
Идеје за наставнике 
како постићи добре односе у учионици: 

Шта наставници морају да ураде: Зашто то морају да ураде? 

1.Развијте добар однос са ученицима. 
 
 

2.Вреднујте себе и свој предмет 
 
 

3.Научите ђаке да у конфликту нема 
победника 
 

 
4.Нека вас занима промена понашања 
а не казна 
 
 
 

5.Будите асертивни и праведни 
 

-Ученицима је теже да буду непристојни 
према људима за које су се везали. 
 
-Ученици ће разумети да никоме није 
дозвољено да омета учење. 
 
-Морате показати ученицима да је ваш циљ 
да сви у вашој учионици буду ОК. 
 
 
-Наставници и ученици могу да се изгубе у 
проблемима у вези са казном умест да се 
фокусирају на централни проблем,што је 
промена и поправљање понашања. 
 
-Ако поступате из позиције “Ја сам ОК,ти си 
ОК”,ученицима ће бити много теже да 
према вама поступају неправедно. 



6.Дозволите ученицима да се из 
конфликта повуку са очуваним 
самопоштовањем. 

-Ако исмевате ученика он то може 
искористити против вас.У супротном 
ученик ће видети да има излаза и да 
не мора свака битка да се води до 
краја. 

7.Користите похвале да бисте 
изградили самопоштовање ученика и 
да бисте изменили њихове обрасце 
понашања. 
 
 
8.Наведите ученике да размишљају о 
свом понашању и да преузму 
одговорност за њега. 
 
 
9.Предочите ученицима да њихови 
лоши избори доводе до лоших 
последица. (Не заборавите да и ви 
правите изборе). 
 

-Када користимо похвалу ученицима 
показујемо да су ОК.Понашање ћете 
лакше променити похвалом него 
борбом моћи. 
 
 
-Ученици ће стећи навику да 
преузимају одговорност за своје 
поступке. 
 
 
-Ученици ће увидети везу између 
њиховог понашања и непријатних 
последица. 
 
 



• Немојте нагомилавати 
проблеме.Да поновимо то 
доводи до непотребног 
конфликта 

 

• Запамтите да је ученик ОК као 
особа и ако вам се не допада 
како се понаша. 

 

• Ученици желе пажњу,а ви им 
је дајете за позитивне 
ствари.Не дозволите им да 
праве “представу”или да се 
шепуре пред друговима. 

 

• Не допустите да вам ваше  
идеје о управљању 
понашањем постану рутинске 
и предвидиве.Нека буду живе 
и активне 

 

• 10.Немојте да чувате љутњу 
у себи . 

 

 

• 11.Одвајајте биће од 
понашања. 

 

 

• 12.Не дозволите да ученици 
имају публику. 

 

 

 

• 13.Будите отворени за нове 
идеје и будите креативни у 
васпитавању и 
дисциплиновању. 

 


