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Извод, ИЗ: У оквиру теме биће указано на улогу и значај 
наставника у васпитно-образовном процесу, посебно у 
настави физике, као и на особине које би требало да 
поседује  наставник да би био успешан у свом раду. У 
том смислу биће истакнута професионална етика и 
компетентност која подразумева високу стручност 
наставника, стални професионални развој и висок 
ниво професионалне одговорности и етичности. Како 
је основни задатак наставника да својим 
компетенцијама осигура постизање циљева 
образовања и васпитања и стандарда постигнућа, 
уважавајући принципе образовања и васпитања, 
предзнања, потребе, интересовања и посебне 
могућности ученика, неопходно је утврдити на који 
начин се прати и вреднује рад наставника. У раду ће 
бити дат законски оквир који се односи на услове за 
рад наставника, издавање лиценце, стручно 
усавршавање и професионални развој наставника, 
као и на стручно-педагошки надзор. Биће приказани 
примери успешног усавршавања наставника физике, 
као и резултати истраживања односа наставника 
физике према захтевима за сталним усавршавањем 
преко семинара, стручних скупова итд. 
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Abstract, AB: The topic will point out the role and importance of teachers in 
the educational process, especially in the teaching of physics, 
as well as the characteristics that a teacher should have in 
order to be successful in his work. In that sense, professional 
ethics and competence will be emphasized, which implies high 
professionalism of teachers, continuous professional 
development and a high level of professional responsibility and 
ethics. As the basic task of teachers is to ensure the 
achievement of educational goals and standards of 
achievement with their competencies, respecting the principles 
of education, prior knowledge, needs, interests and special 
abilities of students, it is necessary to determine how teachers' 
work is monitored and evaluated. The paper will provide a legal 
framework relating to the conditions for teachers, licensing, 
professional development and professional development of 
teachers, as well as professional and pedagogical supervision. 
Examples of successful training of physics teachers will be 
presented, as well as the results of research on the attitude of 
physics teachers towards the requirements for continuous 
training through seminars, professional gatherings, etc. 
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