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Секој кој сака да ја постигне својата највисока цел на професионално поле, 

без разлика дали станува збор за институција, тим или индивидуа, секогаш тре-
ба да ја согледа сегашната позиција, за да може успешно да ги планира идните 
чекори кои водат до целната реализација. Квалитетот на наставата во образов-
ниот процес е главен предуслов за здрава нација и економски силна држава во 
која ќе се градат силни карактерини личности − главни водилки во светла ид-
нина. Еден од клучните фактори за квалитет на наставниот процес, поконкрет-
но на квалитетната настава, е самиот предавач – наставникот. Наставникот тре-
ба да е добар пример на своите ученици, од кои очекуваме да го следат, оценат, 
па дури и потсвесно да го ископираат предложениот модел. 

За да се унапреди самот процес на поучување, со цел постигнување пови-
соки резултати, трајни и применливи знаења, наставникот треба да е и самиот 
„ученик“ во текот на целиот свој професионален  животен пат, т.е. треба да има 
континуиран професионален развој. Како што вели познатата изрека „Повтору-
вањето е мајка на знаењето“, така искуството на наставникот во училница и 
надвор од неа го прави подобар и поумешен со секоја минута помината со сво-
ите ученици. Професионалниот развој на наставникот и искуството во работата  
ги зголемуваат самодовербата во извршувањето на процесот на поучување, по-
зитивната училишна клима, мотивираноста  и  постигнатите резултати. 

За проверка на овој фактор се вклучени учениците со одговори на   анкет-
ни прашалници за работата на нивните наставници и тоа: наставник-приправ-
ник, наставник со десетгодишно работно искуство и наставник со осумнаесетго-
дишно работно искуство. Добиените резултати од самоевалуацијата на настав-
ниците за начинот на извршување на својата работа, се основа за нивното пона-
тамошно коригирање, унапредување и усовршување. 
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