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Апстракт— Професионална компетентност наставника је од великог значаја, јер од ње зависи квалитет учења. Највећи део 

систематске професионалне припреме наставника остварује се у оквиру њиховог иницијалног образовања. Спроведено је 

емпиријско истраживање које је имало за циљ да утврди повезаност између иницијалног универзитетског образовања и 

захтева наставничке професије предвиђене компетенцијама наставника. Узорак је обухватао 100 наставника–почетника из 

основних и средњих школа. Добијена је релативно висока корелација између иницијалног образовања наставника–почетника 

и процене развоја компетенција за њихово професионално деловање. Резултати су показали да су у већини општих хипотеза 

потврђене само специфичне претпоставке везане за поједине групе компетенција: разлике између појединих подузорака 

добијени су у процени доприноса иницијалног образовања развоју компетенције за наставну област, предмет и методике 

наставе (између наставника–почетника који су завршили наставничке и ненаставничке студије), компетенције за поучавање 

и учење (између наставника–почетника који су завршили наставничке и ненаставничке студије, наставника са различитим 

обимом/трајањем студија, наставника–почетника различитих наставних подручја) компетенције за подршку развоју личности 

ученика (између наставника–почетника који су завршили наставничке и ненаставничке студије, наставника са различитим 

обимом/трајањем студија, наставника са различитим обимом праксе), компетенције за комуникацију и сарадњу (између 

наставника–почетника који су завршили наставничке и ненаставничке студије, наставника са различитим обимом праксе, 

између наставника/ца предметне и разредне наставе, наставника–почетника различитих наставних подручја), општа 

компетенција за наставни предмет (између наставника са различитим обимом/трајањем студија). 

Кључне речи – професионална компетентност, наставници–почетници, иницијално образовање, процена развоја 

компетенција. 

1. УВОД  

Успешност наставног процеса одређују бројни фактори, међу којима се издваја улога наставника за квалитет 

наставе. Због сложености и бројних одговорности наставник се сусреће са сложеним задацима. Стога је веома 

важно колико су студенти – будући  наставници припрељени за тај сусрет. 

Период иницијалног образовања наставника је најбитнији део професионалног развоја  када се наставници 

оспособљавају за улоге које их чекају у њиховом раду у школи. Ако је наставник кључни фактор квалитетног 

образовања, онда је од изузетне важности његова припремљеност, оспособљености за тај посао, јер од квалитета 

наставе директно зависи квалитет знања које ће ученици стећи. Компетенције наставника су директно повезане 

са образовањем и припремљеношћу. Највећи део систематске професионалне припреме наставника се остварује 

у оквиру њиховог школовања за ову професију. 

  Активности у оквиру програма образовања наставника формиране су тако да обезбеде базичне 

педагошке компетенције које би требало да се даље дограђују кроз праксу и различите облике и програме 

стручног усавршавања и професионалног развоја наставника (Ђигић, 2013). Да би наставник био компетентан за 

успешност битно је усавршавање. 

Поред основног описа професионалног деловања наставника у раду је приказан начин на који је 

регулисано образовање наставника у осталим државама Европе, као и код нас, кроз три фазе професионалног 

развоја. Као модел са најбољим образовним системом наставника сажето је приказан Фински модел. 

Савремени токови у образовању су под сталним променама. Због тога је стручно усавршавање 

запослених у образовању постао неизоставан сегмент целоживотног учења и унапређења квалитета рада 

наставника. Наставник треба да буде спреман да се мења и да се стално усавршава. Програми стучног 

усавршавања наставника су формирани тако да омогуће наставнику да усавршава своје компетенције. 

Не постоји тачно утврђена листа компетенција које наставник треба да развије како би био успешан у 

свом послу. Различити аутори приказују компетенције са различитих аспеката. У раду су описане педагошке 

компетенције које студенти – будући наставници уче и развијају током свог иницијалног образовања. 

У овом раду је спроведено емпиријско истраживање са наставницима приправницима (наставницима који 

су у радном односу најдуже три године). Испитивање је спроведено у  основним и средњим школама. Циљ 

истраживања био је да се утврди како наставници приправници опажају допринос свог иницијалног образовања 

развоју њихових компетенција. 
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2. ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА: ТОК И ОСПОСОБЉАВАЊЕ 

Професионални развој наставника, по савременим приступима у психологији наставника, може се означити 
као процес развоја наставникове свесности о томе шта ради, зашто то ради и идентификовање начина/средстава 
помоћу којих може да унапреди свој рад, на тај начин повећавајући број могућих изборних понашања у разреду – 
проширујући репертоар понашања и активности (Бјекић, 1999:58).  

Сврха професионалног развоја је да се одржи и развије професија просветних радника, од којих се очекује да 
су високо-образовани и компетентни, специјализовани, посвећени послу, ефикасни и да на основу тога уживају 
поверење јавности. Неопходно је да запослени у настави поседују како теоријска, тако и практична знања и умења 
уодређеној области; да су професионално независни; да имају могућност доношења одлука, које се заснивају на 
добром познавању феномена учења и дизајнирању процеса у коме се учење најквалитетније и најефикасније 
остварује; да могу предвидети последице својих одлука; да могу критички процењивати и евалуирати сопствене 
активности и слично (Ољача, 2006, према Каменарац, 2011). 

Професионални развој наставника је доживотни процес који се условно може поделити на 3 фазе (Bjekić, 
Stojković i Kuzmanović, 2016): 

1. Иницијално образовање наставника, 
2. Приправништво или период увођења у посао, 
3. Фаза континуираног професионалног развоја. 
Сваки наставник пролази кроз ове фазе. Међутим, квалитет његовог развоја ће зависити, пре свега, од подршке 

која им се пружа у свакој од ових фаза. 

Највећи део систематске професионалне припреме наставника остварује се у оквиру њиховог школовања за 
ову професију, а тек део у току професионалног ангажовања (Бјекић, 1999). 

Образовање наставника директно утиче на исходе учења, односно на постигнуће ученика. Компетенције 
наставника које се развијају током њиховог образовања (иницијалног и током стручног усавршавања) од великог 
значаја су, јер од њих зависи квалитет учења. Стога образовање наставника представља средство за стицање 
квалитетних знања и умења код ученика (Маринковић, 2010). 

Основни циљ увођења у посао је оспособљавање приправника за самостално извођење образовноваспитног 
рада. У току периода приправништва наставник, васпитач и стручни сарадник, подржан од стране ментора и 
искуснијих колега, унапређује своја знања стечена на факултету, стиче нова знања и примењује различите облике 
и методе рада. 

Менторство је значајно за прве године радног стажа, за такозване периоде транзиције, прелазне периоде у 
учењу свега онога што спада у компетенције и улоге наставника. Засновано је на сарадничкој интеракцији ментор 
– наставник и има за циљ да код наставника развије компетенције у различитим сегментима професионалне улоге 
наставника. Ментор има две функције (Маринковић, 2010): 

Повећањем академског нивоа иницијалног образовања учитеља/наставника стварају се претпоставке за 
квалитетнији професионални развој наставника, што ће утицати и на раст рејтинга наставничке професије 
(Трифуновић, Миловановић, 2009). 

3. ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА 

Компетентност се схвата као способност наставника да користи своја знања и вештине у практичним 

професионалним активностима. Компетентан је онај наставник који манифестује развијени систем знања, 

вештина, способности, мотивационих и функционалних диспозиција у остваривању циљева наставног рада и 

постизању високе ефикасности (Маринковић, 2010). 

Професионално компетентна особа успева да знање које стиче током живота, и формалним и неформалним 

путем, учини продуктивним, да га флексибилно и креативно примењује, познаје методологију дефинисања, 

анализирања и решавања проблема, уме да разликује и повезује дугорочне и краткорочне циљеве, спремна је на 

промене (Ђуришић-Бојановић, 2007).   

О компетенцијама наставника не треба говорити независно од образовања и програма за професионали 

развој наставника. Наиме, програми образовања будућих наставника би морали да буду конципирани тако да 

обезбеде развој потребних компетенција (Тодоровић и Ђигић, 2012, према: Ђигић, 2013:44). 

Златић и Бјекић (2006; 2015:147) диференцирају следеће три основне категорије професионалних 

компетеницја наставника: 

• педагошке компетенције које чине систем знња, вештина, способности и мотивационих диспозиција који 
обезбеђују да наставник остварује васпитне улоге; 

• програмске компетенције које обезбеђују остваривање образовне улоге наставника, да поучава ученика 
знањима и вештинама одређеног подручја; 

• комуникацине компетенције које  омогућавају успешнију реализацију свих сегмената наставног процеса 
кроз успешније преношење садржаја наставног предмета, јасније и систематизованије исказивање идеја, 
примерено узрасту ученика, кроз боље разумевање порука које наставници примају од ученика, кроз боље 
уочавање сметњи у комуникацији и њихово отклањање и превазилажење. 



Највећи број аутора издваја комуникационе компетенције као посебно важну врсту компетенција, истичући 

да је комуникација у настави процес путем којег се остварују циљеви наставе. Комуникациона компетентност је 

једна од базичних компетентности како наставника, тако и свих актера васпитно-образовног процеса, а посебно 

актера наставе (Златић, Бјекић, 2015). 

Доступна истраживања показују да су и у националним, и у међународним оквирима, компетенције 

наставника стални предмет интересовања и расправа и најшире, и стручне јавности, али се ретко реализују 

истраживања у којима сами наставници–почетници процењују своје компетенције и развој компетенција (Huntly, 

2008). 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Проблем истраживања: Да ли постоје разлике у самопроцени развијености компетенција под утицајем 

иницијалног образовања између наставника са различитим степеном високог образовања, као и који су фактори 

повезани са процењеним ефектима иницијалног образовања на развијеност компетенција за наставни рад? 

Предмет истраживања: Испитивано је како наставници–почетници процењују утицај свог иницијалног 

универзитетског образовања на развијеност својих професионалних компетенција, односно колико је њихово 

иницијално универзитетско образовање допринело њиховој спремности да остварују захтеве наставничке 

професије дефинисане стандардима професионалног деловања наставника и диференцираним компетенцијама.  

Варијабле истраживања: 

I Независне варијабле: 

• социо–демографске варијабле (пол, старост, радно место, радни стаж, фонд часова) 

• образовне варијабле (врста студија, подручје студија, стечено звање, обим студија, реализација праксе по 
годинама студија, година завршетка студија, наставно подручје). 

II Зависне варијабле: 

• Компетенције за наставну област, предмет и методике наставе, 

• Компетенције за поучавање и учење, 

• Компетенције за подршку развоју личности ученика, 

• Компетенције за комуникацију и сарадњу, 

• Општа компетенција за наставни предмет. 

Хипотезе: Наставници–почетници процењују да студијски програми које су похађали нису омогућили да 

стекну довољно знања и вештина потребних за будуће професионално деловање. На основу ове опште хипотезе 

су формулисане посебне хипотезе. 

Метода истраживања: Примењена је неекспериментална метода. Подаци су прикупљани упитником који 

се састоји из затвореног упитника о демографско-образовним варијаблама и скалама самопроцене 

компетентности (Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја, ЗУОВ) 

која обухвата 36 исказа који се процењују на четворостепеној скали и прилагођеној скали која обухвата 3 исказа 

Технике обраде података: За обраду података су коришћени поступци дескриптивне статистике, 

корелационе анализе и анализе варијансе. 

Узорак чини 100 наставника–почетника који раде у основним и средњим школама. Испитано је 17 

наставника–почетника разредне наставе, 34 наставника–почетника предметне наставе у основној школи, 43 

наставника–почетника предметне наставе у средњој школи, 4 наставника–почетника предметне наставе који 

истовремено раде и у основној и у средњој школи и 2 наставника–почетника са другим радним местом. 

Ток испитивања: Испитивање наставника је реализовано у мају, септембру и октобру 2017. године. 

Предвиђено време за попуњавање упитника било је око 30 минута. Наставници су најпре добили усмена упутства 

од стране испитивача, а током попуњавања упитника су добили одговоре на постављена питања. 

5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

У овом поглављу су приказани резултати обраде података, који су добијени задавањем упитника. Вршена је 
дескриптивна анализа, компаративна анализа и корелациона анализа. Подаци су обрађени у програмском пакету 
SPSS. 

5.1. Дескриптивна анализа наставничких компетенција 

Вршена је анализа процене доприноса иницијалног образовања развоју професионалних наставничких 
компетенција (табела 1). 

ТАБЕЛА I.  ПРОЦЕНА ДОПРИНОСА ИНИЦИЈАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА РАЗВОЈУ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ДЕЛОВАЊЕ 

 М1 СД 

Компетенције за наставну област, предмет и методике наставе 4,13 0,785 

Компетенције за поучавање и учење 4,27 0,790 

Компетенције за подршку развоју личности ученика 4,30 0,836 

Компетенције за комуникацију и сарадњу 3,87 0,976 

Општа компетенција за наставни предмет 4,23 1,006 



1. АРИТМЕТИЧКА СРЕДИНА  СД-СТАНДАРДНА ДЕВИЈАЦИЈА 

 

Наставници–почетници су веома задовољни (процене су изнад 4 на скали од 1 до 5) могућностима које имали 
у току студија да развију потребне наставничке компетенције за: наставну област, предмет и методике наставе, 
поучавање и учење, подршку развоју личности ученика, а умерено задовољни могућностима да развију 
компетенције за комуникацију и сарадњу. 

5.2. Корелациона анализа 

Анализирана је међусобна повезаност процена доприноса иницијалног образовања развоју посебних група 
компетенција (табела 2). 

ТАБЕЛА II.  КОРЕЛАЦИЈЕ ПРОЦЕНА ДОПРИНОСА ИНИЦИЈАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА 
РАЗВОЈУ ПОСЕБНИХ ГРУПА КОМПЕТЕНЦИЈА (ПИРСОНОВ КОЕФИЦИЈЕНТ) 

Компетенције 

K2 Компетенције за 

поучавање и учење 

K3 Компетенције 

за подршку развоју 

личности ученика 

K4 Компетенције 

за комуникацију и 

сарадњу 

K5 Општа 

компетенција за 

наставни 

предмет 

K1 Компетенције за 

наставну област, 

предмет и методике 

наставе 

0,80** 0,77** 0,61** 0,65** 

К2 Компетенције за 

поучавање и учење 
 0,87** 0,53** 0,74** 

K3 Компетенције за 

подршку развоју 

личности ученика 

  0,65** 0,68** 

K4 Компетенције за 

комуникацију и 

сарадњу 

   0,45** 

** p<0,01 * p<0,05 

 

Постоји статистички значајна позитивна повезаност процена доприноса иницијалног образовања развоју 
посебних група компетенција наставника–почетника (r=0,451 за компетенције за комуникацију и сарадњу и опште 
компетенције за наставни предмет,  до r=0,800 за компетенције за наставну област, предмет и методике наставе и 
компетенције за поучавање и учење). 

5.3. Компаративна анализа 

Испитивана је разлика у процени доприноса иницијалног образовања развоју наставничких компетенција 

наставника–почетника који су завршили различите врсте студија – наставничке студије и ненаставничке студије 

(табела 3). 

ТАБЕЛА III.  РАЗЛИКЕ У КОМПЕТЕНЦИЈАМА НАСТАВНИКА ПРЕМА ВРСТИ СТУДИЈА 

 

Врста студија 

F Sig. 
М 

Наставничке 

студије 

Ненаставничке 

студије 

Компетенције за наставну област, предмет и 

методике наставе 
4,13 4,25 3,87 5,668 0,019* 

Компетенције за поучавање и учење 4,27 4,42 3,95 8,667 0,004** 

Компетенције за подршку развоју личности 

ученика 
4,30 4,51 3,87 15,054 0,000** 

Компетенције за комуникацију и сарадњу 3,87 4,02 3,58 4,679 0,033* 

Општа компетенција за наставни предмет 4,23 4,30 4,08 1,085 0,300 

Н 100 67 33 **p<0,01 *p<0,05 

 

Постоји разлика између наставника–почетника који су завршили наставничке и ненаставничке студије у 

процени доприноса студија развоју већине њихових компетенција, осим у процени доприноса студија развоју 

опште компетенције за наставни предмет. Дакле, наставници који су завршили наставничке студије процењују 

да су њихове студије значајно више допринеле развоју компетенција за наставну област, предмет и методике 

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

развоју компетенција за комуникацију и сарадњу. Ове две групе наставника–почетника процењују да им је 

иницијално образовање у подједнаком степену омогућило развој општих компетенција за наставни предмет. 



6. ДИСКУСИЈА И ПЕДАГОШКЕ И ИСТРАЖИВАЧКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ 

Циљ овог истраживања био је да се, у оквирима професионалног развоја наставника и њиховог иницијалног 
образовања, утврди повезаност између иницијалног универзитетског образовања и развоја потребних 
професионалних компетенција наставничке професије. 

Резултати спроведеног емпиријског истраживања показују да су наставници–почетници задовољни 
могућностима које су имали у току студија да развију наставничке компетенције неопходне за њихово 
професионално деловање. Они процењују да су веома задовољни могућностима које су имали у току студија да 
развијају потребне наставничке компетенције за: наставну област, предмет и методике наставе, поучавање и 
учење, подршку развоју личности ученика. Наставници–почетници су умерено задовољни могућностима које су 
имали у току иницијалног образовања да развијају компетенције за комуникацију и сарадњу.  

Свакако најважнија знања која наставници треба да усвоје, а касније да на основу њих организују наставни 
процес и реализују разноврсне васпитне и образовне активности, јесу знања из посебно изабраних психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина. Ранија истраживања показују да знатан број наставника током школовања 
не добија  знања која су неопходна за савремени васпитно-образовни рад, те стога у раду са ученицима не 
примењују облике, методе, средства која би могла да омогуће постизање бољих резултата (Бјекић, 1999). Ово 
истраживање је показало другачије стање: наставници–почетници су проценили да су у току иницијалног 
образовања развијали компетенције за  примену метода, техника и средстава наставе (процене су изнад 4 на скали 
од 1 до 5). Међутим, постоји значајна разлика у процени развоја наставничких компетенција између наставника–
почетника који су имали предмете из психолошких, педагошких и методичких дисциплина у току иницијалног 
образовања и наставника који нису имали ни један предмет из наведених области. Стога, услед недовољно 
усвојених знања из ових области, неопходно је надоместити их кроз стручно усавршавање.  

Испитивањем како студентипроцењују доприносе иницијалног образовања развоју њихових наставничких 
компетенција (Gokalp, 2016), утврђено је следеће: студенти који су реализовали наставну праксу у школским 
условима проценили су да су највише оспособљени за мерење и евалуацију у настави, а да су најмање оспособљени 
за управљање наставним процесом. Ово истраживање показало је да постоји јасна разлика између наставника–
почетника према обиму праксе у процени доприноса студија развоју њихових компетенција за подршку развоју 
личности ученика и за комуникацију и сарадњу. 

Наставници–почетници који су завршили студије по старим прописима (студијски програми започети пре 
септембра 2005) проценили су да су им студије значајно мање допринеле развоју посебних наставничких 
компетенција, него наставници који су завршили основне, мастер и интегрисане студије.  

Услед велике одговорности институција високог образовања у Србији, јер од степена оспособљености 
наставника у току иницијалног образовања за наставни рад зависи квалитет наставе, све већа пажња придаје се 
пракси будућих наставника–почетника, као и менторском раду. Прва искуства нових наставника у разреду су 
веома важна, јер су почетници спремни да уче, спремни да креирају и модификују праксу и имају висока очекивања 
и од себе и од система. Ако су почетници подржани у тој почетничкој фази, пракса у разреду ће бити сигурно 
успешнија (Златић, и др., 2014). Можда је за даљи ток истраживања потребно испитати ставове наставника–
почетника о значају менторства током праксе. Дакле, колико је улога ментора допринела развоју наставничких 
компетенција током иницијалног образовања, као и колико им је подршка од стране ментора значајна током 
приправничког периода. 

 Такође, препорука за даље истраживање би била да се испитају лична уверења и ставови наставника–
почетника о професији: афинитет према наставничком позиву, однос према сталном стручном усавршавању, углед 
наставника у друштву. На основу ставова проценило би се колико су они спремни да се мењају, професионално 
развијају у даљим фазама образовања и професионалног развоја. 

7. ЗАКЉУЧАК 

Од учитеља/наставника се захтева повећан број различитих улога, а не само да преноси ученицима садржаје из 
различитих предметних дисциплина предвиђених школским курикулумима.  

Пролазећи кроз све три фазе професионалног развоја и образовања наставника, наставнику се пружа могућност 
да развија компетенције неопходне за његово професионално деловање.  

Како се истиче да се највећи део систематске професионалне припреме наставника остварује у оквиру његовог 
школовања за ову професију, тј. у току иницијалног универзитетског наставничког образовања, неопходно је да 
то школовање обезбеди квалитетну припрему наставника за рад.  

Током школовања будућих наставника потребно је припремити их за рад у настави кроз предметне садржаје 
из области психологије, педагогије и методике. Такође, требало би омогућити будућим наставницима да стекну 
знања и вештине које ће омогућити развој комуникационих компетенција. Практична настава представља значајан 
период образовања, када будући наставници могу да примењују стечена знања и вештине. У томе им током праксе 
помаже ментор, чија је основна улога да уведе будуће наставнике у процес наставе пружајући им макималну 
подршку. 

Неоспорно је да и од личности наставника зависи колико ће се у току иницијалног образовања, а касније и у 
самом наставном процесу, развијати и напредовати, али то у овом раду није испитивано.  



Повећањем академског нивоа образовања наставника остварују се претпоставке за квалитетнији 
професионални развој наставника, што ће утицати и на раст рејтина наставничке професије. Самим тим би се 
повећао број заинтересованих ученика за овај позив. 

Концепција образовања наставника у Републици Србији иде узлазном линијом са тенденцијом продужења 
трајања студија и побољшања његовог квалитета. 
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