
УПИТНИК  -  КОЈИ ЈЕ ВАШ СТИЛ УПРАВЉАЊА ОДЕЉЕЊЕМ? 

Одговорите на следећих 12 питања и сазнајте више о свом стилу управљања одељењем. Кораци су 

једноставни: 

� Сваку тврдњу пажљиво прочитајте. 

� Свој одговор оцењен на основу доле наведене лествице напишите на листу папира.  

� На сваки исказ одговорите на основу стварне или замишљене ситуације у учионици. 

� Следите упутства за бодовање у наставку: 

1 — уопште се не слажем; 

2 — не слажем се;  

3 — неутрално; 

4 — слажем се; 

5 — апсолутно се слажем. 

 

Број Тврдња 1 2 3 4 5 

1. 
Ако ученик омета час, без расправљања сноси 

последице. 

     

2. 
У учионици мора бити тихо како би ученици могли да 

уче. 

     

3. Водим рачуна о томе шта и како моји ученици уче. 
     

4. 
Не желим да грдим ученике јер би их то могло 

повредити. 

     

5. 
Увек покушавам да објасним разлоге својих правила и 

одлука. 

     

6. Не прихватам извињење ученика који је закаснио. 
     

7. Ученик мора бити сваког часа спреман да одговара. 
     

8. 
Дисциплина ученика на часу зависи од занимљивости 

мог излагања и метода рада. 

     

9. 
Увек треба да опростим ако ученик није урадио домаћи 

задатак. 

     

10. 
Емоционално благостање мојих ученика важније је од 

контроле у учионици. 

     

11. 
Моји ученици знају да моје предавање могу прекинути 

ако имају релевантно питање. 

     

12. Ако ученик тражи помоћ, увек му испуним молбу. 
     

 

 

  



 

 

Бодовање теста: 

Саберите своје одговоре на изјаве 1, 2, 7 и 6. То је ваш резултат за ауторитарни 

стил. Саберите своје одговоре на изјаве 3, 5, 8 и 11. То је ваш резултат за 

демократски стил. Саберите своје одговоре на изјаве 4, 9, 10 и 12. То је ваш 

резултат за либерални стил.  

Највиши резултат је ваш стил управљања разредом. Резултат за сваки стил 

управљања може бити у распону од четири до 20. Висок резултат указује на 

снажну склоност том одређеном стил. 

 Задатак :Израдите листу предности и могућности које омогућава стил 

управљања одељењем који је сте на основу резултата теста мапирали као свој. 

На некој од седница одељенских већа размените са колегама. 
 


