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КОМПЕТЕНЦИЈЕ УЧИТЕЉА  
ЗА КВАЛИТЕТНУ ШКОЛУ

Резиме: Поучавање ученика у „квалитетној школи” подразумева процес давања специфич-
них знања и вештина, различитим методама поучавања, онима који желе научити јер верују 
да ће пре или касније знање и вештине побољшати њихов живот и променити ток њиховог 
живљења. Дакле, то је школа у којој ученици раде и уче зато што верују да је то добро за 
њих и зато што то сматрају потребним да би се укључили у ток друштвеног живота. Да би 
се задовољио квалитет рада који подразумева оваква школа, захтеви који се постављају пред 
учитеља веома су високи и подразумевају висок степен његовог општег и стручног образо-
вања. Од учитеља се очекује: интердисциплинарност, иницијативност, тачност, одговорност, 
сарадљивост, образовање за цео живот и још много других компетенција. Предмет овог рада 
управо је преглед, по пољима и наводима разних аутора, свих компетенција учитеља не-
опходних за високо квалитетан рад. 
Кључне речи: учитељ у основним школама, квалитетне школе, компетенције учитеља, ква-
литетан рад.

уводна раЗматрања

Да бисмо говорили о квалитетној школи, као веома често коришћеној 
синтагми, морамо поближе појмовно одредити њено значење. Квалитетна шко-
ла може се одредити кроз неколиким њеним одредницама и сегментима: квали-
фикације учитеља за наставни рад ( што подразумева и компетенције учитеља), 
стручно усавршавање учитеља, опремљеност школе наставним средствима и 
медијима, квалитет наставних планова и програма, бројност ученика у одељењу 
и др. Најчешће се у литератури говори о процени школе као квалитетне, мање 
квалитетне или неквалитетне. 



НОРМА, XIII, 3/2008

70

Данас уочавамо велики број радова, што стручне, што научне и популарне 
природе, који говоре шта све треба учинити да би се ученици у школи осећали 
боље. Многи аутори разматрају питање ученикове комоције и лакше начине ус-
вајања знања, те како развити учениково интересовање и мотивацију за учење. 
Насупрот томе, мањи је број радова који говоре о томе како помоћи учитељима 
да им у школи буде комотније, флексибилније, интересантније и на који начин 
развити њихов потенцијал и подупрети развој и опстанак њихове мотивације и 
њихових компетенција. У литератури, нама доступној, најчешће се говори само 
о строгим захтевима који се постављају пред данашњег учитеља.

Бројна истраживања спроведена последњих десет година упућују и на зна-
чајне недостатке у образовању, али и у усавршавању учитеља. При томе посебно се 
истиче квалитет у њиховом образовању и развоју њихових компетенција за настав-
ни рад. Појам квалитета се уопште сматра изузетно комплексним, веома значај-
ним и неоспорно неупитним у одређивању успешности и делотворности процеса 
образовања и васпитања. „Због своје терминолошке неодређености, квалитета се 
различито дефинира у контексту различитих друштвених, политичких, културних 
и педагошких околности које владају унутар једног друштва” (Анђић, 2006 : 58). 

Гласер (1999, 2000, 2005) у књизи „Наставник у квалитетној школи”, за-
тим у својој теорији избора и коначно у књизи „Квалитетна школа” подробније 
разрађује појам квалитетне школе и питања везана за учитеља рефлектног прак-
тичара, задовољавању његових потенцијала, потреба и проблема који се јављају 
са све већим захтевима који се пред њега стављају и компетенцијама које се оче-
кују квалитетом његовог рада.

кључна обележја квалитетне Школе

Да бисмо говорили о компетенцијама учитеља у квалитетној школи, прво 
морамо објаснити шта подразумевамо под појмом квалитетне школе. Литература, 
с подручја теорије избора, врло темељито разрађује појам и обележја квалитетне 
школе и све оно што она подразумева, с обзиром на улогу и функцију савременог 
учитеља. Према Гласеру (Glasser, 2005), основна одредница такве школе јесте 
да је то школа у којој је елиминисан неуспех. Рад са ученицима у квалитетној 
школи темељи се на договору између учитеља и ученика о правилима којих се 
треба придржавати да би се постигао предвиђен успех и остварили постављени 
циљеви, али без претњи неуспехом, присиле и страха.

То је школа у којој се „поучавање дефинира као процес давања специфичних 
знања и вјештина, различитим методама, онима који желе научити те вјештине и 
знање јер вјерују да прије или касније те вјештине и знања побољшавају квалитету 
њиховог живота” (Секулић-Мајурец, 2006 : 10). Дакле, то је школа у којој ученици 
раде и уче зато што верују да је то добро за њих и зато што то сматрају потребним 
да би се укључили у ток друштвеног живота. Најважније је истаћи да се при том 
ученици добро осећају. Оваква школа подразумева одговорност појединца самог за 
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себе и свој живот. „Квалитетна школа” подразумева евалуацију и самоевалуацију и 
процену сопственог напретка у раду ученика, али и учитеља.

Учитељ руководи наставним процесом. Руковођење је процес у коме нека 
особа остварује нешто помоћу друге особе или уверавања других да учине оно што 
руководилац мисли да је потребно. Таква врста руковођења, у овој школи, требало 
би да се замени вођењем и сарадњом. Гласер (Glasser, 2005) сматра да је најважније 
да ученик „унесе” учитеља у свој свет квалитета, а то неће учинити ако га овај стал-
но критикује, а не подстиче. Ученик сам треба да уочи компетенције и знање којим 
располаже учитељ и тада ће га сигурно уврстити у свој свет виђења квалитета. 

Покрет који подразумева стварање квалитетне школе говори о коренитој 
промени улоге и функције савременог учитеља и веома високим захтевима које 
ова школа ставља пред учитеља, подразумевајући веома висок степен различи-
тих врста компетенција. Учитељ у „квалитетној школи” тереба да ученике води, 
упућује, сарађује са ученицима, гради поверење, толеранцију, показује како ус-
пех придаје успеху заједнице, исправља погрешке, даје иницијативу и залаже 
се. Сви ови захтеви изискују веома висок број низа компетенција којима учитељ 
мора „располагати” пре него што наступи у учионици. Један од водећих захте-
ва који се стављају пред савременог учитеља је и разумевање потреба сваког 
појединца са којим сарађује (ученика као полазника школе, родитеља, инспекто-
ра школске управе и др.). То значи, потреба учитеља је да познаје психолошке, 
али и развојне карактеристике личности као предиспозицију за упознавање свих 
учесника образовног процеса: помоћи ученицима да уз помоћ својих учитеља – 
одговорних особа – и сами одрасту у одговорне особе.

Дакле, „квалитетна школа” подразумева и тежи квалитетном раду и задо-
вољавању потреба свих директних (ученици, учитељи) и индиректних учесника 
(родитељи, чланови породице, стручни тим, школска управа) образовног процеса, 
и то без присиле. У таквој школи сви учесници образовног процеса континуира-
но вреднују свој рад. „При томе основу квалитетног рада чини јасно дефинирање 
свих улога судионика одгојно-образовног процеса, договор о правилима који ће се 
поштовати тијеком рада, укидање присиле и омогућавање квалитетног задовоља-
вања потреба свих судионика” (Исто, 12). Да би се задовољио квалитет рада који 
подразумева оваква школа, захтеви који се постављају пред учитеља веома су ви-
соки. Квалитетна школа подразумева висок степен учитељевог општег и стручног 
образовања, интердисциплинарност, иницијативност, тачност, одговорност, са-
радљивост, образовање за цео живот и још много других компетенција. 

 
 
компетенције учитеља

Постоје многе дефиниције којима се дефинише појам компетенције. „Сама 
реч компетенција (лат. competere) има значење: 1. доликовати; (тежити на што) над-
лежност, дјелокруг, овлаштење неке установе или особе, мјеродавност; 2. подручје 
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у коме нека особа посједује знања, искуства; 3. принадлежности које некоме припа-
дају” (Клаић, 1978 : 735). У овом раду компетенције одређујемо по најкомплекснијој 
дефиницији која садржи уочене карактеристике везане за тему овог рада. „Компетен-
ција је комбинација знања, вештина, ставова, вредности и навика које омогућавају 
појединцу да активно и ефикасно делује у одређеној специфичној ситуацији, однос-
но професији. Компетенција подразумева имати неопходне способности, ауторитет, 
вештину и знање” (Oxford advanced learners encyclopedic dictionary, 1989 : 183).

Осигурање квалитета образовања које би делотворно одговорило на нове 
потребе и захтеве друштва неизбежно обухвата и питање образовања, стручног 
усавршавања и коначно компетентности за квалитетан рад учитеља. Припрема 
учитеља за поучавање схвата се као саставни део комплетног система образо-
вања, па се и све реформе на том подручју усмеравају у том оквиру.

То значи, од учитеља у „квалитетној школи” тачно се захтева одређен ква-
литет рада и знање појединих подручја: шта треба да знају (чињенице и визије), 
опште знање (оно са чим треба да буду упознати) и вештине и способности (на-
чине како нешто учинити).

Дефинисање компетенција освешћује улогу и одговорност свих институција 
које суделују у појединим деловима образовања учитеља (од почетног високошкол-
ског до образовања за читав живот), те указују на неопходност њихове сарадње и 
оријентација ка заједничком циљу, постизању и одржавању високог нивоа стручнос-
ти учитеља. Коначно, сагледавање и дефинисање основних компетенција учитеља, 
омогућава надлежним особама и институцијама праћење квалитета и професионал-
ног напредовања појединог учитеља, те се учитељу омогућава самоанализа личне 
стручности и подстиче његова свест о важности стручног усавршавања.

Учитељска професија има пресудну улогу у образовању и васпитању мла-
дих, што намеће константно питање: које су кључне компетенције у образовању 
учитеља и која је улога факултета, али и читавог образовног система у провођењу 
квалитетног учитељског образовања?

Када говоримо о компетенцијама учитеља, важно је одредити које су од 
њих темељне и кључне с обзиром да могу варирати од врло широких и уопште-
них, па до врло специфичних и стручних. Према наводима аутора Спаић, Кукоч, 
Башић (2001), разликујемо три димензије учитељске компетенције:

 – предметну компетенцију – знања одређеног подручја;
 – педагошко-дидактичко-методичку компетенцију која обухвата 

знања и вештине посредовања научних чињеница у настави неког 
предмета и

 – психолошку компетенцију која се односи на особине личности учи-
теља.

Према Гласеру (Glasser, 2005) и наводима још неких аутора, нпр. Келија 
(Kelly, 2004), можемо издвојити три битне димензије компетенције учитеља:

 – професионална компетенција,
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 – педагошко-дидактичко-методичка (што подразумева посредовање на-
учних сазнања у настави) и

 – радна компетенција.

Према наводима ових аутора, професионална компетенција подразуме-
ва ниво општег знања; способност планирања; способност извођења задатака; 
учешће у пројектима; вредновање и самовредновање; стручно и професионално 
усавршавање.

Под нивоом општег знања подразумевају се рецептивна знања (бити упоз-
нат: познавати, бити свестан, освестити, препознати, моћи препознати), репро-
дуктивна знања (знати: поседовати знања и способности, бити припремљен), 
продуктивна знања (моћи применити: бити способан употребити, бити спреман, 
моћи, моћи знати применити). 

О стручном и професионалном усавршавању говори се у готово свакој 
релевантној литератури везаној за квалитет образовања и „квалитетне школе”. 
„Потреба за професионалним развојем запослених у образовним установама 
проистиче из динамичности научно-техничких сазнања, као и развојне, про-
менљиве природе људског бића....Образовање и професионални развој наставни-
ка су кључне теме образовне политике у свакој земљи, с обзиром да је квалитет 
наставничког кадра један од главних чинилаца, који делују на ниво образовних 
постигнућа ученика ” (Сегединац, Адамов 2003: 113). 

Неке димензије компетенција учитеља, као што је подручје професионалних 
и педагошких компетенција, могу да се преплићу у пољу везаном за компетенцију 
образовања за цео живот и његовог стручног усавршавања. Учитељ је холистичко 
биће које има потребу за холистичким, целоживотним развојем. Управо због тога 
долази до поклапања неких подручја, што упућује на неопходност и повезаност 
знања из неког теоријског подручја (нпр. педагошких знања) и примене у пракси. 

Педагошко-дидактичко-методичка компетенција учитеља подразу-
мева: познавање и примену педагошко-методичке теорије и праксе; способност 
поучавања и праћења; сналажење у подручју; познавања и усвајање школске 
процедуре и закона; креирање наставних садржина (планирање, припремање и 
програмирање за наставу); препознавање и решавање образовних проблема; ра-
зумевање социјалних и других околности које могу утицати на учениково изра-
жавање и понашање; учење комуникације с родитељима; прилагођавање и укљу-
чивање родитеља у ток наставног процеса и проблематику школе и познавање 
теорије и наставних метода стечених образовањем у наставној пракси.

У ову врсту компетенције улазе и компетенције везане за рад изван 
одељења, где се такође огледа способност и знање учитеља. Учитељ мора бити 
упознат са структуром и активностима школе и школско-педагошком документа-
цијом, мора да поседује способност и знања везана за развој наставног плана и 
програма, да поседује знања и способност у планирању наставе, те способност 
сарадње са другим сарадницима и могућност планирања наставе, да ученици-
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ма обезбеди и учење у ваншколском контексту. У планирaњу наставе мора бити 
свестан своје улоге: аниматора, предавача, сарадника, унапређивача, иницијато-
ра, саветника, стручњака, извора знања, али и слушаоца и посматрача. Кратко 
речено, треба да је свестан своје одговорности. 

Радна компетенција подразумева: вештину сарадње, преданост послу, 
тимски рад, осећање одговорности, квалитет рада, познавање језика и информа-
тичку писменост. Радне компетенције подразумевају и практично знање, и то: са-
весност (преузимање одговорности), оптимизам – унутрашња воља за рад, истраја-
вање на циљевима без обзира на резултате, иницијатива, изграђивање и неговање 
правилног говорног и писаног израза, општа комуникација и језичка писменост.

Компетенција везана за општу комуникацијску и језичку пименост, тa-
кође, може да се поклапа са другим димензиjама компетенција. Неки аутори, у 
литератури, сматрају је веома значајном, димензионирају је као самостално поље 
компетенције.

Улога просветног радника је веома комплексна и треба да задовољи читав 
систем испреплетених очекивања свих учесника везаних за наставни процес, а 
то су: захтеви међународне заједнице, домаће јавности, непосредних давалаца 
услуга, корисника и њихових породица.

Постоји још неколико подела компетенција учитеља које су нам се учи-
ниле значајне за овај рад. Једна од подела компетенција учитеља, која се нај-
чешће спомиње у немачкој педагошкој литератури, дели компетенције у четири 
димензије, а то су: стручно-предметна компетенција, педагошка, организоциона 
и комуникацијско-рефлексивна компетенција. Уочавамо сличности у пољима 
компетенција, што само говори о томе да готово сви аутори који говоре о ком-
петенцијама учитеља подразумевају сличне димензије компетенција. Разлика је 
само у томе што се можда одлучују на различите називе тих димензија или нека 
поља компетенција сврставају у другу групу. 

Према Европској комисији за унапређивање образовања и стручног усавр-
шавања учитеља, одржаној у Лисабону 2000. године, образовање учитеља треба 
да буде интердисциплинарно и мултидисциплинарно. Сходно закључку ове ко-
мисије, квалитетан учитељ треба да има: 

 – знање из предмета који поучава, али и других, њему сличних – интер-
дисциплинарно познавање струке;

 – педагошко-психолошка знања –- разумевање развојних обележја 
ученика, стилова учења, културе ученика;

 – вештине поучавања – познавање стратегија, метода и техника поу-
чавања;

 – разумевање друштвеног и културног контекста образовања и школе.

За учитељски позив интердисциплинарно познавање материје представља 
кључ у васпитно-образовном процесу. Учитељски позив превасходно захтева фо-
нолошку, граматичку, семантичку и лексичку писменост. Учитељ мора да поседује 
знања нужна за испуњење социјалне димензије, културе, познавање мимике, геста, 
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ритма, важности невербалне комуникације, поседује знања о друштвено-културним 
сличностима и разликама сопствене земље и других земаља, поседује знања о култу-
ролошкој садржини, књижевном делу и друга општа и интердисциплинарна знања.

Педагошко-психолошка знања веома су битна компонента у раду учитеља. 
Учитељ треба да поседује основна знања из опште педагогије, те знања из опште 
и развојне психологије и психологије образовања. Данас се у свету тежи да учи-
тељи буду упознати са садржином, задацима и методама из подручја специјалне 
педагогије, те треба да буду оспособљени за одабирање примерених поступака 
у раду са децом која имају ташкоће у развоју. Учитељ треба да је упознат и са 
алтернативним педагошким идејама и приступима. Потребно је да зна наставу 
прилагодити индивидуалним разликама ученика.

Осим класичног познавања метода, посупака и стратегија поучавања, учи-
тељ у квалитетној школи у току свог поучавања мора: 

 –  познавати прикладне поступке у раду са мешовитим групама; 
 – бити спреман и припремљен за тимски рад; 
 –  бити упознат са поступцима одржавања мотивације за учење;
 –  бити способан за организовање оптималног и мотивационог окру-

жење за учење и поучавање; 
 – бити способан за организовање пројектне наставе; 
 – бити упознат са методама интерактивног, сарадничког и аутономног 

учења и знати га применити у наставном процесу; 
 – знати усмерити ученикове способности за доживотно учење;
 – знати применити и користити нову информациону технологију и
 – и знати поставити јасне оквире дисциплине, али без присиле.

Према Европској комисији за унапређивање образовања и стручног усавр-
шавања учитеља у „квалитетној школи”, учитељу је неопходно да поседује умеће 
правилног и оптималног коришћења времена, планирања и организовања. У ок-
вирима постављања дисциплине учитељ конструктивно обликује учениково по-
нашање и подстиче самоконтролу и самосвест ученика.

Кад је реч о разумевању друштвеног и културног контекста образовања и 
школе, учитељ треба: 

 – да разуме ученике, родитеље и сараднике;
 – да поседује култ сарадљивости;
 – да зна донети одлуке у правом тренутку; 
 – да у потпуности буде свестан одговорности образовног процеса;
 – да је свестан културног и језичког окружења у коме ради;
 – да поштује туђе ставове и понашање;
 – да је способан критички размишљати и владати личним осећањима;
 – да је способан преиспитати себе;
 – да поседује довољна знања о правним документима везаним за обра-

зовни процес и
 – и да је свестан важности уважавања релевантних образовних докумената.
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Учитеља у „квалитетној школи” треба да одликује: креативност, инова-
тивност, флексибилност, толерантност, емпатичност, стрпљивост, преданост 
развоју образовних постигнућа и брига за образовни развој ученика. Темељ ди-
мензија учитељских компетенција огледа се: у планирању и припремању за на-
ставни рад, у извођењу наставног часа (вођење и ток наставног часа), у стварању 
и осмишљавању одељењског окружења – дисциплине, у евалуацији учениковог 
напредовања, у вредновању и осврту на властити рад.

Ради економичнијег и рационалнијег планирања наставног часа, учитељ 
неизоставно посебну пажњу треба да посвети:

 – временској организацији, тј. броју и трајању наставних активности;
 – одабиру и примереној употреби наставних активности према садржи-

ни учења и когнитивној захтевности;
 – употреби различитих облика наставне интеракције и
 – употреби различитих наставних материјала и помагала (савремених и 

традиционалних).

У целокупној организацији наставног часа, посебно у млађим разредима 
основне школе, учитељ мора да се руководи организацијом наставног процеса 
прилагођеном знању (предзнању) ученика млађег школског доба.

Учитељеве компетенције могу да утичу на развој ученика и то посебно на 
његово:

 – самопоштовање;
 – мотивацију;
 – отвореност свести;
 – поштовање разлика;
 – поштење;
 – креативну радозналост и
 – спремност на сарадњу у групи.

Разумевање темељних појмова и вредности, развијање вештина и стицање 
потребних компетенција у подручју учитељског позива битан су предуслов ква-
литетног рада и потреба савременог друштва. 

 
европски принципи наставничке компетенције

У препоруци о статусу учитеља још из 1966. године, првом и до данас нај-
важнијем међународном документу у подручју образовања и стручног усаврша-
вања учитеља, утврђују се општа начела о образовању, стручном усавршавању, 
запошљавању, раду и животу, права и одговорности учитеља јавних и приватних 
школа. 
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Кључни принципи наставничких компетенција за доживотно учење (Ев-
ропски оквир – Лисабон, 2000. године) у закључном облику су следећи:

 – комуникација на метерњем језику;
 – комуникација на страном језику;
 – математичка и природословна компетенција;
 – информатичка компетенција;
 – међуљудска, социјална и грађанска компетенција;
 – предузетничка компетенција, преузимање иницијативе и
 – изражавање културом, историјом, уметношћу.

Jурдajс (Eurydice, 2003) идентификује пет врста нових компетенција, 
према европским принципима наставних компетенција: поучавање уз употребу 
нове ИЦТ (ICT) технологије, интеграција деце са посебним потребама, рад у 
мултикултурално мешовитим скупинама (инклузивна настава), менаџмент шко-
ле и различит административ решавања конфликата. У најновијем извештају о 
променама неких аспеката учитељске професије у европским земљама, који је 
Јурдајс објавио 2003. године, утврђени су следећи трендови промена везаних за 
образовања учитеља: подизање нивоа учитељских квалификација и продубљи-
вање времена студирања, потпуно равноправна усклађеност опште, стручне и 
практичне димензије образовања од почетка студирања и централизација уписи-
вања учитељских кадрова ради придобијања најбољих кандидата.

Европски принципи наставне компетенције (2008) кључно и модифико-
вано говоре о још неким битним сегментима поучавања и учења. Учење не би 
смело да буде крајњи циљ, „збир знања”, већ би требало да се огледа у схватању 
самог себе и других у свакодневном животу. Ученици би требало да знају зашто 
уче, а учитељи зашто поучавају како би настава попримила интерперсонална 
обележја уместо акумулирања чињеница без могућности генерализација и раз-
вијања животних вештина.

Данашњи европски стандарди у раду учитеља и наставника у „квалитетној 
школи” као неопходност сматрају познавање нове информационе технологије и 
коришћење нових медија у наставном процесу. Данас, када говоримо о друштву 
знања и живимо у њему, друштву информација и друштву које доживотно учи, 
квалитетан и ефикасан рад у наставном процесу не може се замислити без поз-
навања нове информационе технологије.

Европски стандарди свеобухватно говоре о разним врстама, пољима, при-
нципима и поделама компетенција учитеља, које се подразумевају у наставном 
раду „квалитетне школе”. Уочавамо да се оне, без обзира на врсту, поделе и ауто-
ра, у суштини испреплићу и захтевају сличне или исте норме, захтеве и професи-
оналност у раду. Европски захтеви према квалитетном учитељу су веома високи 
и у погледу знања, способности припремања, планирањa, учествовањa, сарадњe, 
тимског рада, вођења документације, иницијативности, пројеката и комуника-
тивности професионалног учитеља. 
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Закључна раЗматрања

Која су обележја успешног учитеља, који представља заступника квали-
тетне школе? Могли бисмо на ово питање одговорити овако: поверење учитеља 
у своју струку, знања и вештине које има, вредности и ставови које заступа, под-
стицање потенцијала ученика за учење и промену, став о важности образовања за 
сопствен и друштвени развој и напредак, а то значајно утиче на квалитет учења 
и поучавања у школи. Неке од најважнијих особина успешног учитеља су: кри-
тичко мишљење, креативно мишљење, просоцијално мишљење, мишљење ус-
мерено на друштво и мишљење усмерено на будућност. Анон, амерички тренер 
наставника, на годишњој конференцији Удружења за проучавање курикулума 
(1996) рекао је да наставник није више мудрац на позорници, него водич са стра-
не. У школи која подразумева квалитетан наставни рад кључно и најбитније је да 
учитељ ученицима осигура окружење за квалитетно учење и продуктиван рад. 
Учењем се подразумева ипак нешто што ће чинити сами ученици, дакако, квали-
тетније и успешније у квалитетном и интересантном окружењу.

„Квалитетна школа” у нашим условима и окружењу засад није попримила 
праве размере јер наше школе сувише одступају од начела рада који се подразу-
мевају у „калитетној школи”. Међутим, проблем можемо сагледати и у другом 
контексту, тако да учитељи чине помаке набоље у своме раду и рад усмеравају 
сталним питањима. „ Шта желе постићи, води ли их ово што раде према то-
ме што желе, те колико то што и како раде омогућује квалитетно задовољавање 
психолошких потреба. Такав приступ раду омогућује учитељима да активним 
промишљањем своје праксе доносе одлуке о њезину мјењању у сврху повећања 
њезине учинковитости” (Секулић-Мајурец, 2006: 18). Повећан приступ контро-
ле и самоконтроле у свим сегментима образовно-васпитног процеса, стручно и 
професионално усавршавање, рад учитеља на личном знању и интердисципли-
нарности и културалности, свакако, може подићи степен компетенције учитеља, 
што ће усмерити наше школе на пут ка „квалитетној школи”. 
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Summary: Teaching students in ‘high quality’ school means delivering specific knowledge and 
skills by different teaching methods to students who are willing to learn because they believe that, 
sooner or later, knowledge could improve and change their lives. Therefore, this is a school where 
students work and learn because they believe it is good for them and because they consider it neces-
sary to include themselves into the course of social life. To meet the quality of work that is expected 
in such schools, the demands that are placed before the teachers are very high and involve a high 
degree of his/her general and vocational education. A teacher is expected to show competences such 
as interdisciplinary, initiative, punctuality, responsibility, cooperativeness, life-long education, and 
many others. The subject of this paper is an overview, by fields and allegations of various authors, 
of all teacher competencies required to perform high quality work. 
Key Words: elementary school teacher, high quality schools, teacher competences, quality work.




