нова истраживања и сазнања говоре о разним могућностима особа 

са инвалидитетом и сметњама у развоју и промене ставова према њима као и отварања 

нових могућности за побољшање њиховог положаја у друштву. Према OECD1 ученици 

са сметњама у развоју и учењу класификују се у две групе: ученици са различитим 

органским, чулним, моторним, неуролошким, емоционалним тешкоћама, проблемима у 

понашању и специфичним тешкоћама у учењу и ученици чије су тешкоће у домену 

социо-економских, културолошких и језичких питања. Промена ставова друштва према 

овим особама захтева стварање повољних услова у којима би дошло до интеракције 

између особа без тешкоћа и особа са тешкоћама у развоју. 

Корак који је начињен у том смеру јесте укључивање деце са тешкоћама у редовни 

систем школовања и оспособљавање наставника за овакву врсту рада. У последње две 

деценије донети су, и од стране наше земље прихваћени, значајни међународни 

документи (Конвенција о правима детета УН, 1989; Саламанка документ, УНЕСКО, 

Шпанија, 1994), али и национални документи који заступају став да је право на 

образовање једно од неотуђивих права сваког детета (Закон о основама система 

образовања и васпитања, Службени гласник РС, бр. 72/2009).  

У данашњем образовном систему рад наставника је углавном прилагођен 

способностима и потребама ученика на просечном нивоу. Активно учествовање 

ученика који су испод или изнад тог просека је отежано због, за њих, неприлагођене 

наставе. План и програм се у настави географије подешава према просечном ученику и 

његовим могућностима баш као и уџбеници, радна свеска, садржај и темпо обраде 

наставне грађе. Исто тако, просечном ученику су прилагођени и време предвиђено за 

понављање и утврђивање наставног градива. 

                                                           
1 ОECD – Организација за економски развој и сарадњу 
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Наставник географије може наставне садржаје да обрађује на разноврсне начине – 

како у учионици тако и у природи. Овакав начин извођења наставе пружа наставнику 

могућност бољег познавања ученика и уочавања различитих (не)могућности сваког од 

њих. Свесност наставника да у одељењу постоје ученици са различитим 

(не)могућностима намеће потребу за примену индивидуално образовног плана. Боље 

схватање потреба ученика и њихових могућности пружа наставнику добру основу за 

што бољу примену инклузивне праксе у одељењу у коме постоји ученик са сметњама и 

тешкоћама у развоју. Може се рећи да први корак у остварењу образовне инклузије 

јесте прихватање овог концепта од стране наставника. Мишљења, ставови и понашања 

наставника представљају базу за развој квалитетног инклузивног образовања. Оно би 

подразумевало такву организацију, планирање и спровођење наставног програма 

географије којим би се уважила интересовања, потребе и могућности сваког ученика, уз 

максимално развијање њихових способности. Међутим, да би образовна инклузија била 

успешно спроведена врло је важно да школе и факултети одговоре ваљано на овој 

позив јер би образовна иклузија могла поставити темеље општем прихватању особа са 

тешкоћама у развоју. За ученика са сметњом у равоју, неком врстом инвалидитета или 

коме је услед социјалне ускраћености и других разлога потребна додатна друштвена 

подршка у образовању и васпитању, установа треба да донесе индивидуални образовни 

план – члан 77 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС”, број 72/2009). Индивидуано образовни план (ИОП) је писани документ који 

садржи циљ образовно-васпитног рада – шта је то што дете са потребом за додатном 

друштвеном подршком треба да научи и достигне, и активности које треба предузети 

како би се дошло до тог циља. 

С обзиром да инклузивна настава представља професионални задатак наставника, 

може се претпоставити да су њихови ставови везани за личне и професионалне 

особине. Ово истраживање се, стога, бави испитивањем повезаности стилова 

управљања одељењем код наставника географије који представљају спој личних и 

професионалних карактеристика наставника и њихових ставова према инклузивном 

образовању. 

У појединим сегментима овог мастер рада обрађени су садржаји који припадају и 

другим видовима предметне наставе али наставу географије није могуће посматрати 
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као одвојен процес од социјалних односа у одељенској заједници јер се они некада 

директно, а некада индиректно рефлектују на учење географије. 

 

2. ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМОВА 

 

2.1. Инклузивно образовање 

 

Према дефиницији под инклузијом2 у образовању се подразумева право сваког 

детета на квалитетно образовање, односно  укључивање деце са сметњама у развоју или 

са посебним образовним потребама у редовни образовни систем. Инклузија обухвата: 

 Децу са сметњама у развоју 

 Децу са инвалидитетом 

 Децу из маргинализованих група 

 Даровиту децу 

 

Све горе наведене групације треба да се нађу у редовном школском систему. 

Такође, зависно од својих могућности, ученик би напредовао и усвајао градиво онако 

како најбоље уме, што би подразумевало да се сваком детету прилагођавају садржаји и 

брзина усвајања истих помоћу индивидуалног образовног плана. Развој приступа 

инклузивног образовања у настави и учењу заснива се на поштовању разлика међу 

ученицима (у интересовањима, знању, могућностима, вештинама, пореклу, 

способностима и сл.). Оваквим приступом могу се увести значајне промене у свему што 

се дешава у учионици, дворишту школе као и у наставничком кабинету. У нашем 

истраживању пажњу ћемо посветити деци са сметњама у развоју и деци са 

инвалидитетом која су укључена у редовни систем школовања. У одељењу у коме је 

присутна инклузија ђаци уче исте садржаје с тим што се морају поред нормалног 

излагања прилагодити и излагању прилагођеном одређеном детету или групи деце, 

сходно њиховим интелектуалним и телесним могућностима. То подразумева да ученик 

усваја градиво својим ритмом, онолико колико може без осећаја да је мање способан од 

својих вршњака. При оцењивању би наравно, добијао позитивне оцене за много мање 

усвојеног градива од нпр. даровитог или просечног ђака, јер би ту оцену покривала 

чињеница да је тај ученик - дете са сметњама у развоју или неком врстом инвалидитета 

                                                           
2 Инклузија (lat. inclusio) – укључење, укључивање, обухватање, урачунавање у, садржање у себи 
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па је и то мало што постигне његов максимум. С друге стране, поставља се питање како 

објаснити родитељима чија свест о овој идеји није довољно продубљена, зашто је ђак 

из одељења који, примера ради, не уме да чита карту а још мање разуме презентоване 

садржаје географије оцењен једнаком оценом као и његово дете које добро зна садржаје 

географије које обрађују и врло добро се сналази како на зидној карти тако и у атласу. 

Или, зашто ученик који може тек да наброји неке обрађене садржаје из географије има 

исту оцену као ученик који зна и разуме сваку лекцију. 

И поред тих разлика ипак се сматра да ће напредовање ученика из горе наведених 

група бити продуктивније у групи вршњака, а и да ће се преостали ђаци још од малих 

ногу навикавати да толеришу и прихватају различитост, помажу другима у раду и 

учењу, да ће настава бити очигледнија јер док наставник објашњава детету са сметњама 

у развоју поједностављено, сва остала деца ће много брже схватати садржаје. 

Међутим, постоји и проблем који се јавља код, у нашем случају, наставника 

географије. Најпре је то проблем у њиховој едукацији која се огледа у томе да током 

студија на природно-математичком факултету нема довољно курсева који би обучавали 

будуће наставнике да адекватно раде са горе наведеним групама ученика. Поред 

курсева на самом факултету потребни су и семинари, обуке, вежбе и праксе, како би 

настава била ефикаснија а наставници оспособљени и припремљени јер се сада у 

учионицама налазе деца са различитим (не)могућностима.  

 

2.2. Наставник географије у савременој школи  

 

Прe помена наставника географије као први задатак јавља се дефинисање наставе 

географије. Настава географије као плански организован наставни процес омогућава 

ученицима стицање нових, продубљивање и надоградњу постојећих и примену 

стечених знања. Циљ наставе географије је да се ученици оспособе да самостално 

трагају за решењима и одговорима у новим ситуацијама, да слободно изразе своје 

мишљење и образложе своје ставове, да упознају и схвате географске објекте, појаве и 

процесе и законитости у простору као и њихову узрочно-последичну повезаност. 

Настава географије се одвија у школској учионици или посебно опремљеној 

географској учионици, часовима на терену или у природи и притом има врло важну 

васпитну улогу. Њена битна улога се огледа и у формирању позитивних особина 
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личности ученика, социјализације и емоционалног сазревања. Стога је бити наставник 

географије у процесу васпитања и образовања врло сложен и одговоран посао јер 

наставник је уједно и најважнији фактор који делује из школског окружења и од којег 

директно зависе резултати васпитно-образовног рада.  

Под наставником географије подразумева се стручно лице које реализује 

наставни процес у складу са стандардима наставничког позива. Наставник реализује 

наставу на начин који омогућава ученику да стекне функционална знања, која су 

утврђена програмом према редоследу географског изучавања и усклађена са узрастом 

ученика (Драговић, 2012). За успех у послу наставника потребан је константан рад на 

себи, својој личности и рад на продубљивању постојећих знања и надограђивању 

стечених вештина. Наставнички позив је дакле, изузетна и значајна друштвена 

делатност а улога наставника у процесу образовања и васпитања незаменљива. Шемом 

се може приказати међусобна повезаност и условљеност елемената наставног процеса 

(Слика 1) која истовремено приказује и скреће пажњу на све чиниоце које наставник 

географије треба да повеже у сваком сегменту свог рада на часу.  

 

Слика 1. Шематски приказ међусобне повезаности елемената наставног процеса 

(према: Ormrod, 2006) 

 

Савремена географија обогатила је науку новим сазнањима па су се улога и 

функције наставника битно промениле. Данас је школство окренуто ученицима, чиме је 
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наставник и планер и програмер, саветодавац, васпитач, организатор и реализатор 

наставног процеса, истраживач и слично. Наставник географије мора да буде зрела, 

стабилна личност, способана за квалитетну и коректну интеракцију са ученицима, да 

прихвата промене, да буде тимски играч и сарађује са родитељима. Од наставника се 

тражи, да буде добар стручњак свог посла не подразумевајући притом само велико 

знање из своје области, већ и способност да то знање пренесе на начин приступачан 

ученицима различитих способности и могућности. Непознавање и несигурност у овом 

послу се не могу ничим надокнадити. Педагог Гордана Будмир сматра да се користећи 

своје знање, искуство и умећа, наставник залаже да ученици постигну свој максимум. 

Он се усмерава на пружање помоћи ученицима и на проналажање метода ефикаснијег 

учења, односно активности којима ће се ученици навести на пут изграђивања свестране 

личности.  

Наставник делује као личност и оним што говори и оним што ради, како се 

понаша у учионици и изван ње а обзиром да се у настави географије примењују 

директни (фронтални, тимски и индивидуални рад) и индиректни облици рада (групни 

и партнерски облик) да се она изводи како у школском амбијенту тако и природи, 

наставнику географије се пружа могућност бољег упознавања ученика, интензивнијег 

рада са њима, тако да поред знања из области коју предаје мора да поседује и знања и 

вештине из социологије, психологије и педагогије како би разумео и упознао њихове 

потребе. Ученици су ти који непрестано посматрају и процењују његово понашање, рад 

и опхођење. Из тих разлога наставник географије треба да поседује оне особине 

личности које ће или могу послужити као узор ученицима. Поступак којим ће 

наставник деловати на ученике и својим примером указивати како бити један од 

признатих у друштву, како оформити себе у свестрану личност зависи пре свега од 

његове стручности и његових личних особина.  

Стицање високошколске дипломе наставника или професора географије важан је 

корак у формирању наставникове личности. Врло је битно да се наставник географије 

одликује емпатијом, емоционалном стабилношћу, хуманистичким ставом према 

ученицима, да поседује способност развијања социјализације, особине уважавања 

личности ученика и њихове културе. Такође, наставник географије треба да поседује 

организационе способности, одговорност и поузданост, да покаже стрпљивост, 

доследност у спровођењу планираних активности. Темељно знање из области 
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географије, солидно опште образовање, културно опхођење, пристојно понашање и 

адекватно одевање веома су значајне особине успешног наставника. Углед наставника 

стиче се споро а негује се и унапређује константно. Сваки наставник је личност за себе 

и има неки свој специфичан склоп понашања у различитим ситуацијама у одељењу. Тај 

склоп понашања представља његов стил управљања одељењем, који долази до изражаја 

у свим аспектима и елементима наставног процеса. Међутим, диплома сама по себи 

није довољна, већ наставник мора стално да утиче на унапређење своје емоцијалне и 

социјалне интелигенције. Ако наставник не поседује довољно позитивних особина за 

рад са ученицима, може се десити да нанесе неповратну штету у формирању његове 

личности. 

Још је важно да наставник географије не сме каснити на часу, уцењивати, 

претити, викати, бити збуњен, предавати неповезано, показивати нестрпљивост и 

импулсивност, некомпетентност, да се понаша неодговорно, да показује неуредност и 

лењост, примењује физичку силу, користи непристојне речи, даје лажне податке и 

пружа обећања која не може испунити, кажњава понашање ученика смањењем оцене из 

географије и слично. Педагог, др Војислав Бакић3, је добро познавао све особине 

ондашњег наставника те је говорећи о ауторитету наставника-учитеља истицао да у 

њему мора бити пре свега поштен човек, да својим примером васпитава децу, да је 

интелигентан, квалитетан педагог и стручњак, вешт у свом раду, савестан, да има 

љубав према наставничком позиву; да се усавршава радом, читањем и размишљањем 

(Milosavljević,1995:69). 

Данас је наставник географије суочен са инклузијом у одељењу. Прихватање 

ученика са тешкоћама у развоју и адекватно спровођење инклузивне праксе зависи од 

тога какве ставове наставници имају према овој врсти праксе. Иако добар методичар, 

услед недовољне едукације стечене на факултету на овом пољу, неопходно је додатно 

самоиницијативно и континуирано стручно усавршавање које доприноси не само 

проширавању и продубљивању знања из своје области већ и у унапређењу способности 

реализације географских наставних садржаја. Под стручним усавршањем наставника, 

дакле, подразумевамо скуп различитих активности у којима наставници учествују, ради 

продубљивања и проширавања својих знања, унапређивања вештина у функцији даљег 

развоја својих стручних способности. Мишљења експерата који се баве образовањем и 

                                                           
3 Војислав Бакић (1847-1929), први представник научне педагогије у Србији. 
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искуствима наставника потврђују да су најквалитетнији они видови стручног 

усавршавања који обједињују и теоријске садржаје и практичну обуку уз активно 

учешће наставника. Свакако да стручно усавршавање мора да буде у складу са: 

стратегијом образовања, финансијском ситуацијом земље и школе, потребом и врстом 

школе, иницијалним образовањем и личним афинитетима наставника (Комленовић, 

2004). Посећивањем семинара и обука као главних делова стручног усавршавања, 

наставник географије повећава сигурност у свој рад и надограђује способност да 

применом разноврсних метода, дидактичких принципа и наставних средстава 

прилагоди наставни садржај географије различитим способностима и могућностима 

ученика. На тај начин он подстиче и испољава вештину заједничког трагања за 

решењем са ученицима. Усавршавање је један од темељних предуслова успешности 

наставе географије. Оно је такође и предуслов како за стицање тако и за развијање 

наставничких компетенција. 

У одређеној педагошкој ситуацуји, односно у наставној ситуацији која сама по себи 

може да буде веома разнолика, подразумева да наставник поседује одређене 

компетенције које представљају комбинацију знања, вештина, ставова, мотивације и 

личних карактеристика које омогућавају појединцу да активно и ефикасно делује. 

Компетенције се односе на одређено поље рада, област или предмет. Дефинисане су 

четири врсте компетенција: компетенције за ужу научну област, компетенције за 

поучавање и учење, компетенција за подршку развоју личности ученика и компетенције 

за комуникацију и сарадњу. 

1) Компетенције за ужу научну област, у нашем случају за наставу географије, 

односе се на структуру и обим стечених географских знања, као и применљивих 

способности и вештина неопходних за стручно и квалитетно извођење наставе. 

2) Компетенције за поучавање и учење се односе на способност примене, теоријски 

дефинисаних наставних облика, принципа и метода рада. Потребно је стално 

усавршавање у домену поучавања како би наставник унапређивао своје 

методичке компетенције.  

3) Компетенције за подршку развоју личности ученика односе се на знања из 

области социјалног, физичког и емоционалног сазревања личности као и 

различите врсте мотивација и подршке заједнице ученика и појединаца у тој 

заједници. 



13 

 

4) Компетенције за комуникацију и сарадњу дефинисане су знањем које се односи 

на развијеност комуникацијских вештина, сарадњу са родитељима и другим 

партнерима у образовно-васпитном процесу. 

Знање, планирање, реализација, вредновање (евалуација) и усавршавање су 

сегменти који обједињују сваку од наведених наставничких компетенција. Могу се 

развијати кроз едукацију за употребу географских занимљивости које прате већину 

наставних садржаја. За сваког ученика се може наћи садржај из географије вредан 

пажње и на темељу тих интересовања могу се градити парцијални програми за 

савладавање обавезних наставних садржаја, према одговарајућем когнитивном нивоу 

(Драговић, 2012). 

 

2.3. Ставови наставника према инклузивном образовању 

 

За дете са тешкоћама у развоју које похађају основне и средње школе веома је 

битно да наставници и стручни сарадници имају развијен позитиван став према деци са 

потребом за додатном друштвеном подршком. Услов је такође и позитиван став према 

укључивању ове деце у редовним школама, као и оспособљеност кадрова за примену 

инклузивне праксе. Ставови наставника према инклузивном образовању испитивани су 

у великом броју истраживања. Највише је посвећена пажња испитивању ставова 

просветних радника јер успех спровођењa инклузивног образовања зависи од тога да ли 

наставници имају позитиван став према таквој концепцији образовања. Као допринос 

истраживањима на ову тему у нашем истраживању испитиваће се ставови наставника 

географије према инклузивном образовању. 

Под ставом се подразумева тенденција позитивног или негативног pеаговања на 

људе, објекте, особине, ситуације итд. Креч и Крачфилд (Krech i Crutchfield, 1976) 

дефинишу став као трајну организацију емотивних, перцептивних и когнитивних 

процеса с обзиром на неку особу, објекат и сл. Ставови се састоје од три дела: 

емоционалног или осећајног дела који чине емоционалне реакције према према некој 

другој особи; сазнајног или  когнитивног дела  који се односи на веровање о особи, 

објекту итд. и понашајног, конативног или вољног дела  тј. човекове акције у односу на 

објект става (Звонаревић, 1985). Ставови такође могу бити лични и социјални. Лични 

ставови су нпр. став према пријатељу, родитељима или према неком предмету и слично 
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а социјални ставови су заједнички великим групама људи  као  нпр. став према  расама, 

нацијама, друштвеном систему и др. 

Веома често се развијају предрасуде4 и стереотипи5. Резултат таквих ставова су 

најчешће непријатељски односи или дискриминација, конфликти  и  злостављање. Због 

таквих ставова јавља се и проблем деце која су уписана у редовним школама. Велики 

број деце са неком врстом тешкоћа се укључују у институције које са собом носе 

одредницу “специјалан” као што су специјалне школе, програм или у школе за основно 

образовање одраслих. Похађајући ове школе деца пропуштају прилику, из 

многобројних разлога од којих на већину не утичу они сами, да се прикључе систему 

редовног васпитања и образовања. Проблем је и у томе што су ставови  често  отпорни  

на промене,  о чему  сведоче  још  увек  присутне  тешкоће  у  вези с  расном  и  полном 

дискриминацијом. Најважнији разлог у мењању ставова је њихов функционални 

карактер, јер служе као  устаљени стандарди који омогућавају да оцењујемо различите 

и бројне ситуације (Kretch i Cruthfield, 1976). 

 

2.3.1. Досадашња истраживања о ставовима наставника према инклузивној 

пракси у свету и код нас 

 

Иако је инклузивна пракса у свету присутна већ више од две деценије, у Србији 

је инклузивно образовање законом прописано 2009. године доношењем Закона о 

основама система образовања и васпитања. Не улазећи у овом раду у детаље 

спровођења инклузивне праксе код нас, јер то превазилази како тему тако и обим овог 

рада, осврнућемо се само на истраживања ставова наставника предметне наставе. 

Предуслов успешне примене инклузивне праксе у учионици јесу позитивни 

ставови наставника према укључивању ученика са тешкоћама у развоју у редовни 

систем школовања. Добијени резултати истраживачких студија извештавају о 

генерално позитивним ставовима наставника према инклузивном образовању (Buell et 

al., 1999). Такође, резултати истраживања која су спровели Тодоровић и сарадници 

                                                           
4 Предрасуда - став да се о некоме мисли, осећа или реагује само на основу његове припадности некој друштвеној 

групи 

5 Стереотипи - поједностављена слика или генерализација о људима, заснована на онеспособљењу, раси, религији, 

полу и слично 
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(2012), показују да наставници генерално гледајући имају позитивне ставове према 

укључивању деце са инвалидитетом и деце са другим врстама тешкоћа у редовни 

систем школовања. Наставници су у овом истраживању показали најмањи отпор према 

укључивању деце са емоционалним тешкоћама, док је већи отпор према ученицима 

који не могу да успоставе контакт како са наставницима тако и са другом децом, према 

ученицима који се не понашају на адекватан начин, онима чије понашање није 

разумљиво као и који имају проблема са слухом и видом. Док су највећи отпор 

наставници показали према деци са интелектуалним тешкоћама. Ови резултати се 

подударају са резултатима Ђигић и Стојиљковић (2011) који се односе на ставове 

наставника основних школа према инклузивном образовању. Поменути аутори су 

дошли до резултата који потврђују да су наставници највише наклоњени ученицима са 

тешкоћама на емотивном плану, док су мање наклоњени према ученицима са 

интелектуалним тешкоћама, као и према онима који имају потешкоћа са слухом, видом 

и који имају проблема при кретању. 

Овакве и сличне резултате можемо видети и у другим истраживањима. Неки 

резултати такође показују да су ставови наставника позитивнији у западним земљама 

(Malinen & Savolainen, 2008). Наставници углавном имају неприхватајуће ставове према 

укључивању ученика са поремећајима чула вида и слуха, лако ментално заостале деце, 

а отпор је нарочито изражен према ученицима са знацима агресивног и хиперактивног 

понашања (Avramidis et al., 2000; Hrnjica i Sretenov, 2003; Alghazo & Gaad, 2004; Gamaz, 

2004; Lifshitz, 2005; Ćuk, 2006). Негативни ставови наставника могу се препознати и у 

случају поменутих тешкоћа, што додатно усложњава проблем, с обзиром на то да за ову 

категорију ученика не постоје специјалне школе (Hrnjica i Sretenov, 2003). Овакви 

ставови могу се образложити недостатком самопоуздања код наставника, њиховом 

ниском самоефикасноти6, што је повезано са наставниковим компетенцијама за рад са 

ученицима који имају развојне тешкоће. Наставници у овом изражавају позитивније 

ставове показују према укључивању ученика са којима им у раду нису потребне 

додатне вештине и знања. 

Ставови наставника према инклузивном образовању су у литератури довођени у 

везу са неколико фактора који су битни и за наше истраживање. Један од њих се односи 

                                                           
6 Самоефикасност наставника је способност наставника да планира, организује и спроводи активности потребне да 

достигне образовне циљеве, утиче на исход учења и напредовање својих ученика. 
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на ниво подршке која им је пружена. Наставници сматрају да немају довољну подршку 

за рад са децом са посебним потребама, да једноставно повећање броја стручњака у 

учионици не значи пуно, већ је потребна систематичнија обука кадрова како би цео 

процес инклузије имао смисла. Приступ ресурсима и подршка обучених стручних лица 

утиче на самопоштовање наставника, утиче на повећање њихове самоефикасности као 

и на ставове према инклузивном образовању (Avramidis et al., 2000a). 

Закључује се да они наставници који себе сматрају ефикаснијим, способнијим и 

обученијим имају позитивније ставове према инклузији, док они који се осећају 

неспремним, недовољно компетентним или страхују од рада са децом са посебним 

потребама испољавају фрустрацију, бес и сходно томе формирају негативне ставове 

према инклузивном образовању. Такође истраживања показују да се ставови могу 

променити, на основу чега се повећава веровање наставника у сопствено напредовање и 

успешније подучавање ученика након успешно обављене обуке кроз разне едукације. 

Обука за рад са децом којој је потребна додатна друштвена подршка, показала се у 

неким истраживањима као најважнији предиктор ставова према инкузивном обрзовању 

(Thaver et al, 2014). 

Још један фактор који се појављује у истраживањима указује и на повезаност 

између година старости наставника и ставова према инклузивном образовању, те тако 

старији професори и наставници имају позитивније ставове према инклузији што би се 

би се могло објаснити искуством који они генерално имају са децом са различитим 

потребама (Sretenov, 2000; Vujačić, 2003; Vukajlović, 2004). Може се претпоставити да 

старији и искуснији наставници децу са сметњама у развоју не виде као проблем са 

којим не би умели да се носе, већ пре као изазов којем су, због свог искуства у раду, 

дорасли. Ово је нарочито значајно за оне професоре и оне наставнике који тренутно 

немају ученике са сметњама у развоју у свом одељењу, па је њихова вера у сопствене 

способности вероватно помало идеализована. 

Поред година старости наставника, на ставове према инкузивном образовању 

утичу и број година искуства у образовању. Тако у истраживању Тодоровић и 

сарадника (2012), наставници са 1-20 година радног стажа, изражавају позитивније 

ставове у односну на наставнике који имају 21-39 година радног искуства. Поменути 

аутори се слажу са тим да наставници са мањим искуством имају више оптимизма, па је 

то могући разлог њиховог позитивнијег става према укључивању деце са тешкоћама у 



17 

 

редовни систем школовања. Што се тиче искуснијих наставника у погледу година 

радног стажа, сматра се да њихови негативни ставови произилазе управо из тих година 

проведених у школи без деце са неком врстом тешкоћа. До сада су таква деца похађала 

специјале школе а њихово увођење у редовно школовање, за наставнике који су 

навикли на одређени систем рада је тешко прихватљив. Наставници почетници или са 

мањим искуством су упознати са појмом инклузије, који више није нешто страно и 

нејасно те су они спремнији да тако нешто и прихвате и позитивније гледају на сам тај 

процес. 

Поред обучености, година старости наставника, искуства у образовању, ставови 

наставника према инклузији повезани су и са озбиљношћу сметње коју ученик има. 

Најпроблематичнију групу ученика, по извештајима наставника у различитим 

истраживањима (Jobe et al., 1996; Scruggs & Mastropieri, 1996), представљају ученици са 

емоционалим и проблемима у понашању.  

Ђевић (Đević, 2009) је у свом истраживању са наставницима у основним 

школама дошла до податка да преко 80% наставника подржава икључивање деце са 

сметњама у развоју у редовним школама, иако 60% њих сматра да том укључивању 

треба приступити селективно, односно у зависности од типа и степена тешкоће. Она 

наводи и да половина наставника сматра да инклузивно образовање позитивно утиче на 

обе групе ђака, оне са и без сметњи у развоју, јер првима омогућава прилагођавање на 

живот у средини особа без тешкоћа, а другима смањење предрасуда према особама са 

тешкоћама. Када је у питању савладавање градива, Ђевић  наводи да близу 60% 

наставника позитивно гледа на могућност ученика са тешкоћама да савладају градиво у 

редовној школи. Ипак 40% испитаних наставника сматра да је специјална школа 

најбољи вид образовања за ове ученике, што није занемарљив проценат. 

Интензивнији контакти са ученицима који имају тешкоће, искуство у раду са 

њима и боља информисаност о њиховим специфичностима, утичу на позитивније 

ставове наставника према њима (Vujačić, 2003; Yazbeck et al., 2004; Koutrouba et al., 

2006; Lambe & Bones, 2007). Негативни ставови су углавном препознати код 

наставника који нису били довољно обавештени о ученицима са тешкоћама у развоју, 

који нису имали искустава у раду са њима, те нису били адекватно оспособљени за рад 

са овом категоријом ученика (Hanak i Dragojević, 2002; Hrnjica i Sretenov, 2003). У 

истраживању Зароматидиса (Zaromatidis, 1999, prema Parasuram 2006) придаје се велика 
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пажња значају личног искуства у формирању и мењању ставова према особама са 

посебним потребама. Он то објашњава кроз димензију индивидуалнизам-колективизам 

односно од актуелног система вредности, типа интеракције карактеристичних за дату 

културу и искуства у инклузивној пракси. На основу свега тога објашњава да 

прихвајуће ставове имају оне културе које негују присне односе у породици.  

Истраживања у вези са постојањем неког вида обуке везане за инклузију и 

ставове према овом виду праксе, радили су Тодоровић и сарадници (2012), према 

којима учествовање у обукама или програма о инклузивном образовању није довело до 

стварања позитивнијих ставова према инклузији. У њиховом истраживању као могуће 

разлоге наводе да постоји могућност програми које су наставници похађали нису били 

добро организовани, нису показали конкретне смернице у погледу метода или нису 

дали довољно информација како наставници да раде са овом децом. Веома је значајно 

да програми буду добро организовани и припремљени, да поседују велику количину 

корисних информација и радионица, како би могли бити од помоћи наставницима. 

Такође, боља опремљеност школе у смислу средстава и адекватних прилаза прилаза 

значајно доприноси да се ставови наставника развијају у позитивном смеру. Такође, 

постојање стручне педагошко-психолошке службе, као и могућност школе да прошири 

свој кадар увођењем стручњака за специјалну едукацију и рехабилитацију (персонални 

и педагошки асистенти) учиниће наставнике сигурнијим а њихове ставове према 

инклузији позитивнијим, јер на овај начин наставници имају итекако значајну помоћ у 

васпитању и школовању ове деце.  

О повезаности ставова наставника према инклузивном образовању и стилова 

управљања одељењем, бавили су се аутори Ђигић и Стојиљковић (2011), што је и 

главни аспект нашег истраживања, само што је у нашем истраживању конкретно 

усмерена пажња на наставнике географије. Добијени резултати њиховог истраживања 

показују да наставници који предају ауторитарним стилом имају мање прихватајући 

став према инклузивном образовању. Повољније ставове имају наставници који су 

похађали неке од програма стручног усавршавања везаних за тему инклузије. Што се 

тиче ставова о школовању деце са одређеним врстама тешкоћа и сметњи у редовним 

школама, у резултатима се примећује да наставници најмање прихватају ученике са 

заостатком у менталном развоју, оштећењем слуха и вида и са моторичким сметњама. 

Аутори указују на то да добијени резултати само потврђују уверење да су за спремност 
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наставника за рад у оваквом одељењу важни њихови лични и професионални 

капацитети за квалитетно управљање истим. Стога аутори сматрају да би било корисно 

обезбедити наставницима јачање њихових капацитета за ефективно управљање 

одељењем, и унапређивање знања о карактеристикама ученика које су од значаја за 

образовање, као и на стратегије прилагођавања наставе деци која имају одређене врсте 

тешкоћа. 

 

2.4. Стилови управљања одељењем у настави географије 

 

Савремене промене у образовном систему захтевају од наставника географије да 

има много различитих улога, које смо већ навели, па самим тим и да буде особа од 

поверења, огранизатор, координатор, саветодавац, сарадник, иноватор, оцењивач и 

ментор јер је традиционална улога наставника давно унапређена. Његов положај се 

мењао у зависности од стратегије и концепције образовања и васпитања као и 

способности за самоиницијативно усавршавање. Бројне друштвене промене чији смо 

сведоци, од наставника захтевају другачији приступ и ново прилагођавање понашања у 

односу са ученицима, као и промене које се тичу самог прилагођавања наставе уколико 

у одељењу постоји дете са тешкоћама у развоју. Тада долази до изражаја сложеност 

наставничке професије у пуном сјају. Деца са сметњама и тешкоћама у развоју 

захтевају додатно ангажавоње и обазривост, тако да на основу тога можемо закључити 

да је профил некадашњег наставника био једноставнији. Наставникова улога је пре 

свега била преношење знања, контрола и процена колико су пренесених информација 

ученици усвојили. Дисциплина је такође била важна. Она је била основа за успешан и 

неометан рад наставника. Однос се, дакле, темељио на стручности и наставниковој 

контроли. Свесни смо да такав модел данас постаје све мање присутан у школама. 

Очигледно је да бити добар наставник захтева многе друге способности осим оних које 

се тичу чистог преношења знања. Чак је нестала и некадашња јасноћа улога. Нестали су 

некада битни елементи ауторитета који су ученике чинили послушнима и одговорним 

за сопствени рад. Сведоци смо све већих права ученика и њихове слободе у понашању. 

Примећујемо да је данас школство веома захтевно, стално се мења и неопходно је 

непрестано учење и усавршавање наставника како би могли да се прилагоде новим 

потребама друштва. Добар наставник се данас не одупире утицају ученика, јер ће своју 
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изузетно одговорну улогу остварити ако са њима добро сарађује. Сарађивати не значи 

да наставник само слуша предлоге ученика, мада је и то важно, већ сарађивати значи и 

прихватање истих. Није могуће добро радити ако се не прихвата утицај ученика јер 

они, од друге половине XX века, немају више пасивну улогу у наставничком процесу. 

Ако наставниково понашање и стил рада нису условљени радом и понашањем ученика, 

онда ту нема интеракције, а у настави географије мора бити интеракције. Квалитетан 

однос сa ученицима имаће онај наставник који захтева поштoвање договорених 

правила, позитиван је у односу с ученицима, емоционално је стабилан и способан је да 

квалитетно комуницира са њима. Такође је веома важно да се информише о 

принципима инклузивног образовања, како би на адекватан начин могао да приступи и 

одговори деци која имају неке од тешкоћа у развоју и како то не би ометало његов 

уобичајан рад у настави 

Наставници географије треба да буду у стању да осмишљавају креативне начине 

поучавања, да верују у свој и успех сваког ученика, као и да буду дубоко свесни својих 

професионалних дужности и одговорности јер су обавезни да свакодневно доносе 

велики број одлука од чега зависи сам квалитет образовања и васпитања. Све ово утиче 

и на сам начин реализације наставног процеса. 

Сваки наставник је личност за себе и има неки свој специфичан склоп понашања 

у различитим ситуацијама у одељењу. Тај склоп понашања представља његов стил 

управљања одељењем, који долази до изражаја у свим аспектима и елементима 

наставног процеса. Управљање одељењем веома је захтеван део посла који наставници 

обављају. Односи се пре свега на акције којима стварају и одржавају неопходне услове 

за наставу и учење у учионици. Управљање одељењем обухвата управљање простором, 

активностима, временом, материјалима за рад, понашањем ученика и односима у 

одељењу, како би се обезбедило да ученици максимално време током часа проведу у 

учењу.  

Стилови управљања одељењем, дакле, представљају динамичан однос између 

наставника и ученика. Они се односе на способност наставника да створи повољну и 

подстицајну климу у одељењу, што представља  један од његових кључних задатака за 

успешно управљање истим. Могу се разликовати три основна облика односа између 

наставника и ученика у одељењу: ауторитативни или аутократски, равнодушни и 

демократски (Ђорђевић, 1996). (Слика 2) 
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Слика 2. Три основна стила управљања одељењем и њихове основне карактеристике 

 

а) Ауторитативни или аутократски стил управљања одељењем карактерише 

наставника који је центар свих збивања и који одлучује о свему, који тражи покоравање 

од стране ученика без критике или отпора. То су наставници који захтевају од својих 

ученика да их стојећи дочекују приликом уласка у учионицу. Наставници који за 

успешан рад не похваљују ученика и на свако учениково, према наставнику 

неадекватно понашање, реагују укором. Тако да можемо рећи да се под ауторитативним 

понашањем наставника подразумева да наставник захтева од ученика да га обавесте о 

сваком кораку који треба да учине, тако да су ученици приморани да не раде 

самостално. Чак и уколико имају неких питања о нејасном градиву које је наставник 

изнео, неће се усудити да затраже додатно објашњење. Ауторитативни наставник 

захтева апсолутну послушност ученика и пожељно је да ученици имају што мање моћи 

како би он могао да руководи наставном ситуацијом. Овакав наставник не реагује на 

индивидуалне потребе ученика. Наставник који се понаша на овакав начин у учионици 

полази од претпоставке да је за успешан васпитно-образовни рад са децом и омладином 

потребна строгост и дисциплина, као и безусловна послушност. 

б) Равнодушни стил или Laissez-faire стил управљања карактерише наставника 

више као пасивног посматрача и као попустљивог наставника него као активног 

учесника у ситуацијама које се дешавају у одељењу. Равнодушан наставник је онај 

наставник који је незаинтересован за рад ученика, који је пасиван посматрач рада, који 

допушта да групе и појединци имају потпуну слободу у одлучивању – раде шта хоће. 

Овај наставник допушта ученицима толику слободу да некада може доћи и до потпуног 

нереда у учионици. Најчешће су ученици толико слободни да неки од њих приликом 

уласка наставника у одељење, устају и поздрављају га на начин који не прлиличи 
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адекватном односу између наставника и ученика. Овакво понашање наставника доводи 

до хаоса у раду и не даје позитивне педагошке резултате. Чак ни ученици немају 

позитивно мишљење о оваквим наставницима, без обзира на то што могу да раде шта 

хоће, јер такав наставник нема у очима ученика изграђен ауторитет ни као стручњак, ни 

као личност. 

в) Демократски стил управљања односи се на радну заједницу у којој наставник 

заједно са ученицима учествује у школским активностима, он подстиче ученике да 

заједно размењују мишљења итд. Наставник демократског стила управљања одељењем 

усмерава ученика без покушаја да буде доминантан у наставним ситуацијама. 

Наставник заједно са ученицима разговара и договара се о правилима рада. То су 

наставници који у комуницирању са ученицима користе демократски начин 

комуницирања, полазе од познатог педагошког правила да је пут до учениковог срца 

тежак и дуг, али и једини до правог успеха. Ученици воле овакве наставнике, за разлику 

од наставника који се руководе претходним стиловима управљања одељењем. Ови 

наставници су добри слушачи и не немећу своје мишљење ученицима. Код наставника 

са демократским стилом управљања одељењем ученици се осећају поштованим и 

важним. Сваки њихов успех се вреднује и представља не само успех ученика, већ и 

самог наставника. 

Када у одељењу у коме предаје наставник географије постоји дете са сметњама и 

тешкоћама у развоју, поставља се питање који је од ових стилова управљања 

најделотворнији и који стил не прави вештачку атмосферу у одељењу. Или прецизније, 

може ли се уопште дефинисати стил и/или стилови управљања наставника географије у 

инклузивној настави? Тешко је дати одговор који је стил управљања одељењем идеалан 

и најделотворнији у инклузивној настави. Имајући у виду да се стил управљања 

одељењем базира на начину на који наставник користи свој ауторитет у настави и 

притом има различите улоге може се закључити да наставник ауторитативног стила не 

може успешно обављати свој посао уколико у том одељењу постоји дете коме је 

потребна додатна подршка. Већ је поменуто да наставници који ауторитарно управљају 

одељењем нису спремни да се прилагоде индивидуалним потребама детета што 

умањује делотворност оваквог начина управљања одељењем у инклузивној настави. 

Као могући стилови управљања остају равнодушни и демократски стил, који је на први 

поглед најближи стилу управљања наставника инклузивне наставе. 
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Тачно је да ауторитативни стил управљања одељењем у настави географије која 

је обухваћена инклузијом није прихватљив због горе наведених разлога. Међутим, 

наставник је људско биће, пун разних емоција због свакодневних догађаја на 

приватном плану тако да не можемо очекивати од наставника да у инклузивној настави 

баш никада не наступа ауторитарно. Инклузивну наставу карактеришу бројне наставне 

ситуације и у зависности од тих ситуација, наставник реагује на одређени начин. Те 

ситуације пре свега зависе од посебних образовних потреба ученика, па самим тим и од 

предмета који наставник предаје. Тако наставник на једном наставном часу изводи 

наставу применом различитих облика, метода и употребом различитих географских 

наставних средстава и помагала као што су пројектори, рачунари, карте, глобуси, 

цртежи, дијаграми, алтас, визуелна, аудитивна, аудиовизуелна средства и слично. 

Пожељно је у таквим ситуацијама да некада наставници препусте одговорност 

ученицима како би испитали њихове праве могућности и знања. Наравно, наставник би 

и на тако организованом часу помно пратио развој целокупне наставне ситуације и 

адекватно реаговао уколико ствар измакне контроли. 

Полазећи од чињенице да у образовној инклузији једно одељење чине и ученици 

типичног развоја и ученици са посебним образовним потребама, пожељно је да 

наставник уме да одговори на потребе и могућности својих ученика. Из тог разлога нам 

се као адекватан стил у таквој наставној ситуацији намеће демократски стил управљања 

одељењем. Овај стил управљања је најприхватљивији јер подразумева укљученост и 

сарадњу свих учесника наставног процеса приликом извођења наставе. 

Равнодушни стил најмање је применљив у инклузивној настави јер подразумева 

минималну укљученост наставника у активности својих ученика и њихово 

напредовање. Наставник који овим стилом управља одељењем одриче се сваког 

ауторитета и његова се улога огледа једино у упућивању на литературу и евентуално 

обезбеђивању материјала за рад ученика. У инклузивној настави, без обзира што 

ученици углавном раде индивидуално, у пару или групи, улога наставника је 

незаменљива и он мора бити укључен у њихове активности. Наставник треба да буде 

тај који планира те активности, одређује групе, њихове чланове и задаје задатке. Током 

активности даје ученицима смернице и сугестије, предлоге и савете. Управо из тих 

разлога наставник овога стила управљања одељењем не може допринети остваривању 
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очекиваних исхода инклузивне наставе у географској учионици а посебно не у 

постизању оптималног развоја ученика с посебним образовним потребама. 

Стил којим наставник географије управља одељењем одређује и квалитет 

емоционалне климе у самом одељењу. Један од фактора креирања повољне и здраве 

емоционалне климе у одељењу су особине личности наставника о којима је већ било 

речи. Топлу емоционалну климу може да ствара наставник који је емоционално 

стабилна, сигурна, чврста, ведра и позитивна личност. Пријатна атмосфера за рад у 

учионици, пре свега, утиче на емоционалну сигурност, задовољство и ментално 

здравље ученика, а такође и посредно утиче на резултате учења. Стил који поседује 

наставник у настави географије одређује и квалитет одељенске климе, коју чине 

различити аспекти, међу којима су најважнији: атмосфера коју ствара наставник као 

руководилац, интеракција коју ствара наставник одређивањем типа комуникације, 

атмосфера такмичења или сарадње. Ови аспекти су најчешће међусобно повезани, па 

тако код наставника који припадају демократском стилу управљања има више 

узајамних интеракција ученика и наставника, иницијатива ученика, топлине и подршке, 

док су у аутократској атмосфери присутније су једносмерне интеракције од наставника 

ка ученику и слабија је емоционална подршка.  

Наставник географије треба да  буде тај који својим понашањем, ставом и 

порукама утиче на понашање својих ученика. Неки облици понашања наставника у 

васпитној пракси показали су се као доста делотворни. Наставник који се труди да 

успостави однос с ученицима као особама а не предметима процењивања, који се 

занима за њихов живот изван учионице, који примећује промене расположења или 

препознаје осећања које ученици доживљавају и спреман је да на њих одговори знајући 

како да се постави у тешким ситуацијама и који се труди да задобије поверење ученика, 

наставник који на дете са посебним потребама не глада као на проблем, има добре 

предиспозиције да у свом васпитном деловању позитивно утиче на обликовање 

понашања ученика. Истраживања то и показују - да су квалитет одељенске климе и 

постигнућа ученика повезани са стиловима наставника у управљању одељењем (Ђигић 

и Стојиљковић, 2011). 

Такође, сваки наставник, па и наставник географије бира начин рада и наставу 

прилагођава тако да омогући свим ученицима остваривање најбољих могућих 

образовних постигнућа. У том смислу важне аспекте управљања одељењем 



25 

 

представљају и уверења наставника о личности ученика, њиховим капацитетима и 

мотивацији за учење. На овим уверењима заснивају се и процедуре и поступци које 

наставник географије користи ради успостављања и одржавања позитивне дисциплине 

у одељењу. 

Из свега овога произлази да повољна и пријатна атмосфера на часу увек 

позитивно утиче на међуљудске односе, развој и понашање ученика. Зависи од услова 

под којима је једно одељење формирано, начина руковођења одељењем, од положаја 

који ученици имају у одељењу, њихових међусобних односа, спремности ученика на 

одговарајућу сарадњу. Посебно је значајно на који начин и којим мерама се у настави 

географије уклањају несугласице, конфликти, како тече процес споразумевања, како се 

награђује за нешто што је добро урађено на часу, и како и на који начин изричу 

санкције за неиспуњене обавезе. 

Реакције ученика у одељењу пре свега зависе од типа социјалне климе коју је 

наставник изградио. Уколико рецимо, наставник географије себе представља као 

доминантног и ауторитативног, када стално приговара ученицима, ретко даје похвале 

за добро знање географских садржаја и уложен труд тада су они без мотивације за рад и 

често се јавља агресивност и отпор. С друге стране, на демократски оријентисаног 

наставника, који помаже и подстиче ученике да се укључе у расправу, који поштује 

њихов труд и награђује успех, ученици реагују спремношћу за рад са другим 

ученицима и са самим наставником. Најзад, на незаинтересованог наставника ученици 

реагују пасивним односом према школским обавезама, неспремношћу на сарадњу и 

заједнички рад, нервозом  и иритираношћу (Крњајић, 2007; Лалић, 2005).  

Ипак, из свега наведеног може се закључити да је у настави геогрфије најпожељније 

да наставник сарађује са ученицима и негује кооперативну атмосферу због сложености 

географских садржаја. Ученици немају често прилику да уче на глобосу или зидној 

карти, да посмарају аудио-визуелне садржаје везане за географксе објекте, појаве и 

процесе стога је врло важно да наставник учествује у активностима заједно са 

ученицима. 
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3. МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ИСТРАЖИВАЊУ 

 

3.1. Задатак истраживања  

Основни задатак 

Основни задатак овог истраживања је испитивање да ли стилови управљања 

одељењем код наставника географије могу бити предиктори њихових ставова према 

инклузивном образовању и да ли се они разликују у основним и средњим школама. 

Поред основног задатка намера нам је била да испитамо који је стил код 

наставника географије најдоминантнији приликом њиховог управљања одељењем. 

Такође, имали смо намеру и да утврдимо да ли су ставови наставника географије према 

инклузивном образовању позитивни или пак иду у другом смеру. Себи смо задали и 

задатак да увидимо да ли постоји повезаност ставова са конкретним стилом управљања 

одељењем како код наставника основних школа, тако и код наставника средњих школа. 

Оно што смо сматрали важним је и утврђивање повезаности између основних варијабли 

истраживања (стилови управљања одељењем, ставови наставника географије према 

инклузивном образовању) и демографских карактеристика наставника (пол, старост 

наставника, радно искуство у образовању, степен образовања, место обављања 

наставничке професије, искуства са особама са потребом за додатном друштвеном 

подршком и завршени програми стручног усавршавања. 

 

3.2. Теоријски значај истраживања  

 

Теоријски значај овог истраживања огледа се у допуњавању теоријских сазнања 

кроз жељу да се што боље схвати однос између стилова управљања одељењем код 

наставника географије и њихових ставова према инклузивном образовању. Наставник 

географије је, сходно бројним активностима и могућностима извођења разноврсних 

облика наставе, у прилици да проучи, обрати и посвети пажњу сваком ученику а 

посебно је то значајно када су у питању ученици којима је потребна додатна помоћ и 

подршка, посебно данас, у времену када је инклузивна пракса присутна у нашим 

школама. Географија је такав наставни предмет да наставник мора бити свестан обима 

и дубине наставних садржаја и да их по потреби увек прилагођава и модификује. У 

свему томе, њему је потребан посебан осећај за управљање временом у којем се овакав 
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наставни процес одвија. Он мора да има јасну стратегију управљања одељењем 

засновану на поштовању достојанства ученика са или без тешкоћа за остваривање 

дефинисаних циљева учења. Такође сматрамо да истраживање може да допринесе 

бољем разумевању тешкоћа са којима се наставници сусрећу када је у питању 

инклузивна настава, притом не мислећи само на наставнике географије већ и на 

наставнике уопште. 

 

3.3. Практични значај истраживања 

 

Практични значај истраживања огледа се у могућности примене добијених 

резултата у педагошком раду. Резултати истраживања ће, надамо се, омогућити боље 

упознавање рада наставника географије са ученицима којима је потребна додатна 

подршка током школовања, као и даље развијање и унапређење процеса инклузивне 

образовне праксе. 

 

3.4. Циљеви истраживања 

Основни циљ истраживања 

Основни циљ овог истраживања је да се утврди да ли стилови управљања 

одељењем код наставника географије могу бити предиктори њихових ставова према 

инклузивном образовању и да ли се они разликују у основним и средњим школама. 

Оно што се поред основног циља очекује јесте да демографски стил код 

наставника географије буде доминантан а да најмање буде присутран равнодушни стил 

управљања одељењем. Такође очекујемо да ће већина наставника географије имати 

прихватајуће ставове према особама са различитим врстама тешкоћа и према 

инклузивној пракси.  

3.5. Варијабле истраживања 

 

Статус независне варијабле у овом истраживању имају стилови наставника 

географије у управљању одељењем, који подразумевају динамичан однос између 

наставника и ученика. Такође подразумева и способност наставника да створи повољну 
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климу у одељењу што представља један од његових кључних задатака за успешно 

управљање истим. 

Анкета која је коришћена за испитивање стилова управљања одељењем код 

наставника географије конструисана је за потребе овог истраживања. 

Статус зависне варијабле у овом истраживању имају ставови наставника 

географије према инклузивном образовању у основним и средњим школама. Ова 

варијабла обухвата ставове наставника према укључивању деце са одређеним  врстама 

сметњи и тешкоћа у редовне школе, као и ставове који се тичу одговорности и 

компетентности самих наставника и школе да пруже одговарајућу подршку деци са 

сметњама у редовној школи. 

За испитивање ставова наставника географије према инклузивном образовању 

биће коришћен упитник ставова према инклузивном образовању СИО (Todorović et al., 

2012). 

Поред основних варијабли, у истраживању ће бити регистровани и следећи 

демографски подаци: 

- Пол (мушки и женски); 

- Године старости наставника 

- Дужина радног стажа у образовању (изражена бројем година радног искуства); 

- Степен образовања (односи се на стечени ниво образовања наставника – виша школа, 

факултет у трогодишњем трајању, факултет у четворогодишњем трајању, мастер или 

специјалиста, магистар, доктор наука); 

- Место обављања наставничке професије (основна или средња школа); 

- Искуство контакта са децом са потребом за додатном подршком (да ли постоји раније 

искуство у контакту са ученицима којима је потребна подршка, изражено преко броја 

таквих ученика са којима је наставник радио током последњих пет година); 

- Завршени програми стручног усавршавања у области инклузивног образовања 

(учествовање наставника у школским пројектима који на различите начине подржавају 

инклузивни концепт образовања, интензивнији лични контакт са ученицима који имају 

развојне тешкоће, бољу информисаност о њима, и похађање обука или програма 
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стручног усавршавања везаних за инклузивно образовање и рад са децом са сметњама и 

тешкоћама у развоју). 

3.6.   Хипотезе истраживања 

Основна хипотеза  

Очекује се да ће се стилови управљања одељењем показати као значајни 

предиктори ставова наставника географије према инклузивном образовању. 

Када је реч о стиловима управљања одељењем код наставника географије, очекује 

се да ће најизраженији бити демократски стил управљања а најмање изражен 

равнодушан стил. Такође, на основу карактеристика личности наставника географије 

оно што можемо очекивати јесте да ће, генерално, ставови наставника географије према 

инклузивном образовању бити прихватајући а да ће се евентуално показати разлике у 

ставовима према образовању деце са различитим врстама сметњи. Такође, очекује се да 

постоји значајне корелације између основних варијабли истраживања (стилови 

управљања одељењем, ставови наставника географије према инклузивном образовању) 

и демографских варијабли (пол, године старости, дужина радног стажа у настави, 

степен образовања, постојање искуства са особама са потребом за додатном 

друштвеном подршком и завршени програми стручног усавршавања у области 

инклузивног образовања). 

 

3.7. Анкете 

 

У свакој од претходно наведених основних и средњих школа наставницима 

географије подељен је анкетни материјал који се састоји од две анкете заједно са 

упитником у коме су наставници у обавези да наведу већ поменуте демографске 

податке.  

Прва анкета се односи на описе професионалног понашања наставника 

географије односно на одређивање његовог доминантог стила управљања одељењем. 

Ова анкета се састоји од 9 тврдњи где наставници означавају степен слагања на скали 

од 1 – уопште се не односи на мене до 5 – у потпуности се односи на мене, при чему се 

1., 2. и 6. тврдња односе на ауторитарни стил управљања одељењем, 3., 5. и 8. на 

демократски стил а 4., 7. и 9. на пермисивни стил управљања одељењем. Сабирањем 
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бројева одговора на изјаве наставника географије за сваки стил посебно и уочавањем 

највишег збира међу стиловима добија се доминантни стил управљања одељењем 

одређеног наставника. 

Друга анкета се односи на ставове наставника географије према инклузивном 

образовању за коју се користи упитник за испитивање ставова наставника према 

инклутивном образoвању СИО (Тodorović el al., 2012). Анкета се састоји од двадесет 

тврдњи. Испитаници за сваку тврдњу означавају степен слагања на скали од 1 – уопште 

се не слажем до 3 – потпуно се слажем. Првих петнаест тврдњи односи се на ставове 

наставника према школовању деце са различитим врстама тешкоћа у редовној школи, 

16. тврдња представља уопштени став о одговорности школе за пружање могућности за 

квалитетно образовање свој деци без обзира на тешкоће у развоју, последње четири 

тврдње односе се на поверење наставника у сопствене професионалне и личне 

капацитете. Виши скорови означавају позитивнији став према инклузивном 

образовању, а нижи изражавају негативнији став, односно неприхватање инклузивног 

образовања.  

У даљем тексту следи анализа поменутих анкета и резултати истраживања. 

3.8. Узорак 

 

Узорак чине 40 наставника географије из пометуних основних и средњих школа из 

Лесковца и околине. 

Табела 1. Структура узорка с обзиром на пол 

Пол Број Проценти 

Мушки 17 42 

Женски 23 58 

Укупно 40 100.0 

 

Оваква полна структура узорка показује реално стање у нашим школама 

обзиром да у наставничкој популацији генерално има више жена. Тако и у нашем 

узорку жене чине већину. 
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Табела 2. Структура узорка с обзиром на степен образовања 

Степен образовања Број Проценти 

Виша школа 1 2 

Факултет у 

четворогодишњем трајању 
31 78 

Мастер 7 18 

Магистар или доктор наука 1 2 

Укупно 40 100.0 

 

На нашем узорку једнак и уједно најмањи број наставника географије са звањем 

магистра као и наставника који су завршили вишу школу. Највећи број наставника 

завршио је факултет у четворогодишњем трајању затим следе наставници са мастер 

дипломом. 

Табела 3. Структура узорка с обзиром на школу у којој наставник предаје 

Школа у којој наставник 

предаје 
Број Проценти 

Основна школа 27 67 

Средња школа 13 33 

Укупно 40 100.0 

 

На нашем узорку више је наставника географије који предају у основној школи 

док је мањи број наставника који предају у средњој школи. 

Табела 4. Структура узорка с обзиром на постојање/непостојање ранијег искуства 

контакта са ученицима којима је потребна додатна подршка 

 

Искуство са ученицима којима 

је потребна подршка 
Број Проценти 

Да 27 67 

Не 13 33 

Укупно 40 100.0 
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Већина наставника на нашем узорку је имала искуство са ученицима којима је 

потребна додатна подршка, мада није занемарљив и број наставника географије који 

нема никаквог искуства у раду са овом децом.  

 

Табела 5. Структура узорка с обзиром на завршене програме стручног усавршавања 

у области иклузивног образовања 

Завршени програми стручног усавршавања 

у области иклузивног образовања 
Број Проценти 

Учествовање у школским пројектима стручног 

усавршавања 
5 12 

Интензивнији лични контакт са ученицима 

којима је потребна подршка 
6 15 

Информисаност о деци са посебним потребама 10 28 

Обуке и програми о раду са децом са 

тешкоћама 
19 45 

Укупно 40 100.0 

 

Према врсти завршених програма стручног усавршавања у области инклузивног 

образовања, на нашем узорку највећи број наставника географије је похађало обуке и 

програме о раду са децом са тешкоћама. Нешто мањи број се информисао о деци са 

посебним потребама, док су скоро изједначени број наставника који су учествовали у 

школским пројектима на тему инклузије и имали инензивнији лични контакт са 

ученицима којима је потребна додатна друштвена подршка. 

 

Табела 6. Структура узорка према утврђеним варијаблама 

Варијабле 
Минимални 

број 

Максимални 

број 

Године старости 25 62 

Године радног искуства 0 35  

Број искуства са ученицима којима је 

потребна додатна подршка на једног 

наставника 

1 12 
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Примећујемо да на нашем узорку најмањи број година који имају наставници 

географије је 25 а најстарији наставник 62 године. Док поред искуства наставника у 

раду од 35 година радног стажа у нашем узорку постоје и наставници почетници који 

немају навршену годину рада у просвети. Најмањи број искустава са ученицима којима 

је потребна подршка је 1, док постоје они који су имали 12 оваквих исустава. 

 

3.9. Поступак истраживања 

 

Помоћу упитника прикупљени су подаци за ово истраживање. Учествовање 

наставника у истраживању било је добровољно и анонимно, а прикупљени подаци биће 

коришћени искучиво за потребе истраживања, што је наставницима било саопштено 

приликом уручивања упитника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

4.1.  Израженост стилова управљања одељењем код наставника географије 

 

Према једној од хипотеза истраживања очекује се да ће од стилова управљања 

одељењем код наставника географије бити најизраженији демократски стил а да ће 

најмање бити изражен равнодушан стил управљања одељењем. 

 
 

Слика 1. Израженост стилова управљања одељењем код наставника географије 

На Слици 1. један приказани су резултати анкете 37 наставника који имају 

доминатни стил управљања одељењем од којих 97% (36 наставника) наставника 

управља одељењем демократским стилом а 3% (један наставник) поседује ауторитарни 

стил управљања одељењем. Док остала 3 наставника имају комбинацију различитих 

стилова који ће бити приказани у наредном Слика 2. 

 
 

Слика 2. Израженост комбинације стилова управљања одељењем код наставника 

географије 

На Слици 2. приказана је комбинација стилова управљања одељењем код 3 

наставника географије. Као што можемо видети 33% (један наставник) управља 

одељењем комбиновањем ауторитарног и демократског стила, 33% (један наставник) 
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комбинацијом демократског и равнодушног стила док 34% (један наставник) поседује 

једнако сва три стила управљања одељењем односно можемо закључити да нема 

формиран стил управљања одељењем. 

Верујући у искреност одговора наставника географије, па тако на основу наших 

очекивања и резултата које смо добили можемо констатовати да је наша прва хипотеза 

потврђена. Односно, код наставника географије нашег узорка равнодушни стил 

управљања одељењем је најмање присутан (у нашем случају није присутан уопште) а 

као доминантан стил показао се демократски стил управљања одељењем, односно стил 

у коме наставници и ученици заједно учествују у обрађивању садржаја географије. 

 

4.2.  Изреженост ставова наставника географије према инклузивном образовању 

 

Према другој хипотези истраживања, имајући у виду раније поменуте 

карактеристике личности наставника географије, претпостављамо да ће, генерално, 

ставови наставника географије према инклузивном образовању бити позитивни и 

прихватајући а да би се евентуално могле показати разлике у ставовима у зависности од 

врсте тешкоће коју ученик има. 

Места за одговоре у анкети организована су тако да се одговором на 1- уопште се 

не слажем до 3- у потпуности се слажем, јасно могу одвојити ставови наставника 

географије према образовању ученика са сметњама и уочити да ли су ставови генерално 

прихватајући или неприхватајући. 

Да бисмо констатовали какви су заправо ставови наставника географије према 

инклузивном образовању следи приказ укупног скора ставова на Слици 3. 

 
Слика 3. Генерални приказ ставова наставника географије према инклузивном 

образовању 
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Са Слике 3. можемо видети да наставници географије имају, генерално, умерено 

прихватајуће ставове према инклузивном образовању. Овако добијен резултат о 

генерално прихватајућим ставовима можемо пронаћи и у већ поменутим 

истраживањима код нас, Тодоровић и сарадници (2012) као и у истраживањима Ђигић 

и Стојиљковић (2011). На наредним Сликама 4.-16. биће приказани резултати ставова 

наставника географије према различитим врстама сметњи и њиховим укључивањем у 

редовни систем школовања. Ради прегледности биће приказани одговори по питањима 

свих 40 наставника географије из узорка. 

  

Слика 4. Слика 5. 
  

Као што можемо видити на Слици број 4 наставници географије подједнако 

осећају несигурност и слагање за школовање деце са нижим постигнућима и редовној 

школи, док видимо да на Слици број 5 већи број наставника сматра да деца која 

показују агресивност у понашању не треба да се школују у редовним школама. Није  ни 

занемарљив број оних који и јеси и нису за њихово укључивање у редовни систем 

школовања. 

    



37 

 

  
Слика 6. Слика 7. 

  

Са Слике 6. видимо да су наставници географије приближно истог стхаватања о 

прикључивању деце са сметњом да одрже пажњу и остану на месту током часа. Нешто 

је већи број оних наставника који се у потпуности слажу да ова деца нађу место у 

редовним школама. Док с друге стране на Слици 7. видимо да  наставници географије у 

великом броју прихватају ученике који су повучени, ћутљиви, који се не друже са 

вршњацима или имају тешкоће на емоционалном плану. 

  
Слика 8. Слика 9. 

   

 На Сликама 8. и 9. примећујемо да више од половине наставника географије из 

узорка имају висок степен прихватања деце која болују од дуготрајних и тешких 

хроничних болести, као и деце која се отежано крећу или им је потребна помоћ при 

кретању. 
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Слика 10. Слика 11. 

 

Са Слика 10. и 11. примећује се висок степен неприхватања код наставника 

географије према ученицима који читају и пишу Брајевом азбуком или користе друга 

средства за читање и писање, као и оних ученика који користе знаковни језик за 

споразумевање. 

  
Слика 12. Слика 13. 

 

Као и код претходних слика и на Сликама 12. и 13. примећује се делимично 

прихватање и неприхватање код наставника али у овом случају према ученицима која 

имају проблема са моториком руку, која не могу да пишу и самостално обављају друге 

радње, док велики степен прихватања показују према ученицима који имају неку врсту 

телесног инвалидитета. 
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Слика 14. Слика 15. 

 

Наставници географије када су у питању ученици који показују заостајање у 

менталном развоју као што можемо видети на Слици 14. показују неприхватање ове 

деце у редовни систем школовања, такође је и незанемарљив број оних који су 

неодлучни по питању прихватања ових ученика. Наредна Слика број 15. показује 

делимично прихватање наставника када је реч о укључивању деце која показују неке 

специфичне тешкоће или сметње у учењу. 

  
Слика 16. Слика 17. 

  

 На Сликама 16. и 17. примећујемо да наставници географије показују делимично 

прихватање према ученицима чији је говор тешко разумљив због нејасног изговарања 

гласова или неких других тешкоћа са говором, као и према ученицима који не остварују 

контакт са особама у свом окружењу и чије је понашање другима несхватљиво и 

непредвидиво. 
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Слика 18. 

 

Слика 18. показује уједначен број наставника географије који прихватају и 

делимично прихватају ученике који нису у својим породицама стекли вештине и знања 

за фукционисање у школском окружењу и напредовање учењу 

 Сумирањем резултата претходних приказа примећујемо да наставници 

географије показују највеће неприхватање оних ученика који не чују туђи говор и 

користе знаковни језик за споразумевање, пишу Брајевом азбуком или користе друга 

помоћна средства за читање и писање. Овакво неприхватање може бити резултат страха 

од немогућности споразумевања и преношења знања ученицима који имају проблема са 

слухом и видом услед непознавања знаковног језика и Брајеве азбуке. Ипак, за 

наставнике географије комуникацијске вештине играју веома важну улогу у послу. 

Више од 50 % наставника са нашег узорка има радно искуство преко 10 година и врло 

је могуће да велику улогу има ригидност. Та нефлексибилност ставова, понашања и 

истрајност у идентичном понашању и идејама несумљиво може утицати на 

неприхватање деце са оваквим или другим врстама сметњи. Мишљена смо да 

наставници треба да верују у сопствене способности у организацији инклузивне 

наставе јер се могу користити и редовне наставне методе уз инсистирање на принципу 

очигледности. Илустративно-демостративни метод би добио на значају код деце са 

оштећеним слухом док аудио материјали могу помоћи код деце са оштећеним видом.   

Верујемо да је и сличан разлог код неприхватања ученика који показују 

заостатке у менталном развоју у редовни систем школовања. Решења се наравно могу 

пронаћи али најпре школе треба да обезбеде помоћ и подршку наставницима који 

долазе у додир са децом ометеном у развоју. У наставнику треба да се пробуди свест о 
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могућности другачијег али ништа мање делотворног извођења наставе уколико у 

одељењу постоји ученик са сметњама. Наставник овде, такође, решење може пронаћи у 

обезбеђивању једноставних илустрација без сувишних детаља, у употреби конкретних 

материјала за рад, у рашчлањивању задатака на мање сегменте и слично.  

Ученици који имају тешкоће са моториком руку такође, у нашем узорку, наилазе 

на неприхватајуће ставове. Наставницима и овде треба пружити подстех и указати на 

могућност компензаторног развоја осталих чула код ученика (рецимо уместо 

показивања на карти или решавања теста ученик може усмено описивати појам и 

решавати тест). На тај начин дете не би било искључено из наставних активности већ 

би био активан учесник у решавању истих. Можда такве конкретне смернице и идеје 

недостају наставницима географије из узорка што их је и навело да искажу 

неприхватање ових ученика у редовни школски систем. Такође верујемо и да 

неприхватање деце са овим сметњама произилази из чињенице да наставници до сада 

нису имали довољно искуства у раду са овим ученицима или пак нису имали 

позитивног искуства. Временом услед интензивнијег контакта са овим ученицима и 

радом на себи и својим способностима, ставови према укључивању деце са сметњама 

могу да се промене и учине да се смањи сумња у сопствену самоефикасност. 

Нешто боља прихваћеност је према ученицима који показују агресивност у 

понашању према вршњацима или одраслима у школи. Ово је већ случај са којим се 

наставник сусреће и ван школе и са којим се сретао и током сопственог школовања. 

Могуће је да наставник верује да чвшћим методама може да се избори са оваквим 

проблемом у учионици или да прибегава психолошко-педагошким методама. Можда 

овде и године искуства играју улогу јер се наставници током рада сусрећу са 

различитим облицима агресивног понашања и временом постају толерантнији. 

Највећа прихваћеност наставника географије је према ученицима који су 

ћутљиви, повучени, не друже се са другом децом или показују неке друге тешкоће на 

емоционалном плану, затим према ученицима са тешкоћама при кретању, ученицима 

који болују од дугих и тешких хроничних болести. Претпостављамо да разлог лежи у 

томе да наставници ове ученике не морају да опомињу на послушност јер не праве 

несташлуке како због болести тако и због своје природе. Деца која у школи одбијају 

ризик, која не праве несташлуке, која увек седе на свом месту и мирно прате наставу  
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увек су била омиљена код наставника. Можда је ово разлог због кога наставници 

географије највише прихватају ученике са овим врстама сметњи. 

Занимљив је и податак да је изједначен број наставника који делимично 

прихватају и у потуности прихватају ученике који показују нижа школста постигнућа 

од већине деце у одељењу као и оних ученика који у својим породицама нису стекли 

вештине и знања потребна за функционисање у школском окружењу и напредовање у 

учењу. Врло је могуће да овакав став стоји иза примарне улоге наставника у 

образовању. Та улога се огледа у помоћи наставника да развија како психичке тако и 

физичке потенцијале својих ученика и на тај начин омогући достизање индивидуалног 

максимума сваког од њих. Мишљена смо да наставник ове ученике не види ништа 

“другачије” од ученика који нису обухваћени инклузијом. 

На основу овога можемо закључити да је и наша друга хипотеза потврђена, 

односно да наставници географије поред генерално прихватајућих ставова према 

инклузивном образовању ипак показују различите ставове у односу на врсту сметње 

коју ученик има. 

На следећим Сликама 19.-21. биће приказани ставови наставника географије 

према одговорости школе за пружање квалитетног образовања свим ученицима, као и о 

његовим веровањима да имају довољно професионалних и личних капацитета да може 

да усклади рад у одељењу са различитим образовним потребама својих ученика, затим 

о доприносу наставника географије да сви у одељењу буду прихваћени као и о његовом 

односу према сарадњи са родитељима, колегама и стручним сарадницима школе. 

 
Слика 19. 
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Примећујемо да на Слици 19. већина наставника географије сматра школу 

одговорном да сваком детету, без обзира на врсту тешкоће, пружи могућности за 

квалитетно образовање. Ово се пре свега односи на то, да школа поседује одређена 

помагала за децу са посебним потребама, обезбеђене прилазе, стално организовање 

радионица и семинара за наставнике који доприносе успешности квалитетнијег и 

ефикаснијег образовања и то пре свега о темама које се тичу инклузије и јачања 

наставникове самоефикасности приликом извођења наставе уколико у одељењу постоји 

ученик са потребом за додатном друштвеном подршком. 

  
Слика 20. Слика 21. 

 

На основу резулатата са Слике 20. и Слике 21. примећујемо да наставници 

географије сматрају да имају довољно потенцијала, како професионалних тако и 

личних, за усклађивање свог рада у одељењу са различитим образовним потребама 

својих ученика, као и високо веровање да доприносе томе да сви ученици буду добро 

прихваћени у одељењу. 

  
Слика 22. Слика 23. 
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 Са Слика 22. и 23. уочава се велика сарадња наставника географије са 

родитељима ученика као и са колегама и стручним сарадницима како у школи тако и 

ван ње. Такође веома је велики проценат наставника који укључују родитеље у 

активности и томе доприносе олакшању рада и бољем успеху свих ученика. Занимљив 

је податак кога можемо видети на Слици 23., да ниједан наставник нашег узорка не 

припада групи која не тражи помоћ, већ напротив чак 90% наставника тражи помоћ од 

других колега и сарадника. 

4.3.  Повезаност стилова којим наставници географије управљају одељењем и 

њихових ставова према инклузивном образовању 

 

 
Слика 24. 

 

Као што смо већ навели 97% (Слика 1.) наставника географије нашег узорка 

примењује демократски стил приликом управљања одељењем. На основу Слике 24. 

примећујемо да највећи број наставника географије има прихватајуће ставове према 

инклузивном образовању и укључивању деце са различитим врстама сметњи у 

редовним школама. Није ни занемарљив проценат оних наставника географије који 

делимично прихватају овај вид наставне праксе. На основу раније приказаних 

истраживања о повезаности стила и ставова, примећено је да наставници који заједно 

учествују у наставним активностима са ученицима имају прихватајући став према 

овој врсти наставне праксе што само потврђује и наше истраживање. 

 Делимично прихватајуће ставове имају и двоје наставника са комбинованим 

стилом управљања одељењем и један наставник који управља одељењем 

ауторитарним стилом, што неће бити графички приказано. Занимљив је податак да 

један наставник који нема доминантан стил управљања (сва три стила су једнако 
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изражена) показује изразито неприхватајући став према инклузији и укључивању 

деце са разним врстама тешкоћа у редовни систем школовања. Оно што нам се намеће 

као закључак јесте да наставници који нису оформили доминантан стил одбацују ову 

врсту наставе јер немају право решење због сумње у себе и својих способности. 

 

4.4.  Повезаност стилова управљања одељењем, ставова наставника географије 

са њиховим деморгафским варијаблама 

 

На нашем узорку јављају се два доминантна стила којим наставници географије 

управљају одељењем. Демократски стил управљања одељењем присутан је код 36 

наставника географије док један наставник примењује ауторитарни стил. С обзиром 

да на нашем узорку наставници одељењем не управљају пермисивним стилом, пажњу 

ћемо посветити оним наставницима који одељењем управљају демократским и 

ауторитарним стилом. 

Следи приказ демократског стила управљања одељењем с обзиром на пол, године 

старости наставника географије и њихових ставова према инклузивном образовању и 

укључивању деце са сметњама у редовним школама. 

 

Табела 7. Демократски стил управљања одељењем код наставника географије с 

обзиром на пол и године старости 

Пол 

наставника 
Број 

Наставници 

од 25-45 

година 

Наставници 

од 46-65 

година 

Мушки 16 10 6 

Женски 20 12 8 

Укупно 36 22 14 

 

У табели 7. приказана је структура наставника географије који одељењем 

управљају демократским стилом с обзиром на пол и године старости. Примећујемо да 

је у нашем истраживању већи број наставника старости између 25-45 година. Наредна 

табела показује њихове ставове према инклузивној пракси и укључивању деце са 

сметњама у редовни систем школовања. 
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Табела 8. Ставови наставника географије према полу и годинама старости 

 

Пол Број Ставови 

Наставници 

од 25-45 

година 

Наставници 

од 46-65 

година 

Мушки 16 

Прихватајући 11 7 4 

Делимично 

прихватајући 
3 1 2 

Неприхватајући 2 2 0 

Женски 20 

Прихватајући 6 4 2 

Делимично 

прихватајући 
8 4 4 

Неприхватајући 6 2 4 

 

Оно што примећујемо из табеле 8. је да наставници мушког пола имају 

прихватајући став за разлику од жена које делимично прихватају инклузивну праксу. 

Такође примећујемо да је код млађих наставника мушког и женског пола веће 

прихватање за разлику од својих старијих колега. Овакав резулат који смо ми добили не 

подудара се са резултатима истраживања која су се бавила повезаности између узраста 

наставника и ставова (Stretenov, 2000; Vujačić, 2003; Vukajlović, 2004). У тим 

резултатима позитивније ставове имају старији професори и наставници претпоставља 

се због искуства који они генерално имају са ученицима са различитим врстама 

проблема. Оно што можемо закључити из нашег истаживања и позитивнијих ставова 

млађих наставника јесте њихова жеља за радом, неисцрпност идеја и ентузијазам, воља 

за прихватањем новина и стицање нових вештина и знања у раду са овом децом. 

Оно што је интересантно је да наставник који се показао као ауторитет у 

одељењу, јесте пре свега наставник женог пола и припада групи старијих и искуснијих 

наставника.  
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Табела 9. Ставови наставника географије у односу на школу у којој предају и године 

старости 

Школа Ставови 

Наставници 

од 25-45 

година 

Наставници 

од 46-65 

година 

Основна 

Прихватајући 14 11 3 

Делимично 

прихватајући 
8 5 3 

Неприхватајући 3 3 / 

Средња 

Прихватајући 3 / 3 

Делимично 

прихватајући 
3 / 3 

Неприхватајући 5 2 3 

 

Из табеле 9. примећујемо да прихватајуће ставове према инклузивној настави 

имају наставници који предају у основним школама док у средњој школи доминира 

неприхватање и то првенствено код старијих наставника. Упоређујући ове резултате са 

резултатима из претходне табеле, можемо рећи да су млађи наставници географије 

спремнији за прихватање инклузивног образовања. 

Делимично прихватање показало се код једног наставника који одржава ред и 

дисциплину у одељењу ауторитарним стилом а који притом ради у средњој школи. 

 

Табела 10. Повезаност ставова наставника географије према инклузивном 

образовању са годинама радног искуства 

Радни стаж Број Ставови 

0-10 година 19 

Прихватајући 10 

Делимично 

прихватајући 
6 

Неприхватајући 3 

11-35 

година 
17 

Прихватајући 7 

Делимично 

прихватајући 
5 

Неприхватајући 5 
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Што се тиче година радног искуства приказаних у табели 10. код наставника 

географије који одељењем управљају демократским стилом већина искуснијих и мање 

искусних наставника прихвата спровођење инклузивне праксе по школама и има 

позитиван став о томе. Међутим, није ни занемарљив број искуснијих наставника који 

су неодлучни или у потпуности неприхватају инклузију. Можемо претпоставити да 

наставници који су искуснији у раду а притом имају неприхватајуће ставове, имају свој 

изграђени стил и начин рада што можда утиче на нефлексибилност по питању 

прилагођавања начина рада уколико у одељењу постоји ученик са посебним потребама. 

Веће прихватање деце са сметњама и тешкоћама у разреду биће код оних наставника 

који су у ранијим годинама рада имали како лично, тако и професионално искусво са 

особама којима је потребна додатна друштвена подршка.  

 Резултати нашег истраживања се не подударају са истраживањима које су 

спровели Тодоровић и сарадници (2012) где је приказано да наставници са мањим 

бројем година радног искуства имају позитивне ставове за разлику од искуснијих 

наставника који показују неприхватање овог вида наставне праксе. 

Што се тиче ауторитарног наставника који има  више година радног искуства, 

показало се да нема опредељено мишење што се тиче прихватања или неприхватања 

деце са сметњама и тешкоћама у развоју у редовни систем школовања, већ делимично 

прихвата укључивање ове деце у средњој школи у којој предаје. 

 

Табела 11. Повезаност ставова према инклузивном образовању са степеном 

образовања наставника географије 

 

Степен образовања Број Ставови 

Виша школа 1 

Прихватајући 1 

Делимично прихватајући / 

Неприхватајући / 

Факултет у 

четворогодишњем 

трајању 

27 

Прихватајући 12 

Делимично прихватајући 8 

Неприхватајући 7 
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Мастер 7 

Прихватајући 2 

Делимично прихватајући 3 

Неприхватајући 2 

Магистар 1 

Прихватајући 1 

Делимично прихватајући / 

Неприхватајући / 

 

Оно што се уочава на табели 11., јесте да наставници географије са свршеним 

мастер студијама делимично прихватају процес инклузивне праксе, док већина 

прихватајућих ставова је код оних наставника географије који су завршили вишу 

школу, факултет у четворогодишњем трајању или стекли звање магистра. Иако 

доминирају прихватајући и делимично прихватајући ставови није занемарљив број ни 

оних наставника који не прихватају инклузивно образовање што можемо повезати са 

недостатком психолошких, методичких и педагошких предмета на факултетима које 

образују будуће наставнике географије. Ову констатацију нам потврђује и анализа 

студијских програма наставничких факултета Универзитета у Нишу (Todorović i Đigić, 

2012) у којима се примећује да студијски програм Учитељског факултета садржи 

највише курсева који доприносе стицању потребних психолошких, педагошких и 

методичких знања и вештина, а најмање оваквих предмета садрже студијски програми 

на Природно-математичком факултету. Даље у њиховом истраживању уверење 

наставника да су прилагодљиви на потребе ученика је израженије код наставника који 

се баве друштвеним наукама у односу на наставнике који се баве природним наукама. 

Такође ово уверење је израженије код наставника који предају предмете из области 

уметности и вештина него код наставника који предају природне науке. Добијањем 

оваквих података може се закључити да је заиста неопходно програме наставничких 

факултета обогатити програмима усмереним на развијање оних наставничких 

компетенција које ће допринети формирању ефективнијег стила рада будућих 

наставника географије. 

 

 



50 

 

Табела 12. Повезаност ставова наставника географије према инклузивном 

образовању са искуством са особама којима је потребна додатна друштвена 

подршка 

Искуство Број Ставови 

Постојање 

искуства 
23 

Прихватајући 11 

Делимично 

прихватајући 
5 

Неприхватајући 6 

Непостојање 

искуства 
13 

Прихватајући 6 

Делимично 

прихватајући 
5 

Неприхватајући 2 

 

У бројним истраживањима показало се да наставници који имају неки вид 

искуства са особама којима је потребна додатна друштвена подршка показују 

прихватајуће ставове према инклузивном образовању што се потврдило и у резултату 

нашег истраживања. Такође је и присутан прихватајући став код оних наставника који 

ово искуство нису имали. Приказани подаци  са табеле 12.  односе се на оне наставнике 

географије који управљају одељењем демократским стилом с обзиром да је 

најдоминантнији у истраживању.  

Вреди напоменути да преостала 4 наставника која управљају ауторитарним и 

мешаним стиловима, што није приказано на табели, имају делимично прихватајуће 

ставове док један чак не прихвата иако има искуства са овом децом. Из овога можемо 

закључити да наставници који управљају демократским стилом а притом имају или 

професионално или лично искуство негују прихватајуће ставове према инклузивном 

образовању док наставници осталих стилова немају овакве ставове. Дакле, можемо 

констатовати да су стилови којим наставници управљају одељењем и њихови ставови 

повезани са оваквим видом наставне праксе. Неки аутори као што је горе поменути 

Зароматидис, зашли су корак дубље у објашњењу искуства за формирање и мењање 

ставова према инклузивној пракси па су то посматрали са социо-културног становишта 

и кроз димензију индивидуализам-колективизам. Што можемо применити  и у нашем 

истраживању јер је у нашој култури породица и даље основна ћелија друштва и негује 



51 

 

се колективистички систем вредности тако да можемо закључити да прихватајући 

ставови према инклузији долазе управо из оваквог система вредности. 

 

Табела 13. Повезаност завршених програма стручног усавршавања у области 

инклузивног образовања са ставовима наставника географије о инклузији 

Завршени програми Број Ставови 

Пројекти 5 

Прихватајући 3 

Делимично прихватајући / 

Неприхватајући 2 

Лични контакт 7 

Прихватајући 5 

Делимично прихватајући 2 

Неприхватајући / 

Информисаност 6 

Прихватајући 1 

Делимично прихватајући 2 

Неприхватајући 3 

Обука 18 

Прихватајући 9 

Делимично прихватајући 6 

Неприхватајући 4 

 

У табели 13. примећујемо да прихватајуће ставове према инклузивном 

образовању имају они наставници географије који су учествовали у пројектима, имали 

лични контакт са ученицима којима је потребна додатна друштвена подршка и који су 

посећивали обуке и програме о раду са овом децом. Док је занимљив податак да 

неприхватајуће ставове имају они наставници географије који су само информисани о 

деци са посебним потребама. Такође је интересантно да се овако добијени резултати у 

нашем истраживању не поклапају са резултатима истраживања Тодоровић и сарадника 

(2012) по којима учествовање у програмима и обукама о инклузивном образовању није 

довело до стварања позитивних ставова код наставника према инклузији. Њихов 

закључак је био да спроведени програми и обуке нису пружали адекватне информације 

како радити са децом са посебним потребама. Можемо закључити да су се обуке и 

програми на ову тему са годинама унапређивали и да данашњи наставници добијају 
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конкретније смернице и методе како да се носе са разним проблемима и ситуацијама у 

раду са децом са посебним потребама за разлику од наставника које су ове обуке 

похађали 2012. године. 

Утврдили смо да постоји повезаност између пола наставника, година старости, 

степена образовања, похађања обука/семинара на тему инклузије, искуства са особама 

са посебним потребама као и радног места наставника са ставовима према инклузији. 

На нашем узорку веза није пронађена између година радног искуства наставника 

географије са ставовима према инклузивном образовању. Готово да је идентичан број 

наставника који негују прихватајуће ставове и оних наставника географије који 

делимично прихватају или неприхватају инклузивну наставу. На основу овог резултата 

не можемо рећи да је радно искуство значајан предиктор ставова наставника према 

инклузивом образовању у нашем истраживању. Стога можемо констатовати да је наша 

трећа хипотеза - хипотеза о повезаности ставова наставника географије према 

инклузивном образовању у зависности од демографских варијабли делимично 

потврђена. 

 

4.5.  Предлог за боље прихватање инклузивне праксе у школама 

 

Иако у нашем истраживању већина наставника (78%) има прихватајући и 

делимично прихватајући став према инклузивном образовању, сматрамо да за 

адекватно сповођење инклузивне праксе нису довољни само позитивни ставови. 

Наставници сами треба да отклоне баријеру о свести да не поседују професионална 

знања и вештине за рад са децом са посебним потребама. Потребно је и да школа као 

институција обезбеди техничке и организационе услове од којих примат придајемо 

прилазима како би ученици са инвалидитетом могли несметано да дођу до улаза, 

платформе на степеницама за инвалидска колица, заштитне ограде са рукохватима, 

прилагођавање школског инвентара њивохим потребама. Важно је и снабдевање 

адекватним школским прибором и наставним средствима, конкретно за наставу 

географије, како би ученицима са посебним потребама настава била очигледнија и 

приступачнија. Такође сматрамо да ни саме обуке и информације нису довољне већ и 

да је потребна додатна стручна помоћ у виду педагошких асистената како би у 

учионици помагали наставнику да неометано спроводи час без запостављања осталих 
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ученика. Мора се утицати и на Факултете наставничких позива, да с обзиром на 

озбиљност инклузивног образовања, споведу такав наставни програм уводећи 

методичке, психолошке и педагошке предмете како би оформили наставника који ће 

имати и знања и вештине а самим тим и самопоуздање приликом рада у одељењу у 

коме постоји дете са тешкоћама у развоју. Иако је у нашем истраживању сарадња 

наставника географије са колегама на завидном нивоу неопходна је и сарадња са 

родитељима да би се направио индивидуално образовни план како би све потребе 

детета биле задовољене у складу са његовим могућностима. Индивидуално образовни 

планови су неоходни у раду са децом којима је потребна додатна друштвена подршка, 

без обзира да ли се ради о детету са тешкоћама или о даровитом детету, јер он помаже 

наставнику да успешно одржи час и пружи детету потребна знања сходно његовим 

могућностима. Оно што је такође неопходно јесте континуирано стручно усавршавање 

наставника, похађање не само семинара већ и програма где би наставници на 

конкретним примерима проналазили могућа решења, информисање о (не)могућностима 

деце са потребом за додатном друштвеном подршком. 

Може се дати препорука да се у наредним истраживањима укључи већи број 

наставника географије како би се добили поузданији закључци о могућностима 

предвиђања ставова према инклузивном образовању на основу различитих стилова 

управљања одељењем у основним и средњим школама.  
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5. ДИСКУСИЈА 

 

Ставови наставника према инклузивном образовању код просветних радника 

испитивани су годинама уназад и иако не постоји истраживање које у потпуности 

показује да прихватајући ставови  утичу на побољшање сповођења инклузивне праксе 

ипак свако истраживање доприноси бољем разумевању ове теме и носи препоруке за 

њен даљи развој. Стилови управљања одељењем који представљају динамичан однос 

између ученика и наставника у нашем истраживању показали су се као значајни 

предиктори ставова наставника географије према инклузивном образовању. На основу 

добијених резултата у нашем истраживању али и из резултата других истраживања који 

су се бавили овом темом, можемо констатовати да стил којим наставници управљају 

одељењем утиче на формирање ставова о инклузивном образовању. Ово поткрепљује и 

податак да наставници географије који управљају демократским стилом негују 

прихватајуће ставове док наставник који нема формиран стил којим управља одељењем 

има изразито неприхватајући став према овој врсти наставне праксе, а наставници са 

комбинованим стиловима и ауторитарни наставник делимично прихватају инклузивну 

праксу у редовним школама. 

 Иако велика већина наставника географије прихвата инклузију као саставни део 

редовног школовања све деце показале су се разлике у степену прихатања деце са 

различитим врстама сметњи и тешкоћа у развоју. Тако испитани наставници највише 

прихватају ученике који су социјално повучени, ћутљиви, имају тешкоће на 

емоционалном плану као и тешкоће при кретању или болују од неких дугих и тешких 

хроничних болести. Најмање прихватање наставника географије је према ученицима 

који имају проблема са слухом и користе знаковни језик за споразумевање, ученицима 

који заостају у менталном развоју, пишу Брајевом азбуком или користе друга помоћна 

средства за читање и писање као и ученика који имају тешкоће са моториком руку. 

Нешто бољу прихваћеност имају према оним ученицима који показују агресивност у 

понашању према вршњацима или одраслима у школи. Из овога произлази да један број 

наставника само формално прихвата рад са ученицима са одређеним ограничењима, а 

да се у току рада понашају другачије. 

 Када се говори о инклузивном образовању најчешће постављено питање је ко 

боље прихвата инклузију- млађи или старији наставници? Податак добијен у нашем 
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истраживању се не поклапа са горе наведим истраживањима других аутора где смо 

добили да су млађи наставници ти који су спремнији за ову врсту наставне праксе 

вероватно због њиховог духа, ентузијазма, жеље за доказивањем, напредовањем или 

жеље за радом уопште, за разлику од старијих наставника код којих већина показује 

неприхватање образовања деце са потребом за додатном друштвеном подршком у 

редовним школама. Интересантан је податак да су наставници мушког пола бројнији по 

прихватању инклузивног образовања. Оно што је такође занимљиво је да наставници 

географије у основним школама имају прихватајуће ставове према инклузивном 

образовању за разлику од неприхватајућих ставова својих колега који раде у средњим 

школама. Године искуства рада у просвети нису се показале као значајан предиктор 

ставова према инклузивном образовању јер иако већина негује прихватајуће ставове 

велики је и број оних који у потпуности не прихватају инклузију. Оно што се још 

показало као предиктор јесте постојање искуства у раду са децом којима је потребна 

додатна друштвена подршка што је утицало да наставници искажу прихватајући став 

према укључивању ове деце у редовим школама. Као предиктор ставова се, поред горе 

наведених, показала и стручна оспособљеност наставника кроз пројекте, личне 

контакте и обуке у раду са децом којима је потребна додатна друштвеа подршка, што 

доприноси да наставници географије имају прихватајуће ставове уколико су похађали 

неке од ових програма за разлику од оних који су само информисани о овом проблему 

те њихови ставови иду у супротном смеру. Што се тиче образовања наставника 

забрињавајући податак је да наставници географије са мастер дипломом не прихватају 

у потпуности инклузију за разлику од колега са нижим степеном образовања што 

можемо довести у везу са недовољно припремљеним програмом на факултетима за 

образовање будућих наставника и самоиницијалним образовањем на ову тему. Ово 

могу да потврдим из личног искуства јер на нашем факултету иако је инклузивно 

образовање већ годинама присутно, нема довољно како методичких, педогошких тако 

ни психолошких предмета који би нам помогли и дали веће самопоуздање и знање за 

рад са децом укљученом у инклузивни систем, због чега је и логично да се код младих 

интелектуалаца јавља јаз и страх од професионалног неуспеха када је у одељењу 

присутан ученик са тешкоћама у развоју. Потребно је током студија омогућити контакт 

са овом врстом наставе – кроз организовање посета и праксе у одељењима у којима је 

присутна инклузија, дневним центрима, установама за смештај деце с посебним 

потребама, удружењима особа са инвалидитетом и институтима који раде с особама с 
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различитим категоријама ометености, као и организовање разноврсних облика 

заједничких активности. Или пак, указати будућим наставницима на могућности 

самоиницијативног припремања за овакав вид наставне праксе. 
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6. ЗАКЉУЧАК 

 

Последњих година инклузија је постала тема о којој се воде многе дискусије и 

спроводе многа истраживања. Увођењем инклузије улога наставника битно је измењена 

јер се концепт инклузије заснива се на начелу да деца ометена у развоју имају иста 

права као и сва друга деца, нарочито у погледу образовања. Иако још увек не постоји 

потврда да прихватајући или неприхватајући ставови наставника утичу на 

имплементацију инклузивног образовања, не можемо занемарити њихову важност. 

Стога су и ставови наставника географије према образовној инклузији и према 

укључивању деце са сметњама у развоју битан сегмент нашег истраживања. 

Прихватајући ставови могу да допринесу ефикаснијем спровођењу инклузивне праксе, 

а самим тим и већој сигурности и компетентности наставника у управљању одељењем 

уколико у њему постоји дете са сметњама и тешкоћама у развоју. 

Као и у многим истраживањима која су се бавила овом темом, можемо рећи да и 

нашем истраживању наставници географије показују умерено прихватајуће ставове 

према увођењу инклузије у редовним школама. Нешто слабије прихватање показало се 

код наставника географије у средњим школама, док је нешто боља прихваћеност код 

наставника који предају у основним школама. Занимљив податак је и да се степен 

прихватања разликује од врсте и степена тешкоће које ученик има. Ово јесте један од 

логичних података, јер врло је могуће да неки наставници, до сада, нису имали 

контакта са учеником коме је потребна додатна подршка или је тај број искустава веома 

мали. Највеће негодовање је према ученицима који имају проблема са слухом и видом, 

што доводи до закључка да наставници географије не поседују довољно компетенција 

када је у питању знаковни језик или коришћење Брајеве азбуке. Врло је могуће да због 

недовољно знања и компетентности у овој области наставници одбијају да раде са овом 

децом да не би доживели професионални неуспех. Што се тиче деце са телесним 

инвалидитетом, наставници верују у своје могућности и методичке способности, тако 

да је нешто боља прихваћеност ове деце.  

Када већ говоримо о методичким способностима морамо да нагласити да се као 

значајан предиктор који утиче на ставове према инклузији показао демократски стил 

управљања одељењем. Наставници географије на нашем узорку прибегавају 

демократском начину управљања одељењем, што се и у многим истраживањима 
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показао као најделотворнији уколико у одељењу постоји дете са сметњама и тешкоћама 

у развоју. Морамо бити свесни комплексности улоге наставника географије када је у 

одељењу присутно дете са посебним потребама. Демократски стил управљања 

омогућава флескибилност у извођењу наставе и оријентисање на потребе детета. 

Такође, делује на уважавање идивидуалности сваког ученика, тако да и неизненађује 

податак да је најделотворнији у образовању како деце са сметњама у развоју тако и у 

образовању остале деце. Наравно, спремност наставника да се прилагоди потребама 

ученика и његова жеља и истрајност у раду са децом којима је потребна додатна помоћ 

и подршка су од великог значаја. Такође, не можемо ни занемарити податак да 

професионално и лично искуство са дететом које има неки вид сметњи у развоју може 

много помоћи наставнику у формирању прихватајућих ставова према њиховом 

укључивању у редовни систем школовања. Искуство са овом децом је такође значајан 

предиктор прихватајућих ставова у нашем истраживању. 

Веома важан сегмент у јачању компетентности и самопоуздања наставника за 

рад са децом којима је потребна додатна друштвена подршка, па самим тим и 

прихватања истих у редовни систем школовања јесу обуке, семинари, пројекати који 

служе као помоћ и подршка наставницима да одговоре овом изазову. Поред тога што је 

важан сегмент у повећању самоефикасности наставника, у нашем истраживању се 

показао и као значајан предиктор ставова наставника географије према инклузији који 

доприноси прихватању инклузије за разлику од пуке информисаности о овом концепту 

наставе. 

Истраживања везана за повезаност стилова којим наставници управљају 

одељењем и њихових ставова према инклузији свакако треба да представљају 

континуирану активност јер добијени резултати могу бити основа за доношење одлука 

усмерених на унапређивање инклузивне праксе у школама. Поред самоиницијалног и 

академског образовања будућих наставника за рад са овом децом потребно је и пратити 

искуства наставника у раду са децом којима је потребна додатна друштвена подршка 

ради достизања спремности и истрајности у проналажењу решења за различите 

наставне ситуације. Такође је битна и спремност наставника на сарадњу како са 

колегама и стручним сарадницима у школи и ван ње тако и са родитељима ученика 

којима је потребна додатна помоћ и подршка. 
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ПРИЛОЗИ 

Упитник за наставнике географије 

 

Овај упизник је анониман. Подаци добијени из упитника биће искоришћени само за 

потребе истраживања. Упитник садржи питања која се односе на Ваше стечено 

образовање, као и питања која се односе на рад и искуство које имате са децом којима 

је потребна додатна помоћ и подршка. 

Хвала на сарадњи! 

Молимо Вас да најпре одговорите на следећа питања: 

1. Пол (заокружите одговарајуће слово):  Ж  М 

2. Упишите Ваше године старости _____________ 

3. Упишите број година Вашег радног искуства у образовању ____________________ 

4. Степен образовања 

а) Виша школа 

б) Факултет у четворогодишњем трајању 

в) Мастер студије  

г) Магистар или доктор наука 

5. Школа у којој наставник предаје 

а) Основна школа б) Средња школа 

6. Искуство контакта са децом са потребом за додатном друштвеном подршком 

а) да ли постоји раније искуство у контакту са ученицима којима је потребна додатна 

подршка?  ДА  НЕ 

б) уколико сте одговорили са ДА, навести са колико сте ученика којима је потребна 

додатна помоћ и подршка радили у последњих 5 година ____________ 

7. Да ли сте до сада похађали неке програме стручног усавршавања наставника из 

области инклузивног образовања?  ДА  НЕ 

8. Заокружите број уколико сте учествовали  у неким од  програма стручног 

усавршавања у области инклузивног образовања: 

1) Учествовање наставника у школским пројектима који на различите начине 

подржавају инклузивни концепт образовања; 

2) Интензивнији лични контакт са ученицима који имају развојне тешкоће;  

3) Информисаност о деци којима је потребна додатна друштвена подршка; 

4) Похађање обука или програма стручног усавршавања везаних за инклузивно 

образовање и рад са децом са сметњама и тешкоћама у развоју 
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Пред вама се налази 9 тврдњи које описују поступке наставника географије у 

различитим свакодневним ситуацијама у одељењу. За сваку ставку заокружите један 

број од 1 до 5 који одговара степену у коме процењујете да се та тврдња односи на Вас. 

Значење бројева: 

1- Уопште се не односи на мене 

2- У малој мери се односи на мене 

3- Понекад се односи, а понекад се не односи на мене 

4- Углавном се односи на мене 

 5 - У потпуности се односи на мене 

 

Редн

и бр. 
Описи професионалног понашања наставника географије 

Степен у коме се 

тврдња односи на 

мене 

1. 
Ако ученик омета час, без расправљања бива изведен пред 

карту. 
1 2 3 4 5 

2. 
У географској учионици мора бити тихо како би ученици 

могли учити. 
1 2 3 4 5 

3. 
Бринем о томе колико и како моји ученици уче садржаје из 

географије. 
1 2 3 4 5 

4. Не желим корити ученике јер би их то могло повредити. 1 2 3 4 5 

5. Увек објашњавам разлоге својих правила и одлука. 1 2 3 4 5 

6. 
Нећи прихватити извињење од ученика који је закаснио на 

мом часу. 
1 2 3 4 5 

7. 
Емоционално благостање ученика важније је од контроле 

над учионицом. 
1 2 3 4 5 

8. 

Моји ученици знају да моје предавање могу прекинути ако 

имају питање везано за градиво које предајем или из 

географије уопште 

1 2 3 4 5 

9. 

Моја је обавеза да оценим ученике , не да пратим да ли 

ученици боље разумеју садржаје географије када раде у 

групи, пару, самостално или као целина 

1 2 3 4 5 
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Упитник ставова наставника географије према инклузивном образовању 

 

Овај упитник биће коришћен за испитивање изражености ставова наставника 

географије према инклузивном образовању. Пажљиво прочитајте сваку тврдњу. За 

сваку тврдњу уписивањем знака Х у истом реду у одговарајућој рубрици, искажите 

степен свог слагања. Притом број 1 означава најнижи степен Ваше сагласности, а број 3 

највиши степен Ваше сагласности са тврдњом: Да ли ученици са доле наведеним 

тешкоћама треба да се нађу у редовној школи? 

1 – уопште се не слажем 

2 – делимично се слажем 

3 -  у потпуности се слажем 

 

 ТВРДЊА 

 

Степен 

сагласности са 

тврдњом 

1 2 3 

1.  Ученици који показују значајно нижа школска 

постигнућа од већине деце у одељењу. 

   

2.  Ученици који показују агресивност у понашању 

према другој деци или одраслима у школи. 

   

3.  Ученици који имају тешкоће да остану на месту и 

одрже пажњу током већег дела часа. 

   

4.  Ученици који су ћутљиви, повучени, 

недружљубиви или показују друге тешкоће на 

емоционалном плану. 

   

5.  Ученици који болују од неких хроничних болести.    

6.  Ученици који имају отежано кретање или не могу 

самостално да се крећу.  

   

7.  Ученици који читају и пишу Брајевом азбуком или 

користе друга средства за читање и писање. 

   

8.  Ученици који имају проблема са слухом и користе 

знаковни језик за споразумевање. 

   

9.  Ученици који, због тешкоћа са моториком руку, не 

могу самостално да пишу или рукама обављају 

друге радње. 
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10.  Ученици са било којом врстом телесног 

инвалидитета. 

   

11.  Ученици који заостају у менталном развоју.    

12.  Ученици са неким специфичним тешкоћама или 

сметњама у учењу. 

   

13.  Ученици чији се говор тешко разуме услед 

нејасног изговарања речи или других тешкоћа са 

говором. 

   

14.  Ученици који не контактирају са особама у свом 

окружењу и чије је понашање непредвидиво. 

   

15.  Ученици који у својим породицама нису стекли 

вештине и знања потребна за учење и 

функционисање у школском окружењу. 

   

16.  Редовна школа је одговорна да сваком детету, без 

обзира на тешкоће у развоју и друге проблеме, 

пружи могућности за квалитетно образовање. 

   

17.  Верујем да имам довољно професионалних и 

личних капацитета за усклађивање свог рада у 

одељењу са образовним потребама све деце, а да 

притом нико није занемарен. 

   

18.  Успешно доприносим томе да сви ученици буду 

добро прихваћени у одељењу коме предајем. 

   

19.  Лако успостављам сарадњу са родитељима 

ученика, укључујем их у активности и што ми 

олакшава рад и доприноси бољем успеху све деце. 

   

20.  Када ми је потребно затражим помоћ у планирању 

рада са неким конкретним учеником од колега и 

стручњака у или ван школе. 

   

 

 

Уколико имате неко мишљење,  допишите без устручавања! 

 

 

Хвала на сарадњи 
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представља његов стил управљања одељењем који долази до 

изражаја у свим аспектима, елементима или димензијама 

наставног процеса. Основни циљ овог истраживања је да се 

утврди да ли стилови управљања одељењем код наставника 

географије могу бити предиктори њихових ставова према 

инклузивном образовању и да ли се они разликују у основним и 

средњим школама. 
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