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Циљ овог рада је да на основу скундарних анализа резултата добијених у оквиру 

међународне студије наставе и учења TALIS 2013, установи како наставници у Србији 

опажају своје потребе за професионалним развојем. Узорак је чинило 3857 наставника 

предметне наставе из основних школа. У истраживању је коришћен стандардизовани 

TALIS упитник. Резултати показују да предметни наставници у Србији, у највећој мери 

исказују потребу да кроз стручно усавршавање стекну компетенције за инклузивно 

образовање, пре свега за подучавање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом 

(64.8%), за примену различитих метода, облика и тхеника рада у настави (52.5%), за 

примену индивидуализованог учења (46.3%), за обезбеђивање напредовања у учењу ученика 

из маргинализованих група (44.1%), за израду индивидуалних образовних планова (42.9) и за 

подстицање разумевања и уважавања у одељењу (42.1%).  Мотивисање ученика за учење 

(54.2%), подршка равоју личности (50.2%) и примена ИКТ-а у настави  су области у којима 

сваки други предметни наставник у Србији препознаје потребу за стручним 

усавршавањем. Наставници који су завршили неку акредитовану обуку за наставнике у 

већој мери сматрају свој професионални развој ефективним (F(1)=31.79, p<0.001) и у већој 

мери имају потребу за даљим стручним усавршавањем које се односи на садржај и 

методику предмета (F(1)=17.25, p<0.001), као и за рад са различитошћу у одељењу 

(F(1)=16.04, p<0.001) него наставници који нису похађали обуке. Такође, утврђена је и 

негативна повезаност ниског интензитета између година радног стажа и потребе за 

стручним усавршавањем из садржаја и методике предмета (r=-.149, p<0.01) и за рад са 

различитошћу (r=-.139, p<0.01) која указује на то да наставници на почетку своје каријере 

имају већу потребу да се усавршавају у овим областима. Добијени резултати показују да 

приоритет образовне политике у Србији у погледу професионалног развоја наставника 

треба да буде усмерен на обезбеђивање услова за стицање компетенција за инклузивно 

образовање, подстицање мотивације за учење и развој личности ученика, као и примену  

ИКТ-а у настави. Такође, резултати доводе у питање инцијално образовање предметних 

наставника и указују на неопходност реформисања основних и мастер студија, како би се 

обезбедило стицање ових компетенција током прве фазе професионалног развоја 

наставника.   
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