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Јас сум Ивана Ристеска, студент на Педагошкиот факултет во Битола, на
насоката Наставник за одделенска настава, сега веќе четврта година. Токму за
овој факултет и за оваа насока се определив бидејќи сметам дека првите учители
за децата се секогаш пример, поттик и мотив не само за нивното понатамошно
образование туку и за целиот живот. Првите наставници треба да имаат најширок
спектар на знаења за сите области за спремно да одговорат на сите необични
прашања кои знаат да ги постават децата на таа возраст.
Покрај мојата желба за професијата наставник, моето студирање го
потпомогна успешната организација на самиот факултет во која можев многу
лесно да се вклопам. Уште на самиот почеток, бев изненадена од достапноста и
отвореноста на сите професори, кои секогаш беа полни со разбирање, подготвени
за да помогнат, да го споделат нивното знаење и искуство, па со тоа да делуваат
инспиративно и мотивирачки на нас студентите. За успехот што го постигнав
зборува и мојот просек 9,97. Овој успех навистина ми значи и се надевам дека ќе
се вреднува понатаму при моето вработување, но сепак сметам дека најголема
вредност и постигнување кое го стекнав на овој факултет е тоа што се здобив со
компетенции да станам квалитетен, посветен и креативен наставник. Тоа го
постигнав преку обемната педагошка практика и другите ангажмани во основните
училишта која ни ја овозможија нашите професори-ментори од нашиот факултет.
Најмногу го ценам искуството кое што го стекнав, благодарение на кое се
чувстувам подготвена за сите предизвици кои што ме чекаат на работното место.
Заради ова мое позитивно искуство, со задоволство би го препорачала овој
факултет на сите кои што сакаат да бидат дел од образовниот процес. Низ
студиите ќе се стекнат со сѐ што ќе им биде потребно за да излезат од
факултетот како изграден учителски кадар кој нема потреба од дополнително
обучување, спремни веднаш да зачекорат во работните обврски и задачи, полни
со самодоверба и искуство кое целосно ја оправдува таа самодоверба,
реализирајќи го во пракса сето она што го научиле.

