
УЛОГАУЛОГА НАСТАВНИКАНАСТАВНИКА УУ КРЕИРАЊУКРЕИРАЊУ
ЕМОЦИОНАЛНЕЕМОЦИОНАЛНЕ АТМОСФЕРЕАТМОСФЕРЕ УУ ОДЈЕЉЕЊУОДЈЕЉЕЊУ

ДрагицаДрагица ОжеговићОжеговић

““АкоАко јеје васионавасиона заистазаиста безграничнабезгранична аа
природаприрода неисцрпнанеисцрпна уу свомсвом стваралаштвустваралаштву,,

ондаонда јединиједини моделмодел тете безграничностибезграничности
јестејесте ““ДИЈЕТЕДИЈЕТЕ”” ( ( АмонашвилиАмонашвили)      )      



ЦИЉЦИЉ

-.

•Информисаност о појму, специфичностима и утицајима на
емоционалну атмосферу у одјељењу;
• Оспособљеност за идентификовање позитивних и негативних
фактора утицаја на емоционалну атмосферу у одјељењу;
• Оспособљавање за увиђање активности које стимулишу
пријатну емоционалну атмосферу у одјељењу.



ФакториФактори креирањакреирања емоционалнеемоционалне климеклиме уу

одјељењуодјељењу

•• особинеособине личностиличности наставниканаставника,  ,  
•• стиластила радарада ии понашањапонашања наставниканаставника, , 
•• врставрста ии количинаколичина интеракцијаинтеракција измеђуизмеђу ученикаученика
ии наставниканаставника, , 

•• степенстепен демократизациједемократизације односаодноса уу одјељењуодјељењу,,
•• доминантнидоминантни облициоблици мотивисањамотивисања ((такмичењетакмичење, , 
врстеврсте награђивањанаграђивања илиили кажњавањакажњавања) ) 

•• емоционалнеемоционалне карактеристикекарактеристике наставниканаставника
•• међусобнимеђусобни односиодноси ии комуникацијакомуникација ученикаученика
уу одјељењуодјељењу;;



ЗначајЗначај емоционалнеемоционалне климеклиме

•• емоционалнаемоционална атмосфераатмосфера, , пријеприје свегасвега, , утичеутиче нана
емоционалнуемоционалну сигурностсигурност, , задовољствозадовољство ии менталноментално
здрављездравље ученикаученика,,

•• посреднопосредно утичеутиче ии нана резултатерезултате учењаучења;;
•• непожељнинепожељни облициоблици емоционалнеемоционалне атмосфереатмосфере сусу: : страхстрах, , 
досададосада ии пасивнипасивни отпоротпор;;

•• премапрема ПлучикуПлучику разликујеморазликујемо 8 8 примарнихпримарних емоцијаемоција, , ии
тото: : радострадост, , прихватањеприхватање, , изненађењеизненађење, , очекивањеочекивање, , 
љутњаљутња, , страхстрах, , гађењегађење ии жалостжалост;;

•• уу школамашколама јошјош увијекувијек имаима тенденцијатенденција „„робовањуробовању““
образовнимобразовним исходимаисходима нана штетуштету одрживостиодрживости ии
стварањастварања повољнеповољне емоционалнеемоционалне атмосфереатмосфере –– даједаје сесе
предностпредност усвајањуусвајању чињеницачињеница ии појмовапојмова, , аа занемарујузанемарују
сесе осјећањаосјећања ученикаученика



““ДошаоДошао самсам додо застрашујућегзастрашујућег закључказакључка дада самсам јаја
одлучујућиодлучујући елементелемент уу учионициучионици. . МојМој личнилични приступприступ
ствараствара климуклиму. . МојеМоје дневнодневно расположењерасположење ствараствара
вријемевријеме. . КаоКао учитеључитељ, , јаја посједујемпосједујем огромнуогромну снагуснагу дада
учинимучиним дјечијидјечији животживот јаднимјадним илиили радоснимрадосним. . МогуМогу
битибити алаталат заза тортурутортуру илиили инструментинструмент инспирацијеинспирације. . 
МогуМогу понизитипонизити илиили орасположитиорасположити, , повриједитиповриједити илиили
излијечитиизлијечити. . УУ свимсвим ситуацијамаситуацијама, , мојмој одговородговор
одлучујеодлучује дада лили ћеће кризакриза ескалиратиескалирати илиили нене ии дијетедијете
хуманизиратихуманизирати илиили нене..
””

HaimHaim GinottGinott
АмеричкиАмерички психологпсихолог



ОдносОднос наставникнаставник-- ученикученик

•• ДијетеДијете самсам, , нене очекујтеочекујте дада знамзнам каокао одраслиодрасли
•• НекаНека вамвам мојемоје грешкегрешке казујуказују уу чемучему мими требатреба
помоћипомоћи

•• ОбесхрабрујуОбесхрабрују меме вашеваше лошелоше прогнозепрогнозе
•• ОхрабрујуОхрабрују меме вашаваша позитивнапозитивна предвиђањапредвиђања
•• ВашаВаша похвалапохвала меме подстичеподстиче нана додатнидодатни трудтруд
•• ПоклонитеПоклоните пажњупажњу правилномправилном учењуучењу аа нене
одговоруодговору

•• УчинитеУчините дада сесе осјећамосјећам сигурнимсигурним ии цијењенимцијењеним
•• ПоштујтеПоштујте меме
•• УчествујтеУчествујте уу шалишали ии забавизабави
•• БудитеБудите досљеднидосљедни ии ферфер
•• ЦијенитеЦијените свакисваки трудтруд



КАКО КРИРАТИ И ОДРЖАТИ ПОЗИТИВНУ
АТМОСФЕРУ У ОДЈЕЉЕЊУ?

““ АкоАко сиси учитеључитељ дјецедјеце,  ,  илиили мождаможда отацотац,,
будибуди имим учитеључитељ својимсвојим понашањемпонашањем ии животомживотом””

FacetusFacetus
•• ПоказујтеПоказујте љубављубав ии преданостпреданост свакомсваком дјететудјетету
•• ИмајтеИмајте осјећењеосјећење одговорностиодговорности заза свакосвако дијетедијете
•• ИспољавајтеИспољавајте тежњатежња кака разумјевањуразумјевању свакогсваког дјететадјетета
•• ПоказујтеПоказујте интересинтерес заза животживот дјететадјетета, , заза његовењегове радостирадости, , тугетуге
•• УспоставитеУспоставите саса свакимсваким дјететомдјететом повјерљивеповјерљиве односеодносе
•• НачинитеНачините рођенданрођендан свакогсваког дјететадјетета празникомпразником уу одјељењуодјељењу
•• УпознајтеУпознајте дјецудјецу сс планомпланом часачаса, , садржајемсадржајем задатказадатка, , уважитеуважите

жељежеље уу везивези саса садржајемсадржајем часачаса
•• СтимулишитеСтимулишите дјецудјецу дада постављајупостављају питањапитања
•• ИзазовитеИзазовите дискусијудискусију саса дјецомдјецом , , дајтедајте имим могућностимогућности дада

објаснеобјасне вашувашу грешкугрешку



•• РазмишљајтеРазмишљајте гласногласно дада биби стесте дјецидјеци пружилипружили узорузор
какокако мислитимислити

•• УчитеУчите дјецудјецу дада мислемисле
•• СвојеСвоје незадовољствонезадовољство понашањемпонашањем дјететадјетета изражавајтеизражавајте
подвлачећиподвлачећи дада таквотакво нештонешто нистенисте одод његањега очекивалиочекивали

•• ПомозитеПомозите дјететудјетету дада превазиђепревазиђе самосамо себесебе
•• ПримјетитеПримјетите ии радујтерадујте сесе кадкад дјетедјете постигнепостигне успјехуспјех
•• ИнтересујтеИнтересујте сесе дада лили сесе дјецидјеци допаодопао одређениодређени часчас
•• СлушајтеСлушајте њиховењихове жељежеље ии приједлогеприједлоге
•• ПоказујтеПоказујте својсвој оптимизамоптимизам уу односуодносу нана могућностимогућности
дјететадјетета, , нарочитонарочито уу случајуслучају неуспјеханеуспјеха

•• РазвијтеРазвијте уу себисеби великивелики дардар стрпљењастрпљења
•• РазговарајтеРазговарајте сс дјецомдјецом мирномирно, , добронамјернимдобронамјерним гласомгласом ии
изразомизразом



ЗАКЉУЧАКЗАКЉУЧАК

•• ТоплуТоплу емоционалнуемоционалну климуклиму можеможе дада ствараствара наставникнаставник којикоји јеје
емоционалноемоционално сређенасређена сигурнасигурна, , чврстачврста, , ведраведра ии социјалносоцијално
позитивнапозитивна личностличност..

•• ТоТо можеможе особаособа којакоја воливоли дјецудјецу,  ,  имаима разумијевањеразумијевање заза њихњих, , 
спремнаспремна јеје дада сесе уносиуноси уу њиховењихове проблемепроблеме,  ,  владавлада својомсвојом
струкомструком, , наводинаводи ученикеученике дада самисами анализирајуанализирају својесвоје
понашањепонашање ии понашањепонашање другихдругих,  ,  упознавајуупознавају стварнестварне мотивемотиве
свогасвога ии туђегтуђег понашањапонашања ии дада заузимајузаузимају премапрема њимањима
објективанобјективан, , критичкикритички ставстав..

•• НаставникНаставник нене смијесмије битибити истражитељистражитељ, , судацсудац илиили
проповједникпроповједник мораламорала, , већвећ пријатељпријатељ ии сарадниксарадник дјецедјеце којикоји ћеће
слушатислушати, , подржаватиподржавати, , охрабриватиохрабривати, , вољетивољети, , преговаратипреговарати, , 
вјеровативјеровати, , разумијеватиразумијевати ии даватидавати шансушансу свакомсваком дјететудјетету..


