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ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ 

 

Краток извадок 

 

Промените во општеството се рефлектираат на училиштата и наставата 

како најдоминантен дел од организирана воспитно-образовна работа. Се 

поставува прашањето каков треба да биде наставникот во новото време. 

Наставникот е персонална концентрација на воспитно-образовниот процес. 

Деликатноста и тежината на оваа професија е во тоа што грешките направени 

во оваа област доведуваат до далекусежни несакани општествени последици. 

Наставникот треба да биде личност која на посебен начин се подготвува за таа 

професија. 

Професијата се карактеризира со висока моќ и престиж што ја има во 

општеството како целина. Терминот наставничка професија произлегува од 

поимот настава со кој се означува најдоминантниот дел од организираната 

воспитно-образовна работа во училиштата. Под поимот наставничка професија 

можат да се вбројат сите занимања чија основна дејност им е воспитанието и 

образованието. Тоа се оние занимања чии извршители работат со деца, 

младинци или возрасни, реализирајќи разновидни форми на воспитно-

образовна работа. 

Наместо верувањето дека познавањето на професијата, талентираноста 

и природната склоност (дарба) се доволни за реализација на наставничката 

работа сега се инсистира на систематско развивање и култивирање на 

способностите за наставничка професија. Од наставниците пред сè се очекува 

успешно да ја врши својата професионална улога, што значи успешно да ги 

користи и развива своите стручни знаења во текот на работата. Наставникот е 

тој што врши посредничка улога во сите сегменти во општеството бидејќи 

кадрите кои излегуваат од него, или ќе го движат општеството напред со 

своите знаења и карактеристики, или, пак, ќе го спречуваат неговиот развој. 

Наставникот треба да има амбиција и мотивација добро да ја извршува 

обврската кон своето дообразување. 
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS 

 

 
Abstract 

 
Changes in society are reflected on schools and teaching as the most dominant part 

of an organized educational work. The question is what should be a teacher in 

modern times. Teacher is personal concentration of the educational process. 

Delicacy and weight of this profession is that mistakes made in this area lead to far-

reaching adverse social consequences. The teacher should be a person which in a 

special way is preparing himself for that profession. 

The profession is characterized by high power and prestige it has in society as a 

whole. The term teacher profession stems from the notion that teaching is the 

dominant means of organized educational work in schools. The notion of teacher 

profession can be put among all occupations whose main activity is the education. 

They are the ones whose employees work with children, adolescents or adults, 

carrying various forms of educational work. 

Instead of believing that knowledge of the profession, talent and natural inclination 

(gift) is sufficient for the implementation of teacher work now is insisting on the 

systematic development and cultivation of skills for teacher profession. Teachers in 

particular are expected to successfully carry out their professional role, which means 

to successfully develop and use their expert knowledge throughout the work. The 

teacher is one who performs a mediating role in all segments of society because the 

personnel coming from him, or will move forward the society with their knowledge 

and performance, or to prevent its development. The teacher should have a ambition 

and motivation to perform well its obligation to continuous improvement. 
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Вовед 

 

 За ликот на просветниот работник многу често се говори како во 

теоријата така и во праксата. Ретко во која професија како во професијата на 

просветниот работник е неопходна селекција на кадри. За да достоинствено се 

зачува професијата и просветниот работник да биде мотивиран за својата 

работа, неговиот општествено-економски статус мора да биде на солидно ниво 

и постојано да се работи на подигање на неговиот педагошко-психолошки и 

морален статус. Колку оваа задача е лесна за дефинирање, исто толку поради 

нејзината сложеност во праксата, е тешка за реализирање.  

 Не може да се очекува сите просветни работници да се одликуваат 

исклучиво со позитивни особини на личноста кои општеството преку нив сака 

да ги формира и развива кај младите генерации. Просветните работници се 

свесни за своето лично влијание на формирањето на личноста на ученикот, 

како и да се во склад со тоа и задолжително да го усладат своето однесување 

и делување. Човековиот однос спрема својата работа го стимулираат мотиви, 

интереси. Изостанувањето на иновации и креаторска клима кои ја стимулираат 

работата во училницата и реформските промени во образованието доведуваат 

до забавување, односно блокирање на промените. Кај нас само декларативно 

се зборува за значењето на креативната и иновативната работа бидејќи во 

стварноста тоа е сосема поразлично, затоа што пореметениот систем на 

вредности ја маргинализира работата, знаењето, науката. Работата во 

образованието се третира како нешто помалку вредно. Односот на 

општеството кон работата на наставниците во потполност верно се 

рефлектира и на валоризацијата на нивната работа во училиштето. Таквото 

вреднување е логично бидејќи училиштето е изложено на директно влијание на 

општеството. Освен тоа, често во училишните колективи творечката и 

креативна работа не се прифаќа адекватно туку наставниците се однесуваат 

незаинтересирано или се обидуваат да го намалат значењето на постигнатото, 

коментирајќи за него со призвук на иронија или покажувајќи нетрпеливост 

спрема оние кои постигнуваат резултати во иновирањето и креирањето на 

наставата. 
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На мотивираноста за примена на нови идеи во образованието и 

нејзината модернизација, важна улога имаат: материјалното стимулирање, 

општественото признание, намалување на неделниот фонд на часови и  

предност во добивање на подобро работно место. Секоја транзиција кон нова 

апликација во реформирањето на наставниот процес, како и дека тоа таа ќе се 

совлада, бара зголемен напор, продолжување на работното време. За да 

наставникот сите тие промени ги прифати, мора да има и сопствен 

интерес. Ако мотивацијата, која го покренува наставникот за работа изостане, 

планираните реформи нема да се реализираат, а редовната настава ќе се 

изведува рутински и импровизирано. Успехот на воспитно-образовната работа 

во училиштата, директно или индиректно, зависи од многу фактори. Еден од 

нив е и опременоста на училиштето со наставни средства и помагала, потоа 

добрата организација на наставата, дисциплината во училиштето, 

заинтересираноста на учениците за стекнување на нови знаења ... Но, главен 

фактор во сето ова е наставникот. Од неговиот ентузијазам, посветеност, 

мотивираност за работа зависи успехот на учениците и училиштето. 

До неодамна, солиден просветен работник за целиот работен век не 

можел да напредне ни еден степен во неговиот развој. Сосема е јасно е дека 

таквиот став на општеството кон неговата работа придонесувал за опаѓање на 

работниот ентузијазам на наставникот. Незадоволниот наставник ја губи 

желбата за постојано следење на наставниот процес, а неговото долгогодишно 

искуство не го пренесува други, ниту објавува стручни трудови. Чувствувајќи 

загрозеност на професијата, многу го напуштаат образованието а со тоа и 

училиштата и училниците остануваат без квалификувани практичари. На 

примерниот просветен работник му треба целосно признавање, почитување на 

неговата работа, унапредувањето надвор од училиштето, или во пошироката 

заедница, сè со цел поцврсто да се врзе за својата професија. 

Без современо опремени училишта, ниедна реформа на воспитно-

образовниот систем нема да биде успешна. Наставникот кој е посветен на 

работата и творечки го пренесува своето знаење да учениците може да биде 

гарант за успех. Безволниот наставник не е мотивиран за работа ниту од 

најсовремените педагошки средства. Само задоволен и стимулиран наставник 

ќе биде мотивиран да ги инвестира сите свои потенцијали во реализацијата на 

воспитно-образовниот процес. 
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1. Наставничката професија 

 

„Среќни сме што сме учители. Го 

 благословувам оној час кога станавме 

учители. Без љубов нека не влегува никој 

во храмот на просветата бидејќи ќе биде 

несреќен и тоа понесреќен што повеќе 

 знае, а помалку љуби. “ 

                                     Даворин Трстењак 

 

Новото време е време на забрзани трансформации кои се рефлектираат 

во промени на знаењата, технологијата и информациите. Сите тие промени 

мора да се засниваат на досегашните позитивни искуства и вредни традиции. 

Од друга страна, промените во општеството се рефлектираат на училиштата и 

наставата како најдоминантен дел од организирана воспитно-образовна 

работа. Образованието во современите услови бара таква организација на 

наставниот процес, во која младите ќе учат да мислат, истражуваат, решаваат 

проблеми и творат, односно организација која ќе обезбеди интерактивна 

комуникација меѓу наставниците, учениците, родителите и средината. 

Оттука се поставува прашањето каков треба да биде наставникот во 

новото време. Институцијата наставник е стара колку и училиштето. Тоа е 

институција на персонални или посебни особини на личноста. Истовремено 

наставникот е персонална концентрација на воспитно-образовниот процес. 

Деликатноста и тежината на оваа професија е во тоа што грешките направени 

во оваа област доведуваат до далекусежни несакани општествени последици. 

Наставничката професија станува општествено поодговорна и има огромно 

значење со тоа што таа формира способности, ставови, системи на вредности 

кај младите луѓе. Значи, наставникот е личност која обавува и мошне сложена 

и суптилна активност, воспитување, односно изградување и оформување не 

само на личноста, туку и на општеството, што е далеку посложено и 

поделикатно од оформувањето на било кој сложен технолошки систем или 

предмет. 
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Природно е карактерот, положбата и улогата на наставникот да се 

менуваат како што се менува училиштето. Ако во почетокот должноста на 

учител ја имале луѓето на кои им било доволно само стручно знаење, најчесто 

познавање на основите на читање, пишување и сметање, денес е многу 

поинакво и постојат поголеми барања во однос на нивното образование. 

Коменски прв укажал на потребата од педагошка и методичка подготовка на 

наставникот. Со развојот на педагошката психологија и социологија, а 

паралелно и со новата образовна технологија, станува очигледно дека 

наставникот треба да биде личност која на посебен начин се подготвува за таа 

професија. Сè до денес во таа подготовка се преценувало стручното знаење, а 

педагошката и психолошката подготовка се сфаќале како нешто секундарно, 

помалку важно. Со оглед на функциите кои наставникот ги обавува, неговата 

подготовка и оспособување во иднина ќе бидат сè повеќе сложни. Оваа 

подготовка ќе опфаќа четири битни подрачја: стручно кое се однесува на 

подготовка за струка за која наставникот се определил; педагошко-психолошко 

се однесува на познавање на теоријата и практиката на воспитанието и 

образованието, и развојните можности на ученикот; организациско-техничко 

се однесува на развивање на организациски способности кои се потребни за 

работа во современа училница, изведување на екскурзии, запознавање и 

владеење со техничките уреди, прибори и постапки и лично оспособување кое 

опфаќа развивање на некои индивидуални – примарно карактерни особини на 

наставникот кои се покажале како клучни во интеракцискиот модел на 

образование (искреност, сигурност, објективност, праведност, стабилност, 

интерес за учениците и животен оптимизам). 

Меѓутоа, овие четири подрачја мораат меѓусебно да се надополнуваат. 

На пример, наставникот може да биде извонреден стручњак, но лош педагог, 

личност која добро ги познава наставните содржини, но не го познава ученикот, 

не е објективен, несигурен е, повеќе го интересираат проблемите на неговата 

работа отколку успехот на учениците во одделението. Всушност, не може да се 

замисли наставникот да е добар педагог, а да не владее со стручни знаења, да 

ги занемарува учениците или да ја мрази својата професија, да покажува 

постојано незадоволство и да доаѓа неподготвен на час.  

Иако во наставниот процес сите учесници се рамноправни, во поглед на 

одговорноста сепак најодговорен е наставникот, бидејќи тој дидактички и 
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персонално е најразвиена личност. Во врска со ова по примерот на 

Хипократовата заклетва на лекарите се изработени повеќе професионални 

заклетви. Овде ќе ја наведеме онаа која за потребите на УНЕСКО за изработил 

Р. Дотренс (R. Dottrens) во 1966 година и таа гласи: 

„Ќе ја извршувам својата обрвска совесно и гордо. Моите ученици ќе 

бидат не само ученици туку и деца, и никогаш нема да заборавам дека за 

нивната судбина и самиот снесувам дел од одговорноста. Ќе ја сочувам со сите 

можни расположиви средства честа на наставничката професија. Моите колеги 

ќе бидат секогаш мои пријатели. Во соработка со нив ќе настојувам постојано 

да ги усовршувам патиштата по кои училиштето оди во смисла на ефикасно 

признавање на сите права на воспитание и социјална праведност во 

образованието. Ова свечено ветување го давам потполно слободно и чесно“.1 

Наставничката професија повеќе отколку другите бара квалитети без кои 

не може успешно да се извршува должноста воспитувач на младите и 

возрасните. Во расправата за ликот на наставникот би требало да се поаѓа од 

неколку непобитни факти:  

1) наставната активност е широка и опфаќа голем број наставници и 

ученици, па е невозможно да се инсистира на строги критериуми за селекција и 

процена на успешноста во работата; 

 2) наставната работа е тешка и општествено одговорна, неатрактивна и 

недоволно материјално и општествено признаена, што секојдневно го 

намалува бројот на мотивирани и способни кои се определуваат за оваа 

професија;  

3) се зголемуваат можностите за образование по пат на средства за 

масовна комуникација, а со тоа и илузијата за „вишокот“ на наставници или 

голем број на оние кои денес работата во настава; 

 4) наставната работа денес мора повеќе да ги почитува учениците како 

фактори на наставната работа и влијанијата кои се остваруваат во семејството 

и општеството;  

                                                
1 Bežen, A., Jelavić, F., Kujundžić, N., Pletenac, V. (1991). Osnove didaktike. Školske novine, Zagreb, 

55 
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5) реален пристап кон ликот на наставникот овозможува во сегашни 

услови и во иднина да се постигнат оптимални резултати и задоволства во 

работата како на самите наставници така и во општествената заедница и кај 

учениците. 

Односот на наставникот спрема ученикот е одреден во голема мера со 

задачата која треба да се оствари. На него е да воспитува и образува, да го 

иницира развојот на ученикот како личност. Затоа тој треба внимателно да го 

организира наставниот процес, притоа да води сметка за целта и задачите кои 

треба да се постигнат и можностите ученикот да ја прифати наставната 

содржина. Со што влијае наставникот на учениците? Постојат многу барања 

кои наставникот треба да ги исполни. Во повеќето случаи се претерува и 

личноста на наставникот е идеализирана.  

Добриот наставник мора да биде пред сè добар професионалец, што 

значи добар стручњак во наставната област, а со тоа да има и добра 

педагошка и дидактичко-методичка култура. Ако ги задоволи овие услови ќе 

умее да ги прилагоди лекциите, а ученикот ќе може да ги прифати, да не му 

наредува на ученикот туку со него да соработува. Добриот наставник не се 

противи на влијанието на ученикот, бидејќи својата одговорна улога поуспешно 

ќе ја оствари ако со него добро соработува. Соработката не значи само да се 

сослуша ученикот, туку и да се прифатат неговите предлози ако тие се за 

прифаќање, ако не да се објасни зошто е тоа невозможно. Сакал или не 

наставникот неминовно прифаќа одредени влијанија на ученикот. Тој не може 

да се оглуши на тоа дека поголем дел од учениците не ја сфатиле лекцијата. 

Наставникот кој е склон кон авторитативно однесување мора да го корегира. 

 

1.1  Поим за професија 

 

Професијата (lat. professio) подразбира трајно бавење со некоја работа, 

самостојност, авторитет, услужна ориентираност, стремеж за совршенство и 

професионално здружување.2 Професијата е занимање основано врз 

                                                
2 Lučić, K. (2007). ODGOJITELJSKA PROFESIJA U SUVREMENOJ ODGOJNO - OBRAZOVNOJ 

USTANOVI. Odgojne znanosti Vol. 9, br. 1. Zagreb. стр. 151.   
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специјализирана образовна обука, чија цел е да обезбеди совети и несебична 

услуга на другите. Професиите се обично регулирани со закон, со одговорности 

на извршување, делегирани на соодветните стручни органи, чијашто функција 

е да ги дефинираат, да ги промовираат, да ги надгледуваат, да ги поддржуваат 

и регулираат правата на своите членови. Овие тела се одговорни за 

лиценцирање на професионалци, а дополнително може да прават испитувања 

на компетентноста и да бараат придржување кон етичкиот кодекс на праксата. 

Професиите уживаат висок социјален статус, однос и почит, ставени врз 

нив од страна на општеството. Оваа висока почит произлегува првенствено од 

повисоката општествената функција на нивната работа, која се смета како 

витална за општеството како целина и на тој начин имајќи посебна вредна 

природа. Сите професии вклучуваат технички, специјализирани и високо 

квалификувани вештини кои често се нарекуваат „стручна експертиза“. Обуката 

за одредена професија вклучува добивање на дипломи и професионални 

квалификации без кои на лицето влезот во професијата му е забранет 

(професионално затворање). Обуката, исто така, бара редовно ажурирање на 

вештините преку континуирана едукација. Сите професии имаат моќ. Оваа моќ 

се користи за контрола на нејзините членови, како и нејзината област на 

стручност и интереси. Професијата има тенденција да доминира, управува и да 

ја заштити својата област на стручност и однесувањето на нејзините членови, 

да го вежба доминантното влијание врз целата нејзина област, што значи дека 

може да дејствува како  монопол, отфрлајќи ја конкуренцијата од помошни 

занаети и занимања, како и условување и контролирање на помали, но 

поврзани занаети.3 Професијата се карактеризира со висока моќ и престиж што 

ја има во општеството како целина.  

Поими сродни на називот професија се титула и занимање. Некои ги 

разграничуваат, па така титулата означува образование, повеќе или помалку 

специјализирано, кое поединецот го стекнал во текот на своето школување. 

Занимањето, пак, е дејност која човекот секојдневно ја извршува со цел да 

обезбеди средства за живот. Тоа е значи, практична примена на знаењата и 

вештините стекнати преку процесот на образование. Во разговорниот јазик под 

зборот професија најчесто се подразбира занимање, односно професионално, 

                                                
3 Wikipedia. Slobodna enciklopedija.  Преземено на 14 декември 2010 г. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Profession  



 13

вешто бавење со одредена работа со цел да си обезбеди средства за живот. 

Таквото вешто бавење со одредена работа подразбира специјализирано 

знаење, умеења и вештини. 

 

1.2  Поим за наставничката професија 

 

Под професија, воопшто, се подразбира стручна оспособеност и 

подрачје на работа, односно задачи кои некој ги врши постојано во рамките на 

одредена област на работа или струката. Секоја професија се одликува уште 

со неколку други карактеристики, како што се: научна (теоретска) заснованост, 

професионална оспособеност на нејзините припадници, потоа етика на 

професијата, нејзина организираност, статус – углед што го ужива во 

општеството и други. Сето тоа важи и за наставничката професија. 

Терминот наставничка професија произлегува од поимот настава со кој 

се означува најдоминантниот дел од организираната воспитно-образовна 

работа во училиштата. Во педагошката енциклопедија се вели: „Наставникот е 

личност на која општеството и признава дека е квалификувана да образува и 

воспитува деца, младинци и возрасни“,4 додека за останатите занимања 

(учител, професор и др.) се даваат поспецифични дефиниции. 

Под поимот наставничка професија можат да се вбројат сите занимања 

чија основна дејност им е воспитанието и образованието. Тоа се оние 

занимања чии извршители работат со деца, младинци или возрасни, 

реализирајќи разновидни форми на воспитно-образовна работа. Тука спаѓаат: 

воспитувачи во предучилишни установи, воспитувачи во ученички домови, 

учители/наставници во одделенската настава на основното училиште, 

наставници/професори во предметната настава на основното училиште, 

наставници/професори во средните училишта. Работите што ги вршат некои од 

стручните работници во училиштата (педагози, психолози, дефектолози) се 

занимања кои исто така припаѓаат на наставничката професија, сфатена во 

поширока смисла на зборот. 

                                                
4 Попоски, К. (1998). Успешен наставник. НИРО „Просветен наставник“ Скопје, стр. 39 
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Наставниците се многу повеќе отколку работници. Тие исто така се 

членови на професија. Нивната професија претставува дефинирани и основни 

услуги за општеството. Како професија има долга и тешка историја. Нејзината 

социјална и културна функција никогаш не биле критично предизивикани, но 

сепак јавноста адекватно не ја подржува оваа професија. Споредено со 

другите професии, како што се медицината, правото, инженерството, 

архитекрурата и бизнисот, наставничката професија е рангирана многу ниско. 

Многу наставници се незадоволни, дури и разочарани од нивната 

професионална положба. Тие чувствуваат дека товарот од нивната работа е 

многу тежок, а за сметка на тоа признавањето и благодарноста се многу 

ограничени. Тие мислат дека немаат доволно можности да напредуваат во 

нивната професија и дека немаат моќ да ја контролираат содржината и 

формата на нивната работа. 

Тие се навредуваат поради забрана против нивното директно учество во  

креирањето на политиката во образовните прашања. Постојано се прашуваат: 

Дали она што тие го работат е професија? Или тоа е само подпрофесија? За 

да се разговара за статусот на наставата, мора да се разбере природата и 

функциите на образованието, а и ветувањата и ограничувањата на наставата 

како професија. Потоа може да се продолжи да се зборува за тоа како 

наставата може да се трансформира во силна и моќна професија. 

 

 

1.3  Карактеристики на наставничката професија 

 

Една од најважните карактеристики на секоја, па и на наставничката 

професија, е нејзината заснованост врз определени теоретски и практични 

знаења и умеења. Токму по тоа професијата и се разликува од занимањето. 

Таа се базира врз пошироки, но и специфични за неа теоретски знаења и 

техники (постапки, методи). Професијата подразбира стручна оспособеност за 

одредено подрачје на работа.  

Наставничката професија се темели на определен корпус теоретски и 

практични знаења кои се совладуваат во процесот на професионалното 
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оспособување за некое од нејзините занимања.5 Таканареченото општостручно 

образование на наставничката професија го сочинуваат повеќе дисциплини од 

областа на педагогијата и психологијата, додека тесностручното образование 

за секое наставничко занимање го чинат, покрај методиката, уште извесен број 

дисциплини од областа за која се подготвуваат да изведуваат настава. Нема 

квалитетно образование без квалитетен наставен кадар. Нивото на квалитетот 

на воспитно-образовната практика главно зависи од степенот на стручната 

оспособеност на воспитно-образовните кадри, од нивната мотивираност за 

работа, од желбата за развој и усовршување. 

За остварување на новата позиција на училиштето се бара и поинаков 

наставник. Основната задача на наставникот не е, или подобро речено не би 

требало да биде само како „насочувач на учењето на учениците“ преку давање 

на готови знаења. Денес, кога постои флексибилна организација на наставата, 

неговата носечка задача се поместува од поучувањето на учениците кон 

нивното учење. Особено важно е самостојното учење на ученикот. Сега 

наставникот сè помалку е извор на знаење, а сè повеќе посредник меѓу 

знаењето и ученикот до кое тој доаѓа и од други извори. Затоа тој добива улога 

на консултант, координатор, организатор, поттикнувач итн. Но, со тоа не се 

намалува ни значењето на улогата на поучување, напротив, таа добива нова 

содржина и квалитет и станува уште позначајна. 

Една од првите обврски на наставникот е да ја планира и подготви 

реализацијата на наставата. Тој ги планира не само сопствените активности 

(како ќе поучува), туку сè повеќе акцентот го става на планирање на 

активностите на учениците и на подготовките за нивно успешно изведување, сè 

со единствена цел: да се обезбедат сите услови за ефективно учење на 

учениците во процесот на наставата. Во планирањето и подготвувањето на 

наставата доаѓа до израз вистинското мајсторство на наставникот, односно 

неговата осетливост за потребите на учениците и за нивните можности, што му 

овозможува најсоодветно да ги утврди целите на наставата. 

Најсуштествената улога на наставничката професија, и најдоминантна 

обврска на наставникот, како според времето што и го посветува, така и според 

сложеноста на реализацијата и значењето што го има за учениците, е улогата 

                                                
5 Попоски, К. (1998). Успешен наставник. НИРО „Просветен наставник“ Скопје, стр. 40 
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на поучувач (изведувач, реализатор на наставата). Ако во традиционалната 

настава наставникот директно пренесувал готови знаења на учениците, денес 

тој повеќе е поттикнувач или насочувач на активностите на ученикот во 

стекнувањето на нови знаења. Врши актуелизација на претходните знаења на 

учениците, значајни за усвојување на новото знаење. За презентирање на 

знаењата користи разновидни наставни средства, помагала и други работни 

материјали, користи предавања и демонстрации, соодветни примери како 

илустрација на одделни поставки или како основа за индуктивно заклучување. 

Наставникот ја има улогата на водач, насочувач и координатор на 

наставниот процес. Тоа значи тој да има увид во работата (учењето) на сите 

ученици во паралелката заедно (како група) и на секој ученик посебно. Тоа е сè 

она што го прави наставникот во текот на наставата за да ја поттикне и одржи 

работната атмосфера и на учениците да им го олесни сфаќањето и 

усвојувањето на материјалот и да ги развие нивните способности. 

Учеството во педагошката комуникација, како процес на упатување, 

пренесување и примање на вербални и невербални пораки од наставникот кон 

учениците и обратно, а со цел да се поттикне процесот на интеракцијата 

заради поуспешно учење на учениците, од наставникот бара да поседува и да 

практикува разновидни умешности на комуницирање со нив. Тоа значи 

наставникот да поставува прашања кон учениците, да прифаќа прашања од 

нив, да дава поддршка на исказите на учениците, да отвара дискусии со нив, а 

не само да води дијалог. Наставникот треба да овозможува отворено, 

слободно искажување на сопствените мисли, почитување и сослушување на 

соговорникот, размислување за туѓите идеи, упатување на повратна 

порака/реакција итн. 

Без оглед на тоа што и се пропишува на оваа професија се очекува таа 

да има клучна улога во развојот на способностите кај младите индивидуи, во 

стекнувањето и квалитетот на нивните знаења, во развојот на субјективитетот 

и автономијата на личноста. Тоа значи дека задачата што и е доделена на 

наставничката професија е огромна, но она што таа треба да го добие за 

возврат на огромниот придонес, не е доволно. Таа го нема авторитетот и 

угледот соодветно на очекуваната (а не на нормативно пропишаната) позиција 

и улога во нашето општество. 
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1.4  Поделба на карактеристиките на наставникот 

 

Направен е обид за класирање на карактеристиките според четири 

критериуми: 

1. Особини на личноста (црти на личноста) 

2. Морални карактеристики 

3. Професионални карактеристики 

4. Карактеристики поврзани со образованието. 

 

1. Особини на личноста 

Во психолошката и педагошката литература цртите на личноста се 

разработени аналитички и секој кој има улога на наставник или воспитувач 

треба добро да ги знае. Во психологијата, особините се дефинираат со зборот 

црти што секогаш означува потесен поим од особини. Но во педагошката 

литература пошироко се обработени. За да се сфатат особините во поширока 

смисла, мора да се формираа јасни поими за цртите на личноста. 

Цртите на личноста се основните структурални единици кои се 

определуваат како широк систем на слични тенденции на однесување кај 

одделни лица. Во поновите странски енциклопедии цртата се дефинира како 

„трајна диспозиција или особина на едно лице која ја објаснува неговата 

релативна доследност и неговото емоционално, темпераментно и социјално 

однесување”. Значи, цртите се оние страни на личноста според кои единките, 

повеќе или помалку, се разликуваат една од друга. 

 

2. Морални особини  

- тоа што го мисли да го кажува, како што зборува така да постапува, 

постапките да ги преиспитува; 

- во одлучувањето да се раководи од факти; 

- да не се служи со закани; 

- да не ја злоупотребува функцијата за лична корист; 

- секогаш да ги почитува пишаните и непишаните норми на 

однесување; 
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- совесно да ги извршува работните задачи; 

- да сочувствува, да биде хуман и солидарен. 

 

Лични особини 

- да биде интелектуално здрав, физички здрав и силен; 

- да биде љубопитен, трпелив, истраен; 

- да има различни интереси; 

- да има дарба за работа со млади; 

- да има реален мотив за постигнување резултати; 

- да има способности за долга и длабока концентрација; 

- да сака да се усовршува, да биде подобар; 

- да дава реални совети; 

- да биде принципиелен; 

- да биде објективен и критичен кон други и кон себе; 

- секогаш да биде солидарен со учениците, родителите и колегите во 

тешки околности, и многу други. 

 

3. Професионални особини 

- да ја сака својата професија и секојдневно да учи за неа.; 

- да има смисла за педагошка комуникација; 

- да ги сака децата и младите; 

- да се грижи за развојот на учениците и за тоа тие да постигнат 

реален успех според нивните способности и дарби; 

- постојано да го збогатува својот педагошки лик; 

- да ја практикува, шири и развива демократијата, а не да ја сузбива 

истата; 

- да има издржливост во насочувањето кон позитивност; 

- во наставната работа да внесува нови модел ии постапки со кои се 

постигнуваат подобри резултати. 

 

4. Особини поврзани со образованието 

- додека студира да се труди што повеќе да научи за струката и 

професијата; 
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- да има интерес постојано да го надополнува своето образование, 

односно знаење, умеење и вештина за работа со учениците; 

- да следи педагошка литература и да се труди да внесува нови 

форми, методи и постапки на воспитна и образовна работа;  

- да има основни стручни знаења од секој предмет; 

- добро да ја проучува наставната програма. 

 

Лоши особини 

- фалбаџиство и нереална слика за себе; 

- нема објективен критериум за своите лични црти и вредности на 

другите луѓе; 

- одбивност кон сопствено усовршување, неначитаност, малограѓанска 

свест и други. 

 

 

1.5  Нови толкувања за особините на наставникот 

 

Иако постојат различни критериуми за поделба на особините кај 

наставникот, сепак тие не се издвоени едни од други. Човекот е сложен 

субјективен механизам кој функционира како единство на психолошките, 

педагошките и социјалните особини. Во основа се цртите на личноста, бидејќи 

ги определуваат и квалитетите на особините од морален, професионален и 

социјабилен карактер. Иако образованието има влијание, сепак ако личноста 

нема психичка основа, резултатите од влијанијата на образовните институции, 

на семејството и опкружувањето во создавањето на позитивните особини ќе 

бидат мали. За да се проценат квалитетите на личноста која се селектира за 

наставник, односно директор треба да се земе во предвид и системот на 

програмите и формите преку кои едно лице го формира своето образование за 

наставник. 

Личноста која е сигурна во себе е и смела, подготвена за промени, нови 

начини на работа кои се поосодветни на условите во кои се наоѓа училиштето и 

условите во него. Значи, треба да се внимава да не се внесе нов модел на 

работа затоа што тоа некој го наметнува, туку ако нема услови за таков модел 
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да се одбие неговото внесување. Наставниците секогаш треба да се 

преиспитаат во ситуации кога треба да носат значајни одлуки, како што е 

внесување нов модел на работа во училиштето. 

Глобално, сите црти на личноста се производ на темпераментот. На 

пример, флегматичен тип на темперамент нема одлучност, не прифаќа ризик, 

не напредува и не е одговорен. Меланхоличниот тип воопшто не е за работа со 

деца и млади. И другите категории особини се определени од типот на 

темпераментот на човекот. Овде ќе наведеме и други особини различни од 

претходните. 

 

Професионални карактеристики 

- да воспоставува приоритетни задачи и активности; 

- да поседува смисла за креативност во работата; 

- да истражува во доменот на училишната проблематика; 

- успешен набљудувач на наставниот процес и умешен водач на 

разговори по стручни и наставни прашања; 

- претставува авторитет како педагошки раководител и достоинство 

како личност; 

- преферира темелност во извршувањето на обврските кај себе и кај 

другите наставниците; 

- перманентно работи со наставниците за заедничко професионално 

издигнување. 

 

Образовни карактеристики (колку фактички знаења поседува и 

колку ги дополнува) 

- секојдневно да чита книги за својата професија, функција и струка; 

- сам себе да се проверува колку знае за својата струка и професија; 

- да посетува едукативни форми за дополнување на образованието; 

- да се служи со енциклопедии, лексикони и друга литература и да е 

свесен дека недоволно знае. 

 

Морални карактеристики 

- да биде чесен, доверлив, искрен, солидарен, хуман; 

- доследен на идејата за еднаквост и праведност; 
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- да поседува критичност и самокритичност; 

- да поседува толеранција и емпатија (разбирање на туѓата мака); 

- да применува цврсти постапки во еднакви прилики со секој субјект; 

- секогаш да се раководи од објективност, а не променливост; 

- да има цврстина на ставови и да покажува интерес за соработка со 

секого; 

- да има крајно одговорен однос кон работата и резултатите од неа. 

Класирањето на особините помага да се има увид во обилноста на 

особините, бидејќи истражувањата покажуваат дека успешните наставници ги 

поседуваат најголемиот број особини според претходните критериуми. 

 

2. Наставникот и неговата подготовка за наставничката професија 

 

Образованието и воспитанието не се нешто што наставниците го 

наметнуваат на учениците, туку тоа е заедничко прифаќање и усвојување 

на нешто ново и подобро, прифатливо за двете „страни“. 

 

Позната е вистината дека училиштето вреди онолку колку што вредат 

наставниците кои работат во него. Колку и да се добро разработени целите и 

задачите на секој предмет и добро изработени програмите и учебниците, 

опремени кабинетите и слично, сепак нема многу да помогне ако наставникот 

не доживува задоволство и радост во својата работа или ако не е доволно 

оспособен за својата професија. Со цел посеопфатно да се зборува за улогата 

на наставникот во процесот на воспитно-образовната работа треба да се земат 

во предвид поновите истражувања кои темелно ги преиспитуваат досегашните 

и традиционални гледишта на учењето и воспитно-образованата работа во 

целина. 

Ова особено се однесува на примената на разновидни современи 

облици на настава, средства и методи на наставна работа, истражувачки 

облици на учење, современи пристапи на вреднување на наставната работа. 

Причините за сето тоа можат да се најдат како во сферата на материјалните 

можности и недоволната оспособеност на наставникот, така и во 

традиционалниот отпор на училиштето кон новитетите и бавниот трансфер на 
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научните и технички достигнувања во воспитно-образовната пракса. Кога 

станува збор за вреднување на воспитно-образованата работа во училиштето 

и последиците по развојот на способностите на учениците, современите 

истражувања покажуваат дека просветните системи кои се поттикнати 

исклучиво од идејата за успех кој се мери со класични тестови на знаење (каде 

најчесто се инсистира на „еден најдобар начин“ и „еден и единствен исправен 

одговор“) премногу го нагласуваат конформизмот во текот на најинтензивниот 

развој на младата личност.6 Сето ова има негативни последици на развојот на 

творечките способности и надареноста во целина. Истражувачите кои ја 

увидуваат едностраноста на таквиот начин на вреднување истакнуваат, на прв 

поглед парадоксални, но познати факти – дека е голем бројот на научни 

откритија во врска со давањето на главно погрешни одговори и со неуспешни 

експерименти, отколку со докажување на она што е веќе познато. 

Креативните облици на учење овозможуваат да се реализира и 

развојната функција на училиштето и учењето како битен фактор во развојот 

на личноста на ученикот. Овде наставникот не е само посредник помеѓу 

наставниот материјал и ученикот, туку тој е и воспитувач, па затоа е потребно 

покрај одредени способности и знаења, наставникот да биде и зрела, 

емоционално стабилна и автономна личност. Лична зрелост на наставникот е 

потребна и поради можностите секој ученик да се прифати каков што е, како 

неповторлива индивидуалност, без разлика дали е возрасна личност или е во 

развој. Во студиите во кои било проучувано проценувањето на особините и 

личноста на наставникот од страна на учениците, најмногу ценети биле оние 

особини на наставникот карактеристични за зрели, односно психички здрави 

личности.  

Во истражувањата кои ги правел Ј. Џорџевич (1975) е најдено дека 

„учениците од основно училишна возраст ја земаат во предвид целокупната 

личност на наставникот, т.е. како човек, предавач, оценувач“.7 Помалите 

ученици повеќе ги истакнувале општите квалитети на наставникот, додека 

постарите давале предност на стручните и педагошки квалитети на своите 

наставници. Во голем број истражувања се дошло до сознанија дека 

вистинското унапредување на наставата и покажување на позитивни ставови 

                                                
6
 Stojakovic, P. (2002). Psihologija za nastavnike. Banja Luka, str. 18. 

7 Stojakovic, P. (2002). Psihologija za nastavnike. Banja Luka, str. 19 
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на наставниците кон иновациите и модерната наставна технологија високо е 

поврзано со следните особини на личноста на наставникот: дружељубивост, 

оптимизам, искреност, практичност, реалистичност, одговорност, критичност, 

отвореност за прифаќање на новитети итн. Позитивниот став на наставниците 

спрема учениците во воспитно-образовната работа статистички значајно е 

поврзан со следните особини на наставникот: емоционална стабилност, 

развиена интелигенција, развиено чувство на должност и одговорност, 

алтруизам итн.  

Проблемот на оспособување на наставниците многу поуспешно ќе се 

одвива и ќе се решава доколку тоа се поврзе со современите наоди на 

психологијата на човечкото учење, современите теории на наставата, 

моделирањето на процесот на учење итн. Се поставува и прашањето за 

надминување на дуализмот помеѓу теоријата и праксата во оспособувањето на 

наставникот, т.е. помеѓу поуките и принципите содржани во наставата на 

стручните и општи предмети обоени со стремежите и желбите за тоа какви 

„треба“ да бидат наставниците – а како тие се оспособуваат и што и како тие 

навистина работат во одделението. Колку психолошко-педагошките и 

методичките предмети помагаат во оспособувањето на наставникот? 

Наставниците од нив очекуваат да им понудат конкретни решенија за секоја 

ситуација – што тешко може да се помири со фактот дека сознанијата во тие 

области се дадени во форма на општи принципи и генерализации, а 

наставникот е тој што треба адекватно да ги користи во конкретни ситуации.  

Составен дел од оспособувањето на наставникот претставува и учењето 

на основа на набљудување на добри и искусни наставници на часовите по 

демонстрирање кои плански се вклучени во оспособувањето на наставниците. 

Меѓутоа и овде се јавуваат различни проблеми почнувајќи од тоа како да се 

обезбеди доволен број на такви часови во училиштата, па до финансиски, 

кадровски и организациски прашања со кои е оптеретено денешното училиште. 

Такви часови на практично оспособување се реализираат многу малку на 

факултетите, па се поставува прашањето како студентот може ефикасно да се 

изгради како иден наставник ако не постои можност за практично вежбање во 

текот на студирањето и во реална училишна ситуација ги примени и провери 

претходно научените законитости и принципи.  
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Во некои земји кои имаат успешно разработена обука на идни 

наставници постојат и курсеви со сите потребни наставни средства за вежбање 

во соодветни наставни вештини. Со помош на таквите „мини курсеви“ самите 

наставници во текот на работата со учениците можат да стекнат или да 

подобрат поедини вештини и сами да проценат колку тие напреднале. Овде 

студентите имаат можност да ја поврзат теориската основа на одредени 

вештини кои ги увежбуваат со нејзината практична улога во целокупниот 

наставен процес. Вештината многу полесно ќе се пренесе и примени ако е 

свесно усвоена и ако оној што ја усвојува добро ја знае крајната цел кон која 

тежнее.  

Вистинско унапредување на процесот на наставата и учењето не може 

да се постигне само преку примена на современа технологија во наставата – 

современи аудиовизуелни средства, компјутери и други помошни машини во 

учењето, ниту пак преку осовременување на програмите и содржините на 

настава (замена на учењето на едни со учењето на други факти), туку за тоа е 

потребно да се изврши технолошки пристап на целокупната организација на 

наставата и посебно да се обрне внимание на осовременување на постапките 

и методите на наставна работа.  

Ниту најсовремено опремената училница нема многу да помогне ако 

наставникот не е оспособен за користење на современи облици и методи на 

учење и ако не е заинтересиран за успех во својата работа. Всушност и 

најпознатите реформи на образованието и обидите наставниот процес да се 

подигне на едно повисоко и поквалитетно ниво пропаѓале и доживувале 

неуспех бидејќи не се водело сметка за таканаречената внатрешна реформа 

(промени и усовршување на начините на обучување, методите и постапките на 

наставната работа), а целото внимание се насочувало на осовременување на 

опремата на училницата и замена на учењето на едни со учењето на други 

факти.  

Во традиционалната школа најжестоко критикувани биле наставните 

цели и целите на учење, поради тоа што биле воопштени, избледеани и 

неодредени. Сето тоа го доведува наставникот во деликатна ситуација, бидејќи 

тој треба да ги конкретизира синтагмите: „да се сфати наставниот материјал“, 

„да се усвои наставниот материјал“, „да се развие критичко мислење“, „да се 

вреднува“, „да се расудува“. Се поставува прашањето како наставникот да 
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процени дали ги остварил така поставените цели? А ако не може тоа да го 

направи, како тогаш ќе суди за валидноста на наставните методи и постапки 

кои ги применувал. 

 

 

 

 2.1 Што е тоа добар однос помеѓу наставникот и учениците? 

 

Односот помеѓу наставникот и учениците е добар кога постои: 

1) отвореност – така да е лесно да се биде директен и искрен еден 

спрема друг; 

2) грижливост – кога секој знае дека оној другиот го почитува; 

3) меѓузависност (што е спротивно од зависност); 

4) самостојност – која дозволува секој да ја развива својата 

единственост, креативност и индивидуалност; 

5) взаемно задоволување на потребите – така да ниедна потреба не е 

задоволена на сметка на потребите на оној другиот. 

Многу наставници на оваа листа на карактеристики реагираат со 

зборовите: „дали јас можам да имам таков однос во моето одделение?“ 

Одговорот е позитивен. Со оглед на тоа дека луѓето никогаш не постигнуваат 

совршенство во она што тие го работат, секој наставник може да ги унапреди 

односите со младите така тие да станат поотворени, погрижливи, 

помеѓузависни, посамостојни и позадоволни. На овој начин институциите кои ги 

нарекуваме „училишта“, покрај сите свои ограничувачки одредници, можат да 

станат хумани и витални организации каде се остварува вистинско 

образование.8  

За да наставниците се усовршуваат потребно е да научат, применуваат 

и увежбуваат многу вештини, кои за повеќето наставници претставуваат 

новина. На наставниците не може да им се помогне само со укажување на тоа 

дека ќе бидат поуспешни ако го унапредат својот однос со учениците. Ова е 

премногу апстрактно. Тие сакаат да знаат како тоа да го направат. Повеќето 

наставници покажуваат изненадувачки недостаток на разбирање на односот 

                                                
8 Гордон Т. (1998). Како бити успешан наставник. Креативни центар, Београд, стр. 17. 
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меѓу наставникот и учениците, а често и на меѓучовечките односи воопшто. По 

се изгледа наставниците во своето формално образование стекнале 

поедноставна слика за тоа што се случува помеѓу луѓето или пак добиле 

комплексна теориска мешавина која се состои малку од Фројд, малку од 

Роџерс, малку од Адлер или Ериксон на што е додадено уште нешто од она 

што го прочитале и сето на крајот зачинето со теоријата на Скинер.  

Мал број наставници влегуваат во училницата со применлив поглед на 

меѓучовечките односи, т.е. модел кој можат да го користат во сопственото 

однесување. Не е ни чудо што тие имаат потешкотии во создавањето и 

одржувањето на ефикасни односи со учениците.  

 

 2.2 Јазик на неприфаќање: 12 застои во комуникацијата 

 

Илјада пораки на неприфаќање кои наставниците се во состојба да ги 

испратат можат да се класифицираат во дванаесет категории. Овие 12 вида 

пораки ја спречуваат понатамошната комуникација; тие го успоруваат, 

инхибираат или потполно го спречуваат двонасочниот процес на комуникација, 

кој е неопходен за да им се помогне на учениците да ги решат проблемите кои 

го спречуваат нивното учење. Да претпоставиме дека ученикот има потешкотии 

навреме да ја заврши својата задача. На овој или на оној начин тој покажува 

дека има проблем; тоа навистина го вознемирува. Ќе наведеме пет типични 

реакции на наставникот кои изразуваат неприфаќање. Сите пет реакции нудат 

едно или повеќе решенија на проблемот на ученикот.  

1. Наредување, командување, диригирање. Пример: „Престани да се 

жалиш и заврши ја својата задача“. 

2. Предупредување, закана. Пример: „Подобро би ти било да го загрееш 

столчето, ако мислиш да добиеш добра оцена“. 

3. Морализирање, проповедање, наведување на разни „би требало“. 

Пример: „Ти знаеш дека кога доаѓаш во училиште, твоја работа е да учиш. 

Своите лични проблеми треба да ги оставиш дома, каде им е местото“. 

4. Советување, нудење решенија или предлози. Пример: „Она што 

треба да го направиш е подобро да го распоредиш времето. Тогаш ќе можеш 

да ги завршиш своите обврски“. 
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5. „Држење предавања“, префрлање, нудење логички аргументи. 

Пример: „Да ги разгледаме фактите. Сети се дека ти остануваат уште триесет и 

четири дена до крајот на учебната година“. 

Наредните три категории изразуваат разгледување, вреднување или 

осуда. Многу наставници цврсто веруваат дека е корисно да се истакнат 

грешките на ученикот и лошото однесување. Во таа цел се користат три вида 

пораки:  

6. Осудување, критикување, несложување, бламирање. Пример: „Ти си 

или голема мрза или голем пишманџија.“ 

7. Етикетирање, стереотипизација, потсмевање. Пример: „Се 

однесуваш како да одиш во четврто одделение, а не како некој кој веќе е 

подготвен за средно училиште.“ 

8. Интерпретирање, анализирање, дијагностицирање. Пример: „Ти 

само се обидуваш да се извлечеш и да не ја направиш задачата.“ 

Наставниците користат уште две категории пораки во обидите учениците 

да ги направат подобри, да го отфрлат проблемот или да се прават како тој да 

не постои: 

9. Фалење, согласување, позитивно вреднување. Пример: „Ти си многу 

способен. Верувам дека ќе најдеш начин на кој тоа ќе го направиш.“ 

10. Сочувствување, тешење, подржување. Пример: „Не си 

единствениот кој така се чувствува. И јас се чувствував исто кога имав некоја 

таква задача. Освен тоа, нема да биде така страшно кога ќе почнеш да 

работиш“. 

Најчесто користена е категоријата 11, иако наставниците сфаќаат дека 

прашањата често предизвикуваат одбрана. Исто така, прашањата најчесто се 

користат кога на наставникот му е потребно да собере што повеќе податоци, 

бидејќи има намера да го реши проблемот на ученикот и да му пронајде 

најдобро решение, наместо да му помогне на ученикот сам да дојде до своето 

решение. 

11. Испитување, искушување, сослушување, вкрстено испитување. 

Пример: „Мислиш ли дека задачата беше премногу тешка?“, „Колку време ти 

беше потребно?“, „Зошто си чекал толку време за да побараш помош?“, „Колку 

часа посветуваш на тоа?“ 



 28

Категоријата 12 содржи пораки кои наставниците ги користат за да 

променат тема, да го одвлечат вниманието на учениците или да избегнат да 

имаат било каква врска со нив. 

12. Повлекување, одвраќање, сарказам, хумор. Пример: „Па ајде да 

зборуваме за нешто попријатно“, „Сега не е време за тоа“, „Да се вратиме на 

предавањето“, „Изгледа дека некој утрово станал на лева нога“. 

Изненадувачки е голем процентот (од 90% до 95%) на наставници кои 

реагираат на овие начини.  

 

3. Аспекти на наставничката професија 

 

Денес вниманието треба да се фокусира на подготовка на наставникот 

за нови педагошки улоги, за управување со современите процеси на едукација. 

Тоа е оправдано бидејќи во оваа област човечкиот фактор е пресуден, 

училиштето е онакво каков што е наставникот, односно без добро подготвен 

наставник нема и не може да стане збор за остварување на визијата за 

модерно образование. Затоа е потребно да се подготви наставникот, тој да 

биде со поголем степен на самостојност, да креира околности за 

самоостварување на личноста, да организира активности кои поаѓаат од 

учениците, да биде стручњак отворен за нови идеи, истражувач на сопствената 

пракса и друго. 

Традиционалното образование во голем степен се поистоветува со 

стекнување на знаења, односно со концептот на настава која се состои од 

предавање и слушање во чие внимание е наставникот од кој сè почнува, кој 

сите конци на процесот на наставата ги држи во своите раце. Во таквиот 

концепт на настава се формирал и наставникот, во прв ред како предавач, како 

преносител на знаењата. Во услови на современ научно-технолошки прогрес, 

потребите на човекот денес, целите и задачите на новото образование, па и во 

плурализмот на идеи и ориентации кои од поодамна ги промовира педагошкиот 

постмодернизам, се мултиплицираат активностите на наставникот, тој се става 

пред новите задачи и се појавува во нови аспекти. Тежиштето на барањата кои 

се поставуваат пред модерното училиште е она најважното што ги одредува 

потребите на иницијалното и подоцнежното подготвување на наставникот за 
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својата професија. Тие околности ги прават аспектите на наставникот многу 

посложени. Слободата на неговото делување се зголемува, а компетенциите 

се прошируваат. Наставникот сè помалку се гледа само како преносител на 

знаења, а сè повеќе како придружник на учењето, дијагностичар, организатор, 

инструктор, водител, соработник, мотиватор, воспитувач, креатор на 

односите... 

3.1  Аспект на професионалност 

 

Професионализмот како пристап во подготовката на наставникот за 

својата професија е поим на кој денес му се придаваат различни значења. 

Сепак, овие сфаќања се единствени во тоа дека во неговата основа е идејата 

за професионализација на наставата и наставничката професија, односно 

барањето дека образованието на наставникот за нови аспекти треба да 

вклучува развој на неговите капацитети, особини, ставови и компетенции 

неопходни за висококвалитетно извршување на задачите на наставничката 

професија. Професионализацијата покрај останатото бара: „сеопфатна база на 

знаења за наставата, поучувањето и учењето кои се засновани на научно-

истражувачки сознанија и валидирана со понатамошни истаржувања; богат 

репертоар на емпириски валидирани практични постапки за успешно 

промовирање на процесот на наставата, поучувањето и учењето и имплицира 

автономна и компетентна професионална работа на наставникот како критички 

интелектуалец во интерес на неговите клиенти (на пример ученикот) со 

одговорност спрема автономната професионална организација на 

наставничката струка и нејзиниот етички кодекс“.9 

 

3.2  Аспект на етичност 

 

 Формирањето на новиот наставник како многу важно прашање ја 

потенцира етичката природа, согласно на тоа и етичката одговорност на оваа 

професија. Чувството дека развојот на ученикот е посветен на него, свеста за 

неговата улога во тоа, го става наставникот во позиција од која не може, а да 

                                                
9 Vlahović, B. (2004). Proširene uloge nastavnika. Beograd, стр. 2 
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не ја почувствува моралната димензија на задачата на која работи и 

одговорноста за она што тој го прави. Од него и од училиштето се очекува 

активно вклучување во решавањето на комплексот од широки етички проблеми 

на образовната институција и средината, поактивен однос во остварувањето на 

високи морални цели на општеството бидејќи моралните основи се стекнуваат 

токму на училишна возраст. Тој е повикан во рамките на својот колектив и 

пошироко во средината да води дијалог, да заземе ставови за моралните 

аспекти на професијата на која тој и припаѓа и пошироко; да ги истражува 

етичките аспекти на наставничката професија; во тоа колегијално да 

соработува. 

Од ваквите функции произлегуваат крупни задачи на институцијата која 

работи на подготовка на наставникот за својата професија. Неопходно е да се 

работи на формирање на свест за себе, чувствување на себеси што секако 

претставува долготраен процес кој се одвива во текот на учењето и 

созревањето на единката. Потребен е критички однос кон себе, кон своите 

постапки и својот дел. Овој процес е проследен со самонабљудување, 

самопроценување, преиспитување на сопствените погледи, уверувања, идеи, 

постапки; вежбање, заземање дистанца во однос на себе, своите постапки... На 

овој пат постојат многу препреки. Една од поголемите пречки за стекнување 

објективна слика за себе, поим за себе, е самоизмамата. Алберт Швајцер 

рекол: „Човекот ја совладал природата пред да научи да владее со себе“. 

Доживувањето на себеси (среќавање со себе) се учи, се следи, анализира, па и 

увежбува. Меѓутоа, сето тоа човек не го учи како „fibula raza“, туку како некој кој 

поседува одредени искуства, систем на вредности, очекувања и друго. 

 

3.3  Аспект на стручност и самостојност 

 

Наставничката професија ја карактеризира традиционално зависна па и 

потчинета положба во однос на многу надворешни фактори. Таквата позиција 

на оваа професија е диктирана од различни фактори. Проблемот на недоволна 

кореспонденција, а често и целосната одвоеност на педагошката теорија и 

наставна пракса, е всушност еден од клучните фактори кој придонесува за тоа. 

Тоа е позиција во која наставникот нема многу простор да се докажува, 
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интелектуално да се манифестира, своите потенцијали да ги става во функција 

на креативно решавање на конкретните педагошки ситуации. Слободата на 

неговото делување, а со тоа и одговорноста, е ограничена.  

Работата на наставникот во праксата нагласено е контролирана. Сето 

тоа ја држи оваа професија во зависна позиција во однос на разни надворешни 

фактори. Наспроти таквата позиција се педагошките идеи кои го прават 

столбот на модерното образование и го претпоставуваат наставникот како 

професионалец со повеќе компетенции, автономии. Ова барање е во 

непосредна врска со целите и задачите на современто образование, со 

природата на педагошката дејност, со тенденциите за децентрализација и 

демократизација на оваа сфера на работа, промена на положбата на оваа 

професија. 

Во новите услови професионалните аспекти на наставникот се 

прошируваат. Од извршител на активности кои му се наметнуваат однадвор, 

тој сè повеќе станува стручњак повикан самостојно да одлучува и одговара за 

целината на образовниот (наставниот) процес, да планира, програмира, бара 

решенија, работи на нивно унапредување, остварување и оценување на 

достигнувањата. Со тоа уште повеќе се потенцираат новите аспекти и 

одговорности на оваа професија, потребата за послободна, независна и 

професионална личност за она што го работи, личност со свест за себе, со 

способност и можност за самостојно одлучување и критичко согледување на 

доверените задачи.  

Според V. Kohonen (1986): „Самостојниот наставник е свесен за себе 

како личност и како професионалец. Тој е независна личност која чувствува 

етичка одговорност за својата професија. Таа личност исто така е независна и 

одговорна за управување во социјален контекст. Таа е во можност да 

кооперира со другите и да решава конфликти на конструктивен начин, 

работејќи во склад со работната заедница.“10 

Развојот на наставникот како самостоен професионалец со свест за себе 

треба да се одвива во рамките на неговиот развој како независна и одговорна 

личност способна критички да пристапува кон доверените работи. Тој развој 

почнува и во голем степен се втемелува во текот на неговиот развој и 

                                                
10 Vlahović, B. (2004). Proširene uloge nastavnika. Beograd, стр. 5 
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подготовката за професијата, а потоа и во текот на професионалната работа. 

Според некои автори, самонабљудувањето и самопроцената на 

индивидуалното ниво е централен фактор за формирање на сликата за себе 

на сите оние кои имаат тенденции да станат самостојни наставници. 

Се смета дека методите на самопроценување во функција на развојот на 

самостојноста можат да имаат неспоредливо поголемо влијание на развојот на 

студентите отколку вообичаеното влијание на другите наставници. Техниките 

на еднонасочна контрола и процена кои доаѓаат од страна на наставникот 

имаат дури и контрапродуктивно дејство на развојот на сликата за себе, а со 

самото тоа и на самостојноста на личноста. Оттука постојат залагања наместо 

еднонасочно оценување на состојбата – од страна на наставникот – да се 

интензивира примената на методи на самопроценување во процесот на 

запознавање, увидување во себе, односно стекнување слика за себе.  

Стекнувањето слика за себе, увидот во себе, критичкиот однос спрема 

сопствените постапки и работата со методот на самопроцена на индивидуално 

ниво е процес кој најуспешно се одвива во рамките на самопроцена која 

наставниците и учениците заеднички ја вршат на институционално ниво. За 

такво нешто потребна е соодветна институционална култура која се гради во 

секоја педагошка установа: со учество на сите во процената на различните 

аспекти на развојот на одделенијата, училиштето во кое се образуваат, па и 

образованието пошироко; во давањето сопствени идеи, изнесување замисли, 

концепти и слично што би требало да се направи; во идентификување на 

слабостите во својата група, одделението, училиштето и разгледување на 

можностите тие да се надминат. 

 

3.4  Аспект на самоизразување на ученикот 

 

Ако секој ученик е свет за себе – неповторлива личност, како што со 

причина тврди хуманистичката педагогија, тогаш од тоа произлегуваат крупни 

задачи за училиштето денес. Развојот на секој поединец бара од денешниот 

педагог да се ангажира на далеку широките и пред сè сложени страни на 

развојот на личноста, отколку што е самото негово опремување или 

надградување со одредена количина на знаења. Тоа се однесува на целината 
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на психичките функции, на афективниот развој, развојот на когнитивните 

способности, способности за творечко изразување, за решавање сложени 

ситуации...  

Во променетата улога наставникот е повикан да му помага на ученикот 

во неговото самоисполнување, наоѓање на себе си како личност, да ги 

задоволува своите целокупни потреби, најпрво потребите од повисок ред – 

оние кои се однесуваат на остварување на неговата човечка суштина, неговото 

очовечување. За да успее во тоа, наставникот нужно мора систематски да го 

следи и запознава секој воспитаник, да навлегува во неговата ситуација, 

неговата состојба; да го разбира, да му помага да се запознава и искажува 

себе си, да му помага во формирање и во понатамошен развој на системот од 

вредности; во себе да го развива она што е и што би можело да биде; да се 

потврди како вреден, способен, успешен, да развива независен дух, верба во 

сопствените можности, да се потврдува како некој... 

 

4. Професионалното образование на наставникот претставува основа за 

успешно реализирање на работата во училиштето 

 

Во сите реформи на едукативната дејност се контатира фактот дека 

квалитативната промена на образованието на наставниот кадар заостанува зад 

промената на наставната техника, образовните содржини, методи и средства 

на наставна работа што покажува дека за да се случат вкупните промени мора 

да се случи и промена во системот и содржините за образование на 

наставниците. Последниве дваесетина години на тие промени интензивно се 

работи во сите развиени и средноразвиени, па дури и во неразвиените земји, 

особено во продолжување на времетраењето на образованието на наставниот 

кадар, но ако зборуваме за нашава средина, освен продолжување на 

времетраењето и проширување на образовните програми, ништо друго не се 

менува за да се добие профил на наставник кој ќе одговори квалитативно на 

барањата за кои погоре се зборуваше. 

Моделот на наставникот формиран во минатиот век денеска е застарен 

затоа на денешниот развој на училиштето проблемот на образованието на 

наставниците станува многу ургентен. Наместо верувањето дека познавањето 
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на професијата, талентираноста и природната склоност (дарба) се доволни за 

реализација на наставничката работа сега се инсистира на систематско 

развивање и култивирање на способностите за наставничка професија. Под 

влијание на научниот прогрес, како и во другите научни достигнувања, се 

прават промени за организирање на наставата врз научните достигнувања, се 

прават промени за организирање на наставата врз научните принципи што се 

гаранција за надминување на практицизмот и рутинерството во наставната 

работа. 

Покрај другото, станува збор и за подготвеноста на наставникот да ги 

прифаќа новите вредности, форми и методи на воспитно - образовна работа со 

оглед што брзите промени се карактеристи на современиот живот. Ставот на 

наставникот кон промените има одлучувачка улога за функционирање на 

системот на образование. Во ниедно совремие не можат да се прифатат 

ставовите дека промените во воспитанието, образованието и наставата треба 

да се случваат само однадвор, а наставниците да бидат само реализатори на 

тие промени од едноставна причина што доколку самите не се менуваат не 

можат да се стават во функција на какви било промени (системски, содржински, 

структурални). Неспорно е дека само наставникот со квалитативно нов 

образовен степен, стандард и дух може да внесе променет начин на наставна 

работа. 

Новите сфаќања за улогата и функцијата на наставникот претставуваат 

основа за дефинирање на нови програми и институции за образование на 

наставникот затоа што и самата функција наставникот во наставата станува 

посложена. Покрај обработката на наставните програми и содржини, кругот на 

неговите задачи се проширува така што тука може да се вбројат и: 

советувањето и инсистирањето на учениците во сознајниот процес, 

оспособување за изнесување на нивните мислења и ставови, барање 

објаснување на сî што не им е доволно јасно или за нешто што не го 

прифаќаат, соработување со родителите и нивна едукација за воспитно 

делување кај децата, работа со талентираните ученици, учество во стручните 

асоцијации надвор од училиштето и сл. Во овој контекст може да се зборува и 

за големата воспитна функција на наставникот. Стекнувањето на знаењата, 

иако спаѓа во доменот на образованието, има воспитен карактер од аспект на 

ставовите на индивидуата кон знаењата, кон потребата да се учи, потребата 
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знаењата да се применат во практика и сл. Освен тоа, во наставата се 

усвојуваат многу умеења, вештини и навики кои претежно имаат воспитен 

карактер. 

Сложеноста на наставата, нејзината динамична природа и местото што 

училиштето го има во денешното општество пред наставниците поставуваат 

бројни општествени и педагошки задачи кои треба да ги остваруваат, па затоа 

нивната улога многу е тешка и суптилна. Суптилноста се состои во тоа што 

грешките направени во оваа област доведуваат до далекусежни негативни 

општествени последици. Тие се причина за неправилен развој на младината и 

нејзината интеграција во општествениот живот. Формирањето на ставовите, 

способностите и погледот на светот со јасно изразени човечки вредности, на 

оваа професија и дава огромно значење и затоа работата на наставникот е 

поодговорна во однос на многу други општествени дејности. Затоа, покрај 

познавањето на наставната програма од научната област што ја реализира 

наставникот, тој треба длабоко да ја познава психологијата и социологијата на 

образованието, основите на филозофијата и гносеологијата и да има нужни 

знаења од сродните и гранчини научни области и вкупната педагошка 

проблематика што се проучува во различните педагошки научни дисциплини. 

Покрај тоа, за наставниците се нужни специфични особини кои значат спој на 

личното и професионалното. Без големо трпение, без систематско посматрање 

и следење на учениците, флексибилна примена на различни форми на 

воспитна работа не е можно успешно и плодотворно занимавање со оваа 

професија. 

Насочувајќи го воспитно - образовниот процес кон основната воспитна 

цел, наставникот мора да биде свртен кон учениците и во постојан контакт со 

нив. По својата природа наставничката професија е творечка дејност која бара 

творечко однесување и суптилна интелигенција која се изразува во откривање 

на взаемните односи меѓу педагошките појави и постапките со кои тие се 

проучуваат. Работата на наставникот претставува секојдневно решавање на 

различни воспитни проблеми, но секој ден тие се од нов вид и квалитет. Тој 

секојдневно мора да се подготвува за индивидуален пристап кон секој ученик, 

знае кој ученик како напредува и колку, кои педагошки мерки да ги користи, со 

помош на кои наставни пристапи, форми, методи и средства да го презентира и 

разработува новиот наставен материјал за да можат учениците да го сфатат и 



 36

научат, а во исто време, да ги развива способностите и другите психички 

процеси. Одговорите на овие прашања тој ги наоѓа во секојдневното следење 

на педагошките факти, во анализата на искуството и во барањето 

најефективни методи, средства и форми со помош на посебната творечка 

дејност која се состои во секојдневно решавање на прашањата и проблемите 

во процесот на наставата и другата воспитно - образовна практика. 

Во структурата на дејноста на наставникот посебно место му припаѓа во 

контактот помеѓу него и учениците. Само тогаш тој може да навлезе во нивната 

душевност, да ги сфати нивните потреби, тежненија и интереси. Од 

психолошка гледна точка суштината на тие контакти е наставникот да ја 

запознае личноста на ученикот, да го сфати неговото мислење, реагирање во 

различни ситуации, да го разбере неговото однесување, да ги запознае 

неговите проблеми кои го мачат и влијанието на средината во која живее, да 

запознае како го исполнува слободното време и сл. Во тој однос наставник има 

улога на: раководител, советник и воспитувач чија работа е сочена кон 

запознавање на вкупната воспитна ситуација, откривање преку истражување 

најсоодветни педагошки насоки и мерки. 

Со помош на наставникот во наставата се формира односот на младите 

генерации кон општеството и се формира нивната свест кон општествените 

обврски. За разлика од многу други професии за кои се доволни само стручни и 

работни квалитети, во наставничката професија наставникот треба да биде 

жив посредник помеѓу научниците и општествените настојувања во сегашноста 

и идеалите за иднината, соработник на општествената заедница во сите 

дејности кои директно или индиректно се поврзани со воспитанието и 

образованието. 

Новите средства на комуникација кои сè повеќе стануваат и 

и наставни средства, го прошируваат образовното поле на наставата 

како што се: ТВ, радио, филмови, машини за учење и други. Тие значително ја 

менуваат улогата на наставникот во училницата, бидејќи влијаат во менување 

на неговата непосредна функција во презентирањето на наставната програма, 

на психодинамиката на учењето и поинаквиот пристап во остварувањето на 

воспитните и образовните задачи во наставата. Факт е дека во светот се 

користат огромни системи на образовни средства со тенденција нивното 

користење да се зголемува. Но, овие средства ја менуваат и физиономијата на 
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наставата бараат нови способности од наставникот. Во САД се прават 

експерименти за целосна индивидуализација на наставата со помош на 

програмирани учебници, машини и интернет - информации кои овозможуваат 

секој ученик да напредува со своја динамика и интерес. Се формира посебно 

досие во кое се внесува сè што направил и изработил ученикот во текот на 

еден ден, на една недела, на еден месец или во текот на целата учебна 

година. 

 

Посебни согледувања за работата на наставниците 

 

Од посебно значење за учениците, наставниците, училиштето и посебно 

за родителите е напуштање на вкоренетиот начин на оценување на учениците, 

при што најчесто се цени незнаењето на учениците. Редок случај е наставник 

да помни и во некој иден временски период да го истакне ученикот дека за таа 

област, за таа наставна содржина во тој ден имаше одлична презентација, ја 

искажа мошне содржајно и сл. Најчесто наставникот на ученикот го потсетува 

дека последниот пат кога „одговарал” покажал слаби знаења, или укажува дека 

таа лекција не ја знаеше добро и сл. Поголем мотив кај учениците ќе се 

постигне доколку се цени знаењето, од незнаењето! Поради тоа, една од 

задачите на директорот на училиштето во контактите и соработката со 

наставниците е и кај нив пред сè да ги истакнува позитивните резултати и 

постигања. Најдобро е доколку наставниците во континуитет ги следат 

постигањата на учениците, со водење посебна грижа за оние кои покажуваат 

послаби резултати. Наставникот секогаш треба да се запраша: колкава е 

мојата виновност за слабите резултати што ги постигнуваат некои ученици? 

Оттука, потребата при освртите, извештаите, а особено вршење на 

анализите на работењето и постигањата на учениците во паралелките, 

генерациите и на ниво на училиште, неопходно е да се согледува работењето 

на наставниците. Во практиката најчесто се задоволуваме со констатации за 

постигања на паралелки - класови или генерации, со истакнување на средниот 

успех на наставните предмети и паралелката - класот. Меѓутоа во услови каде 

училиштето е развиено, каде еден наставен предмет реализираат два и повеќе 

наставника, во средниот успех на предметот се „крие”, се наоѓа работата на 

добрите и на послабите наставници. Заради тоа е неопходно, покрај 
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вообичаените согледувања на резултатите на ниво на наставен предмет, на 

крајот на одреден класификационен период, а особено на крајот на првото 

полугодие и крајот на учебната година, да се изготви список на сите 

наставници, наставен предмет што секој од нив го реализира, паралелка во 

која го реализира, број на одлични, многу добри, добри, доволни ученици, како 

и ученици што имаат една, две, три, четири, пет и повеќе слаби од наставниот 

предмет што го реализира наставникот. 

На тој начин ќе се издвојат наставниците и ќе се гледа поединечното 

работење и постигање. Кај солидните наставници мотивирачки ќе делува 

постигнатиот успех кај учениците од нивниот наставен предмет, особено 

доколку се истакнуваат нивните подготовки за наставата, континуираниот 

прием на наставните средства, методи, форми на работа, соодветни 

иновативни решенија, односот кон учениците и родителите и сл. Од друга 

страна, наставниците кои постигнуваат послаби резултати, може да бидат 

поттикнати од работата на оние кои постигнуваат подобри резултати, да ги 

увидуваат своите грешки во работата и односот со учениците споредувајќи се 

со други наставници. 

 

4.1  Професионален развој на наставниците – што е тука ново? 

 

И покрај забрзаниот развој на техниката и техологијата, наставниците 

остануваат клучен фактор во реализацијата на квалитетното образование. Без 

разлика на тоа колку некоја промена во образованието е втемелена и теориски, 

„на лист“ развиена, таа не може ни да ја допре праксата без наставници кои 

промените ги разбираат, прифаќаат и се обучени да ги применат. Во најновата 

литература од областа на образованието, како и во документите за реформи 

на образованието во бројни земји, се среќава нов термин: професионален 

развој на наставниците. 

На прв поглед целата синтагма е позната, сите зборови во неа ни се 

блиски и јасно ни е дека станува збор за улогата на наставникот и неговото 

усовршување. Некои стручњаци од областа на образованието го користат 

терминот професионален развој на наставникот како синоним за образование 

на наставникот. Дали станува збор за ново име за веќе познат концепт на 
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наставничката улога или пак станува збор за нов концепт на ова, многу важно и 

посебно сложено занимање? 

Поимот професионален развој на наставникот, сепак, означува нов 

концепт на наставничката професија, кој различно ја заснова подготовката за 

оваа работа, барања кои се поставуваат пред наставникот, а подразбираат и 

поинакво вреднување на работата на наставникот, како и негова поинаква 

положба во општеството. 

Дискутирајќи за проблемите во образованието, а посебно за положбата 

на наставникот во училиштето и општеството, често се зборува за ниското 

вреднување на професијата наставник во општеството и за 

маргинализираноста на оваа професија. Некои сметаат дека малите плати на 

наставниците и лошите услови за работа, т.е. материјалната сиромаштија во 

образованието, довеле до маргинализација како на професијата наставник 

така и на образованието во целина. Материјалната положба на наставникот е 

неопходно, но не и доволно објаснување на феноменот на нивната 

маргинализираност. Постојат бројни, можеби нееднакво значајни, но многу 

важни фактори кои влијаат на општествениот статус на наставниците. Тие 

можат да се поделат во две групи: надворешни кои се резултат на односите на 

образованието со другите релевантни сектори и внатрешни, оние кои се 

производ на внатрешната организација или начините на функционирање на 

самиот систем на образование.  

Постојат низа „ситни“, но многу важни внатрешни фактори кои делуваат 

на наставникот и неговото доживување на сопствената професија. Ќе наведеме 

само некои: 

- Теориски гледано, до сега наставничката професија главно се работи на 

ист начин сè до пензионирање. Ако таа е административно коректно 

проследена, тогаш нема никакви примедби од страна. Дури и оние кои многу не 

се трудат внесуваат некои промени во својата работа. Меѓутоа, суштината е во 

тоа да начинот на кој образовниот систем е конципиран пружа таква можност, 

да „оваа дупка во системот“ постои без оглед на тоа дали наставниците ја 

користат или не. Самото постоење на ваквата можност праќа многу лоша 

порака: дека во суштина не е ни важно колку квалитетно наставникот работи, 

дека никој не е заинтересиран за тоа како тој работи, дека не се води грижа за 

вистинските ефекти на неговата работа. Всушност и начинот на вреднување на 
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наставничката работа е насочен на почетокот на процесот (главно на 

администрацијата – водење на дневници), а не на неговиот крај, на ефектите 

кои ги постигнал кај учениците. 

- Необично важен фактор е тоа што не постои начин, на кој она што 

наставникот го мисли за својата пракса, она што искуствено го сознал за тоа 

како да решава одредени проблеми во образованието на младите генерации, 

воопшто го чуе. Колку наставникот има можност да разговара за своите 

искуства од праксата, резултатите од работата, експериментите кои ги 

спровел, анализите кои за својата пракса ги направил, за рефлексиите на 

сопствената работа? Кој му е соговорник за овие теми? Дали некаде 

систематски се собираат вакви податоци? На кој наставникот му зборува за 

сопствената пракса? Најчесто тоа е некој од неговите пријатели, 

истомисленици, но и тие се во мал број. Често наставниците се поттикнати да 

им раскажат на своите колеги за тоа што работат, што ново превзеле, но не 

наидуваат на разбирање дури ни во самиот колектив.  

Значи не постои канал преку кој би се пренеле наставничките рефлексии 

за сопствената пракса, а не постои ни повратна врска помеѓу овие информации 

и образованието на наставниците. После неколку години работно искуство, 

секој наставник многу јасно и прецизно може да каже што му недостасувало во 

текот на студирањето, што би требало да промени во основното образование 

на идните колеги поради полесно снаоѓање во праксата, а тоа не враќа на 

почетокот: Дали некаде систематски се собираат такви податоци и дали тие 

влијаат на процесот на образованието на идните наставници? 

- Кога ќе се погледне досегашната пракса, усовршувањето во професијата 

е во суштина лична работа на наставниците и децата на кои тие им предаваат, 

бидејќи тие профитираат од нивното напредување. Но учениците не се 

доволен мотив за усовршување на наставниците, ниту доволна подршка за 

развој на наставниците. Иако во образовната пракса е предвидено наставникот 

да се усовршува, ништо на тоа не го тера ниту пак некој проверува дали 

наставникот се развива во професијата, дали бил на некој вид доедукација, 

како ни тоа дали тие нови сознанија ги применува во својата настава и какви 

резултати тоа дава, ниту тоа влијае на неговиот статус, титула и висината на 

платата. На усовршувањето често се гледа како на приватна активност на 

наставниците, која сходно на тоа не се плаќа (патни трошкови, дневници), а не 
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ретко директорите прават проблеми поради отсуствување од настава и 

наоѓање замена. 

- Наставниците имаат многу мала автономија во својата професија. Лесно 

можат да се набројат ситуациите во кои наставникот е автономен и е во 

положба да донесува сопствени одлуки. Освен тоа како ќе го реализира 

наставниот час, која метода ќе ја избере скоро сето останато му е однапред 

одредено (содржини, време на обработка, редослед на темите, одлуки за 

организација на работата на училиштата итн.) 

Најзначаен надворешен фактор кој влијае на наставниците е положбата 

на образованието во општеството. Образованието не е суштински високо на 

приоротетна листа во општеството. Малите плати на наставниците и најчесто 

лошите услови за работа се несомнено најзначаен фактор некој да се 

чувствува ниско вреднуван и недоволно почитуван. Меѓутоа, не е само 

материјалната положба таа што доведува до чувство на маргинализираност на 

професијата, туку станува збор и за односот спрема работата на наставниците. 

Се поставува прашањето: дали наставниците поседуваат специфични 

професионални знаења кои ги немаат другите занимања? Дали работата на 

наставниците е само работа на вроден талент и љубов кон професијата, или 

тука постојат некои цврсти професионални знаења кои ја карактеризираат оваа 

професија? Може ли секој кој поседува одредени стручни знаења, кој е добро 

образован, да влезе во одделението и да биде наставник? Има ли тука некои 

знаења кои би требало да се учат? Да се развијат, изградат и истражуваат низ 

праксата? 

Долго веќе во светски рамки се расправа за тоа дали наставникот е 

занимање или професија. Дали наставникот е работник или професионалец? 

Ова не е само семантичко прашање, туку секое од овие гледишта има бројни 

импликации на дефинирањето на концептот наставник и неговиот 

професионален развој. Повеќето синдикати во светот го дефинираат 

наставникот како работник и се грижат главно за неговите плати и социјални 

прашања, но многу малку се грижат за професионалниот развој во професијата 

и многу малку се залагаат за да го унапредат професионалниот статус на 

наставниците во општеството.  

Повеќегодишната дискусија за тоа дали наставникот е професионалец 

предизвикала многу анализи и текстови за тоа што значат поимите 
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професионализам, професија, кои се критериумите на професијата, дали тие 

критериуми се применливи на работата на наставникот. Многу истакнуваат 

дека терминот професија се користи за да ги означи оние кои се високо 

обучени, компетентни, специјализирани, посветени на работата и ефикасни, 

така да ја имаат довербата на јавноста.11 Професионализмот пак, значи да се 

има теориски и практични знаења и умеења во одредена област, да се биде 

професионално независен, да има способност за донесување одлуки базирани 

на добро познавање на феноменот, да се предвидат последиците од таквите 

одлуки и критички да се проценуваат и оценуваат преземените активности.12 

Одредувањето на наставникот како професионалец значи тој да има 

специфични знаења и умеења, но професионалецот има и автономија во 

употребата на тие знаења и умеења и во донесување на одлуки.  

Разните анализи на наставникот како професија се базирани на пет 

критериуми за професија.  

1. Социјална функција, т.е. дали она што наставникот го работи има 

значење за општеството, дали дава придонес за општеството и секоја 

негова индивидуа. По овој критериум несомнено е дека наставникот е 

професија. 

2. Знаење. Знаењето на наставникот било извор на бројни дебати. Сите се 

сложуваат дека наставникот мора добро да ги познава содржините кои ги 

предава (стручни знаења), но многу е расправано за важноста на 

неговите педагошки и психолошки знаења. За да наставникот се третира 

како професионалец токму овие педагошко психолошки знаења се 

круцијални и можат да се стекнат само низ посебни видови обуки и 

образование. Станува збор за знаења кои во наставничката работа не 

можат да се стекнат спонтано, низ пракса, туку се засноваат на теориски 

модели и концепти и истражувања на поедини идеи.  

3. Автономија на практичарите. Колку наставниците имаат автономија во 

рамките на својата работа? Во наши услови наставниците имаат многу 

малку автономија (во споредба со лекарите, правниците и слично), 

нивната автономија ја ограничуваат многу фактори: државата, 

                                                
11 Pešikan, A. (2006). Profesionalni razvoj nastavnika - šta je tu novo? Institut za psihologiju, 
Filozofski fakultet, Beograd, стр. 4. 
12

 Pešikan, A. (2006). Profesionalni razvoj nastavnika - šta je tu novo? Institut za psihologiju, 
Filozofski fakultet, Beograd, стр. 4. 
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Министерството за образование, директорот на училиштето, 

инспекторите, локалната заедница итн. Наставниците имаат одредена 

улога, пропишана програма, дури често и содржините на секојдневните 

активности во училницата им се одредени. Се покажало дека 

наставниците во земјите каде имаат многу повеќе автономија во 

дефинирањето на својата работа и пракса поинаку гледаат на 

сопствената професија во однос на наставниците од земјите каде имаат 

многу малку (или воопшто ја немаат). 

4. Колективна автономија. Ова кај нас многу ретко се среќава, ако воопште 

и ја има, и се однесува на тоа колку наставниците како професија се 

консултираат во креирањето и обликувањето на образовната политика 

на земјата во целина, а особено на тоа колку ги консултираат околу 

програмите за образование на идните наставници. Најчесто од 

наставниците се очекува да ја спроведуваат образовната политика на 

својата влада. Повеќето се организирани во синдикати, а не во 

професионални здруженија.  

5. професионалните вредности се петтиот критериум во одредувањето 

дали наставникот е професија. Тешко е да се дефинира некој збир од 

вредности во наставничката професија. Во другите професии тие 

професионални вредности можат да се изведат од тоа колку таа 

професија е употреблива за клиентите. Ова е невозможно да се примени 

на наставникот, бидејќи тој има многу „клиенти“.  

Од сето претходно изнесено може да се согледа третманот на 

наставникот како професионалец и како професија во општеството. 

Прашањето на автономија е прашање за улогата на наставникот во 

образовниот систем и за тоа што да очекуваме од него: да биде директен 

извршител, пренесувач на „туѓа памет“, или да биде одговорен стручњак за 

образование на младите, кој има влијание на изгледот на воспитно-

образовниот процес, но носи и одговорност за неговите ефекти. Сепак мора да 

се истакне дека професионализмот на наставниците е предуслов за успешно 

унапредување на квалитетот на образованието и затоа е од голем интерес за 

оние кои ја креираат образовната политика.  

Од оваа расправа за професионализмот се развил нов концепт 

таканаречен професионален развој на наставниците. Се чини дека тоа е 
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исто што и подготовка и образование на наставниците, дека станува збор за 

игра на зборови, нова синтагма за стари содржини. Меѓутоа станува збор за 

потполно нов поглед на наставникот, на неговата професија, положба, 

професионален развој.  

 

 

4.2  Наставникот како професионалец и како личност 

 

Иако професионалниот развој е примарен аспект во развојот на 

наставниците, специфичноста на наставничката професија отвара можност и 

потреба за разгледување на аспектите од развојот на наставникот на личен 

план преку осварување на професионалната улога. Како и било која професија 

со изразена хуманистичка ориентација, работата на наставникот ја краси една 

специфичност – невозможност за повлекување остри граници меѓу 

професионалното и личното. За наставникот не само како за професионалец, 

туку, пред сè, како за личност која извршува одредена професионална улога 

треба да се размислува во контекст на одредување на природата и основните 

функции на наставничката работа како и на потребните предуслови за 

успешноста во извршувањето на оваа професија. 

Ако подучувањето на децата и младите се одреди како основна функција 

на наставниците, треба да се има на ум дека актот на подучување, иако е пред 

сè интелектуална или когнитивна активност, секогаш подразбира и 

манифестирање на социјалната димензија на личноста. Тоа е процес кој е 

емотивно, а често е вредносно обоен.13 

Начинот на кој наставниците ќе ја извршуваат својата работа и 

резултатите кои од тоа ќе произлезат зависат од бројни фактори – владеење 

со знаењата кои треба да се пренесат на учениците е еден од главните, но не и 

единствена претпоставка. За успешно извршување на работата на наставникот 

покрај интелектуалните и когнитивните важни се и други способности и својства 

на личноста. Затоа и во бројните истражувања кои се занимаваат со 

функцијата и улогата на наставниците и утврдување на факторите од кои 

                                                
13 Hebib, E. (2007). Individualni razvoj nastavnika u školi. Izvorni naučni rad, Filozofski fakultet, 
Beograd, Časopis „Nastava i vaspitanje“ br. 2 
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зависи наставниковата успешност посебно се анализираат својствата на 

личноста на наставниците. 

Истакнувањето на поврзаноста на професионалното и личното во 

наставничката професија го покренува не само прашањето за образование на 

наставниците, туку и конципирањето на секојдневната училишна пракса и 

работата на наставниците. Ако квалитетот на работата во училницата е тесно 

поврзан со развојот на наставниците – начин на кој тие се развиваат и како 

професионалци и како луѓе, во процесот на образованието на наставниците (и 

формалното образование и стручното усовршување) би требало да се обрне 

внимание и на развојот (или формирањето) на пожелните својства на личноста, 

а не само на усвојување на знаења и технички решенија за ефикасно 

пренесување на знаења на учениците. 

Таквиот пристап на образование на наставниците мора да биде 

проследен со соодветни решенија на контекстот во рамките на кој наставникот 

делува (потесен-институционален и поширок-општествениот). На 

институционален план е потребно да се обезбедат предуслови зада 

наставниците работејќи ја манифестираат својата својата личност, но и во 

текот на работата во институцијата се развиваат како личности, што ќе им 

овозможи квалитетна работа. Кога се зборува за развојот на наставниците, 

потребно е да се дадат неколку важни напомени: 

Како прво, за развојот на наставниците, како и за поединците кои 

остваруваат некоја друга професионална улога, подеднакво е важна 

реализацијата во различни полиња или сфери од животот. Развојот на 

наставниците не се одвива само во институционален контекст во кој тој 

остварува професионална улога, туку и низ докажување на различни животни 

полиња и се одвива во текот на целиот живот. Остварувањето на 

индивидуалните потенцијали и потреби во сферата на професионалниот живот 

е поврзано со остварување на индивидуалните потенцијали и потреби во други 

животни сфери – реализација на наставникот, на пример, на семеен план, на 

планот на пријателски односи и врски и планот на општествено ангажирање 

може позитивно да влијае на резултатите и исполнувањето на 

професионалната улога, како што успехот во професионалната сфера може да 

допринесе за поквалитетен живот во семејството, успешни пријателски врски и 

односи и слично. Со почитување на индивидуалните разлики во перцепцијата 
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на важноста на поедини животни сфери и индивидуални избори на доминантни 

животни ориентации потребно е да се на ум дека самопроцената на 

успешноста на наставниците во остварувањето на професионалната улога ќе 

биде детерминирана и од достигнувањата на другите животни полиња. 

Второ, наставникот (како и било кој друг поединец, без разлика на 

специфичната професионална определба и професионална улога и 

институционалниот контекст во кој таа улога се реализира) со личностите со 

кои работи може да остварува пријателски врски и односи, да организира разни 

активности во слободното време, да пронајде начини за општествено 

ангажирање и слично. Професионалното делување значи, може да се 

набљудува и како претпоставка, па дури и како медиј за остварување на 

различни индивидуални потенцијали и потреби и на целокупниот развој на 

личноста на наставниците. 

Како трето, од наставниците пред сè се очекува успешно да ја врши 

својата професионална улога, што значи успешно да ги користи и развива 

своите стручни знаења во текот на работата. Меѓутоа, успешната примена и 

развојот на стручните знаења во текот на работата се поврзани со личните 

својства на наставникот – одредени својства на личноста се претпоставка за 

развој на професионалните компетенции, а професионалната компетентност 

на наставникот подразбира и соодветни лични својства. Тоа значи дека 

професионалното делување и професионалниот и личен живот на 

наставниците во училиштето мора да се набљудуваат во меѓусебна поврзаност 

и зависност. Оттука показателите на личниот развој на наставниците во 

училиштето можат да се разберат и како предуслови, придружни елементи 

и/или продукти на професионалното делување и професионалниот развој на 

наставниците. 

 

4.3  Показатели за личниот развој на наставникот во училиштето 

 

Сложеноста на поимот и процесот на личен развој на наставниците во 

училиштето овозможува во процесот на анализата да се издвојат неговите 

различни елементи: 
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- знаења, способности и вештини на наставниците и нивниот развој во 

училиштето; 

- потреби и интереси на наставниците и нивно задоволување во 

училиштето; 

- задоволство од својата улога како наставник и степенот на мотивација 

со кој се извршува оваа професија; 

- ставови и вредности на наставниците врзани за сопствената 

професија. 

Претпоставката за успешно извршување на улогата на наставникот во 

училиштето е сложен сплет од развиени соодветни знаења, способности и 

вештини. На прво место, на наставниците им се потребни знаења, способности 

и вештини за креирање и реализација на наставниот процес и работа со 

учениците (познавање на содржините од научната област, односно наставниот 

предмет кој се предава; дидактичко-методичка успешност во реализацијата на 

процесот на учење и подучување; педагошко-психолошки знаења за природата 

на развојот на децата, возрасни и развојни, индивидуални и групни 

карактеристики на учениците, како и способности и вештини за нивно 

препознавање и уважување во наставната работа; знаења, способности и 

вештини на следење и проценување на работата и напредувањето на 

учениците и анализа на наставниот процес во целина и сопствената работа...). 

Поради сложеноста на улогата на наставниците во училиштето (иако 

улогата на наставникот во однос на учениците и наставниот процес е 

примарна, за наставникот може да се размислува и како за личност која 

компетентно и одговорно ги исполнува своите професионални обврски и 

задачи во училиштето во рамките на претходно дефинирани и договорени 

поделби на работата, личност која соработува со колегите и другите членови 

на училишниот колектив и учествува во тимска работа, соработува со 

родителите на учениците и други поединци и институции од локалната и 

пошироката општествена средина, која е креатор, а не само реализатор на 

училишната програма, која има активна и конструктивна улога во креирањето 

на организацијата на училишната работа и живот и која донесува одлуки за тоа 

што и како ќе се работи во училиштето...) важни се и комуникативните 

компетенции, компетенции за иницирање и остварување на соработнички 
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односи, ефикасна тимска работа, движење и реализација на промените во 

околностите во кои се делува и слично. 

Со претпоставка дека за формирање на наведените знаења, 

способности и вештини плански и систематски се работи во текот на 

формалното професионално образование на идните наставници, во 

училиштето е потребно да се обезбедат услови тие да се применуваат и 

практикуваат т.е. потребно е да се пронајдат најефикасни начини за да 

наведените компетенции се реализираат и континуирано се подржуваат во 

текот на професионалното делување на наставниците.14 

Училиштето како контекст на развојот на наставниците и на 

професионален и на личен план треба, значи, да биде место каде наставникот 

може да учи, или институција со чија помош наставникот може да учи. 

Организацијата на училишната работа и живот (особено временската и 

просторна организација и материјално-техничка опременост на училиштето со 

средства и опрема за работа и учење) и управувањето и раководењето со 

училиштето може да е јави како олеснување или пречки на размената на 

искуства и знаења меѓу самите наставници. Околностите во рамките на тие две 

содржински-структурални компоненти на училиштето и атмосферата во 

училиштето како елемент на неговиот социјален систем можат во поголема или 

помала мера да ги подржат наставниците во учењето. 

За да наставникот се развива во училиштето важно е да има можности 

да, покрај исполнување на основните обврски и работни задачи и остварување 

на основните права, ги задоволува и своите специфични потреби и интереси 

(проширување на сознанијата од својата област или наставен предмет и 

стекнување на знаења од сродни наставни дисциплини; проширување на 

општото образование, постигнување на задоволувачки степен на општа 

култура и информираност; манифестирање на афинитетите кон уметничко и 

креативно изразување преку ангажирање во разновидни воннаставни и 

вонучилишни активности; квалитетно и креативно користење на слободното 

време...). Отвореноста на училиштата за разни активности на наставниците и 

надвор од неговото работно време и работното време на училиштата и 

достапноста на училишните ресурси (простории, опрема, средства...) за 

                                                
14 Hebib, E. (2007). Individualni razvoj nastavnika u školi. Izvorni naučni rad, Filozofski fakultet, 
Beograd, Časopis „Nastava i vaspitanje“ br. 2, стр. 8 
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задоволување на разновидните потреби и интереси на наставниците е 

предуслов за развој на наствниците во училиштето. 

Наставникот ќе има поголеми можности за развој доколку постојат 

услови да степенот на неговата мотивација за работа во текот на 

извршувањето на наставничката професија расте или барем се одржува на 

„стабилно“ ниво. За секоја професија, а за наставничката посебно, поради 

функцијата и природата на воспитно-образовната дејност, важно е да со време 

не се појави рутина и шаблонизам во работата која може да резултира со 

негативна процена на сопствената успешност во остварувањето на 

наствничките улоги, што повратно влијае на степенот на мотивација со која се 

пристапува кон работата.15 

Степенот на задоволство со себе во професионалната улога е директна 

рефлексија на проценката на сопствениот професионален избор и ставовите и 

вредностите врзани за сопствената професија. Ставовите и вредностите се 

значајна детерминанта на професионалното делување и однесување, бидејќи 

влијаат на степенот на задоволство со себе во наставничката улога и степенот 

на мотивација со која се извршува работата на наставникот. Од друга страна, 

директно се поврзани со обележјата на самата работа (видот и содржината на 

активностите кои се извршуваат секојдневно во училиштето, простор за 

автономија во работата и одлучувањето, односи со колегите и учениците, 

повратни информации за квалитетот на работата кои се добиваат од учениците 

и колегите,постоечка пракса за проценување на квалитетот на работата на 

наставниците, начинот на функционирање на системот на надградба во 

училиштата за успешна наставна работа и можности за напредување на 

работата проследени со адекватно материјално вреднување) и проценка на 

околностите во кои се извршува професионалната улога. 

На ставовите и вредностите врзани за сопствената професија (ставови и 

вредноси на наставникот за професијата „наставник“), како и на други ставови 

и вредности значајно влијаат: културата и традицијата (општествена и 

воспитно-образовна традиција, традиција и култура на конкретна организација 

или институција, на пример училиште), примарни и секундарни групи (колектив 

или група на која поединецот припаѓа и во која професионално делува на 

                                                
15 Hebib, E. (2007). Individualni razvoj nastavnika u školi. Izvorni naučni rad, Filozofski fakultet, 
Beograd, Časopis „Nastava i vaspitanje“ br. 2, стр. 10 
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пример училишен колектив и група на наставници) и особини на личноста. 

Ставовите и вредностите кон сопствената професија, исто така, ќе бидат одраз 

и на статусот на таа професија и професионалните улоги во системот на 

општествени вредности, а ќе бидат „обоени“ од системот на вредности кој 

доминира во институцијата во која поединецот е професионално ангажиран.  

Ставовите и вредностите се формираат, а и се менуваат на основа на 

искуствата. Искуството на наставниците во текот на вршењето на својата 

професија ќе влијае на неговите ставови и вредности за воспитно-образовната 

дејност и проценката на сопствениот професионален избор. Сето тоа ќе се 

одрази на непосредното делување и однесување на наставниците, односно ќе 

претставува една од основите за формирање на имплицитен концепт за 

сопствената улога и функција на воспитно-образовниот процес и проценка на 

можностите тие да се усвојат и спроведат во пракса на сопствено делување.  

 

5. Усовршување на наставниците во текот на работата 

 

Во светот постојат низа помалку или повеќе единствени ставови на кои 

треба да се изградат стратегии за перманентно усовршување на наставниците. 

Ќе наведеме некои од препораките на УНЕСКО: 

- усовршувањето треба да биде интегрален дел од процесот на 

образование на наставниците; 

- облиците на усовршување на наставниците мора да бидат што 

пофлексибилни и да се прилагодуваат на индивидуалните потреби и 

локалните специфичности; 

- училиштата за образование на наставниците, покрај почетно 

образование, мора да преземат улога на перманентно усовршување на 

наставниците; 

- неопходно е да се организираат и посебни центри кои би се бавеле со 

промените во образованието како и со усовршување на вработените во 

образованието; 
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- професионалните здруженија ги поттикнуваат наставниците на 

усовршување и самите организираат различни форми на нивно 

информирање во текот на работата; 

- неопходно е наставниците самосотојно да учат и да се образуваат. 

Појдовно гледиште е дека почетното образование, значи, она кое се 

стекнува во младоста – пред вклучување во процесот на работа, треба да биде 

основа на нивното понатамошно усовршување до крајот на работниот век. 

Денес општо прифатено е гледиштето дека сè повеќе наставници треба да 

бидат опфатени од перманентното усовршување. Ваквата пракса веќе низа 

години дава забележани резултати. Усовршувањето на стручњаците во оваа 

област се јавува, покрај останатото, како: а) потреба на општеството, односно 

на образовните институции, б) како лична потреба на секој поединец. И едната 

и другата потреба сè почесто се поклопуваат. 

Образованието на наставникот е подложено на дооформување и 

усовршување. Како се остварува усовршувањето зависи од директорот, кој 

прашањето треба да го проучи целосно. Функционирањето на училиштето и 

резултатите што ги дава зависат од степенот на образованието, квалитетот на 

работата и однесувањето на наставникот кон својата функција во најширока 

смисла на зборот. Квалитетот на наставникот претставува севкупност на 

позитивни карактеристики што се релевантни за наставничката професија. 

Наставникот е тој што врши посредничка улога во сите сегменти во 

општеството бидејќи кадрите кои излегуваат од него, или ќе го движат 

општеството напред со своите знаења и карактеристики, или, пак, ќе го 

спречуваат неговиот развој. Наставникот треба да има амбиција и мотивација 

добро да ја извршува обврската кон своето дообразување. Стручното 

усовршување се врши на интерен и екстерен начин преку: 

Интерен начин: 

- индивидуално следење на стручна литература; 

- разменување на мисли и искуства со свои колеги; 

- внесување на нови методи на работа; 

- учество со свои дискусии; 

- користење на библиотеки и др.  

Екстерен начин: 

- размена на мислења и користење на искуства со колеги од други 
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училишта; 

- посета на работилници, советувања, семинари, наменски посети и 

сл.; 

Наставникот е обврзан за резултатите од својата работа, односно за 

резултатите од реализацијата на воспитно - образовниот процес да информира 

во вид на извештаи, осврти, прегледи и анализи. Изготвува  извештаи за: 

тромесечје (прво  и  второ), полугодие и крајот на учебната година; дава осврт 

на својата работа и постигнатите резултати во наставата и воннаставните 

активности; прави аналитички прегледи и учествува во изготвувањето на 

годишниот извештај на училиштето. 

Подрачјата на усовршување на наставниците не се строго ограничени, 

но денес најчесто како содржини на усовршување се спомнуваат: цели и 

задачи, современи методи на настава и учење, воведување на иновации во 

наставата, содржини од областа на информатиката и информационите 

технологии, медијска педагогија, мултикултурални функции на училиштето, 

образование за мир, толеранција, демократија, заштита на природната 

средина, градење на култура за мир. 

 

5.1  Организација на усовршувањето на наставниците 

 

До промени во образованието не може да дојде ако педагошките 

фактори, а во прв ред наставниците, активно не се вклучат во остварување на 

определенијата содржани во проекти или други пристапи на воведување на 

промени. Затоа разбирливи се залагањата на Советот на Европското собрание 

за културна соработка, посебно внимание да се посвети на квалитетот на 

почетното и перманентното образование на наставниците за промени. Ова 

потреба е условена и од веќе познатата околност наставниците, како што се 

вели во споменатиот проект на Советот на Европското собрание (1980), „да 

имаат тенденција да се поведат по педагогијата на која се оформени и на 

сеќавањата од сопственото детство, сеќавањата кои ги сочувале како ученици, 

петнаесет или дваесет години порано. Така младите наставници ги преземаат 

образовните методи на своите претходници, постари колеги, кои, што е врв на 
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иронијата, сега дополнително мора да се образуваат и токму поради тоа мора 

да се откажат од тие методи“.16 

 Наставниците кои се образувале во традиционалната педагогија тешко 

можат да се видат себе си во нова улога, да се согледаат во примената на 

новите идеи. Тие се странци во технолошката цивилизација која ги „опкружува“. 

Тие во современите иновациски процеси се чувствуваат сè повеќе отуѓени. Во 

иновациите тие гледаат загрозување на својата стручна сигурност. За да 

надвладат ваквите ситуации потребно е интензивно информирање на 

наставниците за новите идеи.  

Усовршувањето на наставниците може да биде: усовршување во својата 

потесна професија и педагошко усовршување. За разлика од усовршувањето 

во професијата воопшто, поимот усовршување на наставниците за иновации се 

однесува на „специфично, перманентно педагошко оспособување за 

осмислено, трајно иновирање на воспитно-образовната пракса, т.е. за 

ефективна идентификација, интерпретација, реализација, верификација и 

дисеминација на нови идеи, од една страна, и за евентуална преработка на 

иновативните идеи во конкретно практично употребливи иновации, од друга 

страна, заради нивно постојано унапредување или систематско издигнување на 

заостанатите стандарди.17 

Целта на усовршувањето е владеење со новите сознанија и нивна 

практична примена. Овие проблеми кај нас или се остават спонтано да се 

одвиваат или се прават обиди да се решаваат во рамките на 

конвенционалните институции и со употреба на несоодветни организациски 

решенија. Во развиениот свет созреале сфаќањата според кои спонтаниот, 

односно вонинституционален процес на усовршување на наставниците и 

ширење на иновации во образованието не може да одговори на зголемените 

потреби во оваа област. Овие потреби, исто така, не можат да ги задоволат ни 

традиционалните институционални решенија. Решенијата за ваквата состојба 

би требало да се бараат во воведување на нови актери на промените, кои би 

биле основни носители на организацијата и коордиинацијата на ширење на 

образовните иновации, посебно на поврзување на науката и образованието. 

                                                
16 Vlahović, B. (2002). Pripremanje i usovršavanje nastavnika kod nas. Naučni rad, pedagogija, 
Beograd, стр. 51  
17

 Vlahović, B. (2002). Pripremanje i usovršavanje nastavnika kod nas. Naučni rad, pedagogija, 
Beograd, стр. 52 
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Значи, брзите промени кои треба да се следат и да се прифатат, а во врска со 

тоа и големите потреби за систематско усовршување на наставниците бараат 

поинаква организација, нови стратегии во оваа област. 

 

5.2  Еден концепт (модел) на организација на усовршување на 

наставниците 

 
Во светот постојат различни искуства и практични пристапи на 

организацијата на усовршување на наставниците во функција на ширење на 

педагошките иновации. Постојат центри за управување со тековите на 

промените. Основни стручни носители на усовршување на наставниците и 

унапредување (иновирање) на воспитно-образовниот процес се сè почесто 

посебни институции – центри, институции кои се организирани, кадровски и 

материјално опремени, специјализирани, односно научно и стручно 

компетентни за овие активности и во кои ова е основна дејност. Центрите за 

усовршување на наставниците и ширење на иновациите се формираат на 

државно, регионално и локално ниво. Можат да постојат како посебни работни 

организации или како одделенија, отсеци, сектори на поедини работни 

организации (институти, факултети и друго). И во едниот и во другиот случај  

центрите мора да имаат: а) доволно самостојност за вршење на своите 

основни функции, б) да бидат кадровски и материјално доволно опремени за 

компетентно извршување на доверените дејности.  

Центрите можат да бидат од: а) општ тип за повеќе подрачја и степени 

на усовршување на наставниците и промени во образованието и б) 

специјалистички тип – центри кои се специјализирани за одделни прашања – 

потесни предметни или тематски подрачја како што се: странски јазици, 

информатика, наставни средства, образование на далечина, училишна 

архитектура, организација на просторот и опрема во училиштата и друго. 

Заеднички задачи на сите видови и нивоа на центри можат да бидат: 

- истражување на потребите и правците на усовршување на наставниците 

како и унапредување на образованието; 

- истражување на иновациите во образованието; 
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- работа на стратегии, планови и програми за усовршување на 

наставниците и воведување на педагошки промени; 

- организирање и следење на нагледна работа; 

- работа на проекти за прифаќање и примена на нови идеи во 

образованието; 

- усовршување на наставниците за нови образовни технологии и работа за 

воведување на промени во образованието; 

- работа на проекти за реформи на образованието. 

Задачи на центрите на ниво на државата можат да бидат: 

- следење и проучување на состојбите и тенденциите за усовршување на 

наставниците и промените во образованието во светот; 

- проучување на состојбата и потребата од промени во образованието кај 

нас; 

- координација на работата на регионалните и локалните центри; 

- помагање на регионалните центри и училиштата во планирањето и 

реализацијата на плановите за усовршување на наставниците и 

воведување на промени; 

- следење и проучување на дидактичките и техничките карактеристики на 

современите наставни средства и давање стручно мислење за нив; 

- соработка во производството и производните извори и средства во 

функција на унапредување на наставата/учењето како што се: работни 

материјали за активно учење – за проблемска настава, настава по пат на 

истражување, настава и учење со примена на компјутер, работни 

материјали за креативно учење. 

Училиште – методички центар е важна точка (елемент) од системот за 

унапредување на процесот на образование и усовршување на наставнците на 

државно и републичко ниво. Овој центар, покрај останатото, е: место за 

испробување, увежбување и презентација на современи методи, облици и 

средства во образованието; демонстративен пункт во кој се реализираат и 

финализираат важни деловни програми на центарот; важен фактор за ширење 

на современите педагошки технологии; место за усовршување на 

наставниците, особено нивно оспособување за прифаќање и примена на нови 

педагошки идеи; место за среќавање, дијалог, соработка, размена на искуства 

од доменот на модерната педагошка теорија и пракса; инструмент за 
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меѓусебно поврзување и размена на искуства меѓу училиштата, наставниците и 

друго.18 

Некои од условите за прогласување на училиштето за методички центар: 

- висок степен на афирмација во областа за која се кандидира како 

методички центар; 

- кадровска пополнетост по посебни критериуми, што се прави со предлог, 

мислење и согласност од носителот на програмата кои во него како 

методички центар се реализираат; 

- оптимална опременост со современи наставни средства; 

- организација на просторот и опремата во согласност со барањата на 

современата педагошка наука; 

- присуство на неопходните стручни соработници; 

- дополнително финансирање и стимулативно наградување на 

наставниците. 

Училиштето – методички центар ја планира својата дејност како и секое 

друго училиште, со тоа што во планот за работа ги вклучува и сите оние 

барања, содржини и активности кои произлегуваат од соодветниот план и 

програма за работа на дадениот центар за иновации, односно министерството 

за образование, а се однесуваат на нејзините обврски во врска со 

усовршување на наставниците и понатамошно унапредување на воспитно-

образовниот процес. Тоа значи дека дел од задачите кои се однесуваат на 

неговите обврски како методички центар училиштето ги планира во соработка 

со надворешни носители на усовршување на наставниците и унапредување на 

процесот на образование (со министерството за образование и центарот за 

иновации). 

 

5.2.1  Методи и облици на работа во центарот 

 

Зависно од содржините на работа, карактерот на задачите, целите кои 

треба да се постигнат, во процесот на подготовка и усовршување на 

наставниците за прифаќање и примена на иновациите, центрите користат 

                                                
18 Vlahović, B. (2002). Pripremanje i usovršavanje nastavnika kod nas. Naučni rad, pedagogija, 
Beograd, стр. 54 
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различни методи и облици на организација за усовршување. Системот за 

усовршување на наставниците и другите педагошки работници за прифаќање и 

примена на иновации е поставен на принципот на активна положба на 

учесниците. Методот на обука на наставниците треба да биде во склад со 

современите барањакои се поставуваат на организацијата на наставата и 

учење во модерното училиште. Оттука, организаторите треба да настојуваат во 

сите елементи на процесот на оспособување на наставниците да ги приближат 

актуелните барања на современото училиште, т.е. начините на нивната работа 

да бидат блиски на она што се бара од наставникот во одделението. 

 Работа во мали групи. Усовршувањето на наставниците се остварува 

претежно во мали групи, дискусиони тимови чиј број обично не надминува 30 

учесници. Работата се одвива во вид на педагошки работилници. Работата со 

мали групи на наставниците им пружа веќе познати предности: прифаќање на 

интереси, афинитети, создавање атмосфера на близина, непосредност, 

ефикасно совладување на новите технологии за активности на учениците и 

друго. Покрај групната и тимската работа во центарот е застапено и 

индивидуално усовршување на наставниците. 

 Флексибилна организација. Приодите на организацијата за 

информирање и оспособување на наставниците за практична примена на 

новините имаат тенденција да не бидат круто поставени. Тие се залагаат за 

што пофлексибилни приоди со оглед на времето, облици на работа и друго. 

Зависно од конкретните потреби, услови, интереси.  

Учење на ново по пат на создавање на новото. Битно обележје на 

усовршувањето на наставниците е самоактивност на учесниците на тој процес. 

Во основата на концепцијата најчесто е содржано барањето според кое 

стекнувањето на теориските знаења за новото треба да биде проследено со 

практични активности. Потребно е комбинирање на теоријата и праксата, 

односно симултано одвивање на процесот на поимање на новините и 

практична работа на поедини сегменти. Тој процес се одвива во повеќе чекори 

кои меѓусебно се надополнуваат: на почетокот се даваат кратки теориски 

основи на кои се засноваат промените кои постепено се воведуваат. На оваа 

фаза може да и претходи практична работа на наставниците преку собирање 

литература за новините чие запознавање претстои. Во втората фаза 

наставниците се оставаат да се запознаат со основните извори за предметот 
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на изучување. Таа работа, во основа самостојна, може да се одвива во 

центарот или надвор од него. Во третата фаза се подготвува практична 

примена на новините. За таа цел сите учесници, најпрво заедно со водителот 

на групата, а потоа и самостојно работат на изработка на соодветни 

материјали кои претставуваат подршка на дадената иновација. Тоа можат да 

бидат програмирани материјали, листови за индивидуална работа, проблемски 

задачи, скици на часови со елементи на новото и слично. Во оваа фаза често 

се работи и индивидуално, или во рамки на тимовите кои паралелно решаваат 

исти задачи, но на различни начини, за да на крајот во пленарната работа ги 

конфронтираат пристапите на решенија, прифаќајќи го од сите нив она што е 

најдобро. 

Во последната фаза се најдените решенија се демонстрираат во 

училиштето со учество на сите наставници опфатени со усовршувањето. 

Потребно е секој наставник да помине низ сите фази од иницијалната до 

финалната и никој да не биде во поиција на пасивен слушател. На овој начин 

учесникот е во потполна активна положба и може непосредно да почувствува и 

да ги сфати предностите на промените за кои се усовршува. 

„Постои еден начин и тоа многу ефикасен практичарите не само да се 

запознаат со новото, туку чувствувајќи да се придобијат за воведување на 

новото во нивната пракса – со цел да се привлечат за создавање на тоа ново, 

така да не примаат туѓи, туку да ги конкретизираат своите пронајдоци, бидејќи 

ќе ги интересира како во праксата ќе се одразат резулататите од нивното 

истражување“.19 

 Преку вклучување на учесниците во изработката на соодветни 

современи извори на информации и други средства се допринесува 

систематски да се зголеми фондот на наставни материјали, неопходни за 

современа организација на наставата и учењето, особено на оние кои се 

неопходна претпоставка за одредени иновации како што се: програмирани 

материјали, графофолии, скици на часови и пакети од материјали за групна 

работа, настава со примена на филм, телевизија и друго. 

Извори на информации. Во непосредна врска со методите и облиците, 

односно начините на работа се и средствата кои центрите ги применуваат 

                                                
19

 Vlahović, B. (2002). Pripremanje i usovršavanje nastavnika kod nas. Naučni rad, pedagogija, 
Beograd, стр. 57 
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заради информирање и усовршување на наставниците. За разлика од 

традиционалниот стил на работа за кој е карактеристична еднонасочна 

вербална комуникација, современите центри за усовршување на наставниците 

сè повеќе користат обилни модерни извори и технички трансмитори на 

информации, во прв ред мултимедиски и интерактивни. 

Мултимедијски пристап. Усовршувањето на наставниците за 

иновациска работа најчесто се засновува на мултимедијски пристап на обука. 

Учесниците по правило треба да бидат опкружени со современи носители на 

информации и нивни трансмитори. Сè се поставува така да ресурсите можат 

да се користат за индивидуална, групна или пленарна работа. Со технички 

решенија се обезбедува средствата да се користат и надвор од центрите.  

Текстуални извори. Меѓу носителите на информации, клучно место им 

припаѓа на печатените материјали како што се: книги, списанија, листови, 

збирки наставни листови, збирки програмирани материјали, каталози, 

библиографии, серии од слајдови, микрофилм и слично. Со овие пакети 

учесниците се користат работејќи во центрите, како и во текот на самостојните 

активности надвор од нив. 

Звучни носители на информации. Звучните снимки на кои се 

регистрирани значајни излагања на стручњаци можат да се користат во 

пленарната, а особено во групната и индивидуална работа внатре во центрите 

и надвор од нив. 

Филм, телевизија. Во функција на усовршување на наставниците 

центрите користат и носители на информации како што се: видео ленти, 

филмови 16 мм, филмови 8 мм, елемент – филмови и друго. По потреба можат 

да се снимаат часови од групен облик на работа, работа во парови, часови на 

индивидуализирана настава и примена на наставни листови, часови на кои се 

користат современи наставни средства и друго. Покрај тоа се снимаат часови 

на кои се реализира примена на поедини методи на работа, а и многу други 

педагошки ситуации заради нивно демонстрирање. За усовршување на 

наставниците се снимаат разговори во рамките на тркалезна маса, дијалози со 

истакнати стручњаци и слично. 

Усовршување на наставниците на далечина со употреба на 

компјутерска и друга технологија. Современите машини како на пример 

компјутерски мрежи (интернет) можат да имаат важна улога во усовршувањето 
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на наставниците и унапредување на воспитно-образовниот процес. Во оваа 

функција веќе значајно се афирмирале интерактивни технологии на 

непосредно учење и учење на далечина како што е видео телеконференции 

(видео расправи, видео дискусии и слично), аудио телеконференции, 

таканаречената говорна пошта, компјутерски конференции, интерактивни 

телевизии и друго. 

Најголем дел од стратегиите се засновуваат на презентирање 

информации кои имаат мултимедијален карактер и поставување прашања на 

кои ученикот одговара, по што добива повратна информација за исправноста 

на решението. Сите компјутерски стратегии овозможуваат индивидуализиран 

пристап на ученикот, ги почитуваат сите негови индивидуални потреби и 

можности, а поучувањето прераснува во учење (самоучење). Ученикот цело 

време додека работи со компјутерот е многу активен, а на наставникот му е 

обезбедено еластично управување со наставниот процес. 

Со примената на компјутерот во наставата улогата на наставникот не е 

потисната. Имено кај поедини наставници постои страв дека тие можат да 

бидат потиснати од компјутерот, а особено во креативниот аспект на 

наставата. Наставата и учењето со помош на компјутерот го ставаат 

наставникот во позиција на организатор, координатор и управувач со процесот 

на настава. Тој ги насочува учениковите активности, ја организира и заедно со 

учениците ја реализира работата, се грижи за изборот на програми и 

прилагодувањето на содржините на односната програма за одредена 

артикулација на наставниот час, создава услови за нормално функционирање 

на компјутерот, ја надгледува работата и ја насочува активноста на учениците 

кон остварување на функционалните цели на часот.  

Токму затоа, компјутерот како наставно средство мора сè повеќе да се 

применува во наставата бидејќи со негово правилно користење може да се 

постигне поголем ефект и придонес во совладување на новото и утврдување 

на стекнатото знаење. Најголемото значење на компјутерот како наставно 

средство е во тоа што со негова помош можат да се обработат и најсложени 

содржини на интересен и реалистичен начин, што на учениците ќе им 

овозможи полесно сфаќање и брзо совладување на материјалот. 
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Заклучок 

 
 Што е потребно да се менува во структурата и содржините, начинот на 

функционирање на училиштата за да можат успешно да ја извршуваат својата 

работа и за да можат наставниците во нив да се развиваат на професионален 

и личен план? На прво место потребно е да се обезбедат елементарни 

материјално-технички услови за работа на наставниците и училиштата т.е. да 

се опремат училиштата и училниците со наставни средства и потребна опрема 

за работа, да се подобри материјалната положба на наставниците и воспитно-

образовните дејности во целина. Исто така потребно е унапредување на 

наставниот и воспитно-образовниот процес (примена на нови и современи 

методички пристапи: наставни методи, облици на наставна работа и слично, 

активирање и ангажирање и на учениците и на наставниците во наставниот 

процес итн.) на што му претходи и задолжителна промена на програмата на 

наставната работа. Треба да се нагласи важноста на промената на 

вообичаените начини на комуникација и создавање услови за развивање 

соработка внатре во училишниот колектив и со поединци и институции надвор 

од училиштата, посебно со државни органи одговорни за областа на 

воспитанието и образованието, но и потреба на систематско спроведување на 

добро осмислени, успешно реализирани цели и содржини поврзани со 

потребите на праксата за стручно усовршување за сите вработени во 

училиштата. 

 Доколку постои желба да се работи на обезбедување услови и 

претпоставки за поуспешно остварување на основните функции на училиштата 

и квалитетна воспитно-образовна работа во институционални рамки, потребно 

е и на теориски и на практичен план да се разработи можноста училиштето да 

претставува поттикнувачка институционална рамка за развој на наставниците и 

на професионален и на личен план. На практичен план потребно е да се 

извршат соодветни промени во сите елементи на содржините и структурите на 

училишната институција со цел таа да претставува контекст на развој и на 

учениците и на наставниците. Претпоставка за успешност на таквите промени е 

разработка на идеја за училиштето како контекст на индивидуалниот развој, 

што веројатно би допринело за афирмација на училиштето како институција, а 

со тоа и на наставничката професија. 
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Трајниот професионален развој значи образование и обука на 

наставниот кадар во основното и средно образование, кој следи после нивната 

почетна професионална сертификација па претежно или исклучиво е насочен 

на подобрување на професионалните знаења, вештини и ставови за да можат 

поефикасно да ги образуваат учениците. Задачи на професионалниот развој 

се: 

1. Личен и професионален развој на наставниците, со цел 

подобрување на професионалните вештини преку осовременување на 

основните стручни знаења и наставни вештини, стекнување на нови вештини и 

запознавање со новите наставни методи и средства; 

2. Подобрување на квалитетот на образовните состави, 

постоечкото воспитание и образование, училиштето и наставните техники, што 

подразбира педагошките, социолошките и психолошки компоненти на 

наставните умеења да се модифицираат низ: поттикнување 

интердисциплинарност и развој на тимската работа, воведување иновации, 

оспособување на наставникот за управување и водење на одделението и 

училиштето како и решавање на проблемите, имплементација на педагошките 

и образовните приоритети, развој на вештини за унапредување на 

меѓучовечките односи; 

3. Знаење за социјалниот и еколошкиот свет кое се однесува на 

унапредување на интеракцијата помеѓу „светот на образованието“ и 

општеството во целина низ: поттикнување на соработка помеѓу училиштето и 

деловните субјекти, приближување на образовните и економските системи, 

поттикнување на истражувања на економските и социјалните фактори кои 

влијаат на однесувањето на младите луѓе, олеснување на прилагодувањето на 

социјалните и културните промени. 

Професионалниот развој на наставниците очигледно е менување на 

вкупниот концепт на наставничката професија, како се подготвува наставникот, 

како изгледа неговата работа, каква му е улогата во процесот на образование, 

а тоа директно е поврзано со низа други аспекти на образовниот процес и 

нужно повлекува со себе многу промени: различна структура на работното 

време; поинаков начин на оценување на работата на наставниците; поинаков 

систем на промоција и материјално надоградување; поинакви барања во 

образованието на наставниците (поголемите барања налагаат поквалитетен 
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кадар, а досегашната тенденција е негативна селекција на кадри во 

образованието, а за да се задржи квалитетен кадар потребни се подобри 

материјални и работни услови); поинакви се улогите на наставниците и 

работата со деца; професионалниот развој како концепт бара и промена на 

универзитетската обука на наставниците; соработка на различните институции 

за да се овозможи развој на наставникот внатре во неговата кариера; поинамва 

селекција за наставничката професија, бидејќи образованието на наставниците 

не може да биде замена за квалитетот на луѓето кои влегуваат во оваа 

професија и за основните услови за добра настава во училиштата.  

До квалитетно образование може да се дојде само преку подигање на 

квалитетот на луѓето и професијата кои во неа се ангажирани. Зошто е 

потребно ова? Несомнено поради крајниот ефект кој наставата ќе го има на 

учениците. Ни книгите, наставните средства и лабораториската опрема не се 

употребливи без наставниците. Истражувањата покажуваат дека постигнувања 

на учениците се позитивно поврзани со квалитетот на наставниците и дека 

професионалниот развој на наставниците има сериозно влијание на квалитетот 

на образованието кое го добиваат децата и младите низ целиот свет. 
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