
МОЈАТА УСПЕШНА ПРИКАЗНА 
   

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ 

НАУКИ 
МОЈОТ ПАТ КОН УСПЕХОТ 

РАЗГОВОР СО МАРТИН ПЕТРЕСКИ ДИПЛ. ИНЖ. ГЕОЛ. 
ИНСТИТУЦИЈА  -  СОУ „ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ - ПРИЛЕП 

   ПОЗИЦИЈА  -  ПРОФЕСОР ПО СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Дали инженерскиот предизвик за решавање на реални проблеми во реално време 
беше одлучувачко за да студирате на нашиот факултет? 
 
Секако ова беше одлучувачко да студирам на Факултет за природни и технички науки - 
насока геологија, но и фактот дека нашата земја, а особено регионот во кој се наоѓа градот 
Прилеп располага со големи резерви на минерални суровини, кои треба да бидат 
истражувани и експлоатирани.   

 
Колку сте задоволни со знаењата кои ги стекнавте во текот на студирањето? 
 
Соодветната литература, знаењата и искуствата на професорите и  практичната настава 
се доволни да ние студентите  стекнеме  доста солиден обем на знаења од нашата област. 
Ова мене многу ми помогна во моето работење, како професор во стручно училиште. 

 
Можете ли да издвоите некој интересен настан кој Ви останал во сеќавање од 

Вашите студентски денови? 

 

Има многу интересни настани во тек на тие 4 години на судирање, но би ги издвоил како 
посебни практичната настава, кога одевме на терен и посета на многу рудници во нашата 
земја, како и стекнатите искуства при изработка и одбрана на мојата дипломска работа.  
 

Каков беше Вашиот пат на напредување од вработувањето до моменталната позиција? 
 
Патот до успехот не секогаш е лесен, но со одличната соработка на мојот ментор и моите останати колеги успеав да станам солиден 
професор, а со тоа ја остварив и мојата зацртана цел и ги исполнив делумно моите амбиции. Како професор на средношколци чувствувам 
потреба од секојдневно надоградување, се со цел моето знаење поуспешно да го пренесам на моите ученици, кои после завршувањето на 
средното училиште имаат можност да го продолжат нивното образование на Факултетот за природни и технички науки и да станат 
успешни рударски и геолошки инженери. 

   

Дали сте задоволни од Вашиот личен успех и резултатите 
кои ги постигнувате на Вашето работно место? 
 
Да, задоволен сум од моите постигнати резултати и 
изградениот однос, со моите ученици. Сепак не треба никогаш 
да се застане, неопходно е постојано надоградување и следење 
на новите постигнувања во научните области геологија и 
рударство. Затоа јас вложувам многу труд и им го пренесувам 
потребното знаење на нашите ученици. 

 Каква е Вашата соработка со професорите од нашиот 
факултет?  
 
Уште во текот на студирањето имав успешна соработка со сите 
професори од нашиот факултет, тие секогаш беа достапни за било 
какви прашања и решавање на било какви проблеми поврзани со 
нашата област. Особено би ја издвоил соработката со проф. д-р Тена 
Шијакова Иванова, која воедно беше и ментор на мојот дипломски 
труд. 

 
 
Можете ли да издвоите некој реален проблем од Вашето работење кој 
успешно сте го надминале? 
 
Работата како професор во средно училиште си носи секојдневни проблеми, 
ако може така да се каже. Учениците се во години кога се изградуваат како 
возрасни луѓе, тоа надополнето со сите морални и етички особини кои треба 
да ги имаат, а секако и потребни стегнати знаења од  областа за која се 
определиле да учат. Ние, професорите, овие проблемите ги дефинираме 
како предизвици и за нас најголем предизвик е од секој ученик да изградиме 
успешен геолошко – рударски техничар. 


