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Përmbledhje Ekzekutive 

 

Kosova e pas luftës është bërë eksperiment në të gjitha fushat e saj. Fatin e njëjtë në këtë 

aspekt ka pasur edhe sistemi arsimor në Kosove. Ndonëse i ballafaquar me mungesa 

elementare sistemi arsimor i Kosovës proklamoj reformat e reja si një mënyre për të dal nga 

një gjendje amullie. Reformat e proklamuara, në horizont dukeshin dhe duken  produktive, 

por aplikimi i këtyre reformave ishte pjesa tjetër e kësaj medalje. Në këtë proces, siç shihet 

edhe nga hulumtimi i realizuar, kanë munguar reformatorët, ata të cilët janë promotor të 

aplikimit të këtyre reformave. 

Nuk thuhet kotë që me rastin e adoptimit të reformave të reja nga një vend tjetër, duhet të 

konsiderohen dy fakte: e para, se a është e aplikueshme një metodë e tillë në vendin prej nga 

adaptohet dhe e dyta, a mund të aplikohet kjo metodë në vendin tonë. Duket se me rastin e 

adaptimit të reformave të reja, institucionet e Kosovës nuk kanë menduar edhe për këtë. Të 

gjendur në një situate të tillë, kur reformat e aplikuara nuk po arrijnë dot të japin rezultate të 

lakmueshme në procesin e mësimdhënies, të gjitha palët e kyqyra në procesin e arsimit do të 

duhej të mobilizohen për një risi e cila do të sillte produktivitet. 

Ky hulumtim ka nxjerr në pah se në 75% e shkollave të intervistuara nuk ka aplikim të 

mirëfilltë të reformave të aplikuara. Për këtë janë renditur një numër i madhe i faktorëve që 

nuk kanë lejuar aplikimin e reformave, duke u nisur që nga mungesa e infrastrukturës, numrit 

të madhe të nxënësve në një klasë, mungesës së trajnimeve të mjaftueshme  për 

mësimdhënës, moshës relativisht të vjetër të mësimdhënësve e deri të pagat e ulëta të 

profesorëve duke e konsideruar pagën e tyre si zhgënjyese dhe jo motiv për punë. 

Një çështje tjetër që ka qenë dhe objekt i studimit tonë ka qenë mekanizmi i vlerësimit të 

mësimdhënësve nga ana e nxënësve. Nga të gjitha intervistat e realizuara në shkollat e mesme 

të Kosovës, ka dal se 90% e tyre nuk aplikojnë këtë sistem të vlerësimit, ndërsa 10% e tyre e 

aplikojnë këtë, por që nuk  është formuar ashtu siç duhet hallka e këtij mekanizmi. Në këto 

shkolla ku vlerësohet mësimdhënia, ka shumë parregullsi dhe ky vlerësim bëhet vetëm sa për 

ti kënaqur apetitet e një profesori. 

Në anën tjetër shkollat e mesme private në Kosovë, kanë një sistem të tillë të vlerësimit dhe 

duket se në këto shkolla shihet rezultati dhe është i matshëm. Ndonëse nuk ka një sistem 

uniform për të gjitha, këto shkolla kanë sistemet unike të vlerësimit të mësimdhënësve. 

Rezultatet e hulumtimit tregojnë se ekziston një bindje e përgjithshme e të gjitha palëve në 

sistemin arsimor, se mekanizmi i vlerësimit të mësimdhënësve do të duhej të aplikohej  si një 

mënyre e cila do të rriste kualitetin e mësimdhënies  në shkollat e mesme të Kosovës. 

Grupi i të rinjve, pjesëmarrës në Programin Kosovar të Udhëheqjes ka konkluduar se 

instalimi i këtij mekanizmi përveç që është  domosdoshëm është tepër i nevojshëm dhe si 

mundësi optimal për ngritjen e kualitetit të mësimdhënies në Kosovë. 
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Metodologjia 

Me qëllim të arritjes se rezultateve të pritura, grupi i të rinjve ka bërë një kombinim të 

metodologjisë si mënyrë më efikase drejt arritjes se qëllimeve të saja. Për këtë qëllim është 

përdorur metodologjia kuantitative dhe ajo kualitative, konkretisht metodologjia e 

intervistimit . Ky intervistim është realizuar me të gjithë Drejtorët e Shkollave të Mesme të 

Kosovës, me një numër të caktuar të profesorëve si dhe me kryetarët e këshillave të nxënësve 

në ato shkolla ku këto këshilla janë të formuara. 

Për këtë projekt janë intervistuar të gjitha Shkollat e Mesme në këto komuna të Kosovës: 

Prishtinë, Pejë, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan, Vushtrri, Fushë Kosovë, Skenderaj, Drenas, 

Obiliq, Lipjan dhe Shtime. Gjatë kësaj faze janë intervistuar 71 respodent. 

 

Rezultatet 

Reformat e reja të aplikuara pas luftës së fundit të Kosovës ndonëse janë konsideruar si 

mënyrë e mirë për të ndryshuar përmbajtjen e mësimdhënies, ato edhe më tutje nuk gjejnë 

rrugën e saj të suksesit. Grupi i të rinjve përmes këtij hulumtimi ka arritur të numëroj disa 

prej mangësive kryesorë që e kanë pamundësuar zbatimin efektiv të reformave të 

proklamuara. Faktorët të cilët janë identifikuar për mes këtij hulumtimi janë: mungesa e 

infrastrukturës shkollore, numri shumë i madh i nxënësve në një klasë, mos njohja e 

reformave nga ana e profesorëve si pasoj e numrit të pamjaftueshëm të orëve në trajnime, 

mungesa e motivimit të profesorëve për ti zbatuar reformat si pasoj e pagave të 

vogla.Hulumtimi ka treguar se aplikimi i reformave në shkollat e mesme të Kosovës është i 

ndryshëm, por marrë në përgjithësi vetëm 15% e të intervistuarve janë shprehur të jenë të 

kënaqur me aplikimin e reformave, 10% e respdentëve janë shprehur se deri diku janë të 

kënaqur kurse pjesa më e madhe prej 75% e tyre mendojnë se aplikimi i reformave është pak 

duke u realizuar. Grafikoni numër një 

paraqet në mënyrë vizuale përgjigjet e 

respodentëve.  Rezultatet e paraqitura 

tregojnë se zbatimi i reformave në 

shumicën e shkollave të mesme të 

Kosovës ka mbetur vetëm në letër. 

Mos zbatim i reformave, nga nxënësit 

shihet si një pamundësi për shkak të 

moshës së vjetër të profesorëve, kurse 

profesorët dhe drejtorit e shkollave 

numërojnë një numër të madh të faktorëve dukë i përmendur ato që i cekëm në fillim të këtij 

raport.  
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Sidoqoftë zbatimi i këtyre reformave të proklamuara, për të gjitha palët relevant mbetët një 

prej objektivave kryesore drejt reformimit të procesit arsimor e sidomos procesit të 

mësimdhënies. 

Një segment tjetër, i cili ka qenë edhe objekt kryesor i hulumtimit tonë, ka qenë vlerësimi i 

profesorëve nga ana e nxënësve. Kjo praktik e përdorur në vendet evropian si mundësi për tu 

përmirësuar profesorët duke marrë kritika dhe lëvdata të drejtpërdrejta nga nxënësit, duket se 

nuk aplikohet në shkollat e mesme të Kosovës. Të paktën rezultat e hulumtimit e pohojnë 

këtë gjë. Rezultatet kanë treguar se në 90% të shkollave të mesme të Kosovës nuk aplikohet 

ky  mekanizëm, kurse në 10% të 

shkollave ky sistem aplikohet. Ndonëse 

ky numër prej 10% e respodentëve janë 

shprehur se aplikojnë vlerësimin e 

profesorëve nga ana e nxënësve, prapë se 

prapë ky mekanizëm nuk funksion në 

mënyre të drejt dhe deri me tani pak 

është treguar efikas. Kjo mund të 

arsyetohet për shkak se nuk ka një bord 

ose një organ i cili merret me këto 

vlerësime prandaj edhe rezultat e vlerësimit nuk bëhen publike. Në grafikonin e dytë janë 

paraqitur në mënyrë vizuale përgjigjet e respodentëve lidhur me programin e vlerësimit të 

profesorëve nga ana e nxënësve. Hulumtimi ka treguar se të gjithë personat e intervistuar janë 

shprehur pro instalimit të këtij mekanizmi, i cili sipas tyre do të rriste në mënyre të 

konsideruar përgjegjësin e profesorëve dhe në këtë mënyrë procesi i mësimdhënies do të ishte 

shumë më atraktiv dhe interaktiv. 

Grafikoni në vazhdim dëshmon në lidhje 

me këtë. Nxënësit janë shprehur të 

gatshëm që në mënyre të sinqertë të japin 

vlerësimin e tyre për profesorët, pasi që 

ky vlerësim do të ju shërbej atyre për tu 

përmirësuar në disa pika ku ata edhe 

mund të çalojnë. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
6 

 
  

REPORT April, 2008 

Një shpjegim për “Vlerësimin” 

Bërja е një vlerësimi të mire është sikur të bësh një hulumtim të mire. Në të dyja rastet, ju  

tentoni t’i përgjigjeni disa pyetjeve të rendësishme rreth një teme të rendësishme. Çelësi për 

të bërë që të  dyja aktivitetet mirë është (a) identifikimi i pyetjeve të qëlluara për t’u bërë dhe 

(b) të mendosh se si ta kthesh përgjigjen.
1
 Vlerësimi është  një proces i përgjithshëm i një 

analize sistematike dhe kritike që të shpiejnë tek gjykimet dhe/ose rekomandimet për 

përmirësime që kanë të bëjnë me kualitetin e një (mësuesi) institute, shkolle ose programi.
2
  

Procesi i vlerësimit mund të përbëhet prej vlerësimit të jashtëm në të cilin individ jashtë 

institutit ose programit janë të angazhuar ta vlerësojnë përgatitjen, dhe një vlerësim i 

brendshëm apo vetëvlerësim i cili  kryhet nga vetë mësimdhënësi.  

Ekzistojn dy qëllime bazike për të vleresuar diçka, e të cilat quhen  “formative” dhe 

“sumative” (Scriven 1967). Vendimet rreth burimeve të të dhënave vlerësuese, të metodave të 

mbledhjes së informacionit, dhe të rëndësisë së procesit formal varen nga fakti nëse qëllimi 

kryesor është përmbledhës ose formues.
3
 Vlerësimi i mësimdhënies mund të jetë përmbledhës 

( të ofrosh të dhëna për t’i përdorur në vendimmarrje që kanë të bëjnë me riemërimin, 

kohëmbajtjen, promovimin, ngritje meritash dhe për përzgjedhjen e shpërblimeve për 

recipientët)  ose formative (per ta përmirësuar mësimdhënien e instruktorit i cili po 

vlerësohet).
4
  

Mësimdhënia, nga natyra e saj nuk mund të vlerësohet si efektive përderisa nuk ngjet një 

mësim domethënës. Prandaj, vlerësimi i mësimdhënies logjikisht mund të përqendrohet ose 

në sjelljet dhe cilësit e mësuesit/mësimdhënësit, rezultatet e nxënësit ose që të dyjat 

përnjëherë.  Në një mënyrë intuitive ajo ka kuptim për studentin i cili është produkti kryesor i 

mësimdhënies efektive dhe shumë edukatorë më shumë e pëlqejnë idenë e të mbeshteturit në 

rezultatet e mësimit sesa gjykimet e studentit ose të kolegëve mbi stilin e prezentimit ose 

materialet. Sigurisht, nje demonstrim në të cilin ka marrë pjesë një student ku tregohet në 

shikim të parë se një nxënës ka përfituar, tregon se mësimdhënia ka qenë e efektshme.
5
  

Cilat janë pyetjet kyçe rreth vlerësimit te mësimdhënies? Kryesisht ato jane: “Sa mirë po jap 

mësim? Cilat aspekte të mësimdhënies time janë të mira dhe cilat kane nevojë per 

përmirësim?” Pyetja e parë anon që të sjell nje vlerësim/testim ndërkohë që e dyta është 

analitike dhe diagnostike në karakter.
6
  

Shkurtimisht, kyçe për vlerësimin e mësimdhënies së efektshme është të mbledhurit e të 

dhënave nga burime të ndryshme (trekëndësh veprimi) të siguruarit që të gjitha aktivitetet në 

lidhje me shkollimin janë të graduara nga nejrëzit më të kualifikuarit për të graduar.  

 

 

 

 

                                                           
1 L. Dee Fink. Evaluating your own teaching, fq. 1. 
2 EURYDICE. Quality Assurance in teacher education in Europe, fq. 73. 
3 Berman, Elena. A short guide to Evaluating Teaching, fq. 5. 
4 Richard M: Felder, Rbecca Brent. How to evaluate, fq. 202. 
5 Po aty, fq. 6. 
6 L. Dee Fink. Evaluating your own teaching, fq. 1. 
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Pse të vleresojmë?  

Hulumtimet tregojne se Mësimdhënësit jane ata të cilët më së shumti përfitojnë nga vlerësimi 

formative (vleresimi me qëllim të përmirësimit të mësimdhënies) atëherë kur të kenë 

ndihmuar të formohen pyetjet e shtruara, kur të kuptojnë prapaveprimin (vlerësimin) që 

ofrohet dhe kur ndihmesa dhe 

burimet për përmirësime janë të 

disponueshme.  

Pa marrë parasysh sa të mire apo 

sa të dobët jemi si mësues, ne të 

gjithë e kemi potencialin të 

përmirësohemi me kohën (shiko 

shigjetën në figuren 1). Disa 

mesues megjithatë vazhdimisht 

përmirësojnë dhe i afrohen 

potencialit (shiko shigjetën) teksa të tjerët shohin përmirësime të vogla herët në karierën e 

tyre dhe pastaj duket se zbresin kualitetin dhe nganjeherë edhe dështojnë krejt (shiko 

shigjetën).  

Pse? Une do të polemizoja që dallimi parësor midis atyre që përmirësohen dhe atyre që nuk 

përmirësohen është vetëm këta të parët mbledhin informata rreth mësimdhënies së tyre dhe 

bëjnë përpjekje që të përmirësojnë disa aspekte të saj – çdo herë kur ata japin mësim.
7
   

Arsyeja tjetër për të vlerësuar është të dokumentohet kualtiteti mësimdhenies së njërit mbi të 

tjerët. Të gjithe profesionistët në karierë kanë njerëz të tjerë të cilët duhet të dijnë rreth 

kualitetit të mësimdhënies së këtyre. Mund të jetë kryesuesi i departamentit apo institucionit 

të tanishëm apo mund të jetë punëdhënësi i ardhshëm potencial. Por në momentin dikush jep 

mësim ata kanë një incizim dhe të tjerët duan të dijnë se sa mirë ata japin apo dhanë mësimin. 

Mënyra e vetme që një mësues t’u ofrojë atyre këtë informatë është t’i mbledh ato dhe mu kjo 

është vlerësim.   

Fundja, çdo person duhet dhe ka nevojë të vlerësohet. Kjo është për të mirën e kënaqësisë 

tone psikologjike dhe mentale. Është një gjë me rëndesi: të bësh një punë dhe të mendosh se 

shkoi mirë; është krejtsisht një tjetër dhe goxha një përvojë më e madhe dhe e kënaqshme të 

kesh informata solide dhe në fund të kuptosh se bërë një punë të mbarë. Ajo dije e 

kënaqshme, ajo siguri bëhet e mundur vetëm atëherë kur ne bëjmë një vlerësim të thukët të 

punës sonë.  

Benefitet të cilat vijnë nga vlerësimi dhe gradimi nga studentët,  Benefitet e pikësynuara 

(Ory, 2001) 

1. Mësimdhënësit vleresojnë inputin dhe bëjnë përmirësime në mësimdhenien e tyre.  

2. Mësimdhënësit shpërblehen për vlerësimet e tyre të shkëlqyeshme 

3. Mësimdhënësit me vlerësime të ulta inkurajohen që të kërkojne ndihmë  

                                                           
7 L. Dee Fink. Evaluating your own teaching, fq.2. 
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4. Studentet e kuptojne dhe përdorin vlerësimet si një mënyrë për të sygjeruar 

pëmirësime në mësimdhënie  

5. Studentët kanë më shumë informata se mbi çfarë t’i bëjnë përzgjedhjet e tyre të 

mësimeve  

6. Vlerësimet motivojne Mësimdhënësit që të përmirësojn mësimdhënien  

7. Studentet shohin vleresimet si automjet për ndryshime. 

 

Si dhe çfarë të vlerësojmë?  

Mbledhja e vlerësimeve të studentëve nuk është mënyra e vetme dhe më e mira por më parë 

është një mënyrë që të vlerësohet mësimdhënia. Profesionistët në fushen e vlerësimeve të 

mësonjësve avokojnë një çasje shumë burimëshe dhe multimetoda për të vlerësuar 

efektshmërinë e mësimdhënies. Mbledhja e vlerësimeve nga nxënësit duhet të kombinohen 

me të dhënat e mbledhura nga burime të ndryshme duke përdorur metoda të ndryshme si 

“peer review” preces i rishikuar dhe vleresuar, portfoliot për mësimdhënie, vëzhgimet në 

klasë ose vetëvlerësimet. (Ory, 2001).  

Në fakt, vlerësimet e studentëve gjithnjë janë shfaqur të kenë një shkallë të lartë të validitetit 

dhe ato ankesa që bëheshin kundrejt tyre hidheshin poshtë nga hulumtimet. Studentët janë në 

një situatë më të mirë sesa çdo tjetër që të gjykojë aspektet e caktuara të mësimdhënies siç 

është fakti se sa i qartë, interesant, i respektueshëm dhe i drejtë instruktor është dhe ata janë 

të vetmit të cilët mund të dëshmojnë se sa instruktori ka ndikuar në qëndrimin e tyre drejtë 

lëndës mësimore, motivit për të mësuar dhe vetëbesimit te tyre.
8
  

Kushtet Optimale per Studentët që të japin Vlerësimin mbi Mësimdhënësit (Svinicki, 

2001) 

1. Studenteve duhet dhënë një lajmërim se kur do të kërkohet nga ata të japin vlerësimin. Kjo 

do të jep kohë që të mendojnë rreth pyetjeve që do t’u parashtrohen. Idealisht, studentët do të 

informoheshin një ditë më parë për një vlerësim që do të mbahet kështu që ata mund të 

kalojnë ca kohë që të mendojnë rreth përvojes mësimore dhe të jenë të përgatitur të jepin 

vlerësime precize dhe të kuptueshme për instruktorin.   

2. Studentëve u nevojiten udhëzime perkatëse rreth mënyres se si të japin vlerësimin. 

Studentëve u nevojiten udhëzime se si të jenë preciz në komentet e tyre dhe në shpjegimet e 

termave të përdorur në vlerësim. Po ashtu, studentët duhet të informohen në mënyren se si 

Mësimdhënësit planifikojn të përgjegjen ndaj vlerësimit të cilin e japin studentët.  

3. Studenteve u nevojitet kohë përkatëse për të dhënë vlerësimin, Mësimdhënësit duhet të 

jenë të dëshirueshëm të kalojnë ca kohë në klasë për t’iu dhënë një vlerësim i kuptueshëm. 

Formularët e vlerësimit nuk bën t’u jepen në fund të gjysmevjetorit pasiqe studentët mund te 

shpejtojne ne mbushjen e formularit të vlerësimit ngaqë është fundi dhe shpejtojnë të ikin.  

 

                                                           
8 Richard M: Felder, Rbecca Brent. How to evaluate, pp.200. 
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Studentet mund të vlerësojne dhe përcaktojnë:  

1. Organizimin e mësimit dhe planifikimin  

2. Qartësine, shkathtësitë komunikuese 

3. Ndërveprimi mësues – student, - Raporti 

4. Vështirësin mësimore, mbingarkimi 

5. Vlerësimi/Notimi dhe testet 

6. Te mësuarit e vetëvlerësuar të studentit 

7. Nëse libri ose materialet e tjera shtesë ishin të dobishme gjatë mësimit të tyre të 

materialit apo librit mësimor.  

8. Nëse mësuesi mbante ambientin pozitiv për mësim në klasë 

9. Nëse instruktori fliste qartazi dhe mund të kuptohej me lehtësi 

10. Nëse profesori ishte në kohë për mësim çdo dite dhe sa shpesh vonohej, etj.  
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Rekomandime 

Të rinjtë e Këshillit Shqiptaro-Amerikan, pjesëmarrës në Programin Kosovar të Udhëheqjes, 

me rastin e përpilimit të këtij raporti kanë dal me disa rekomandime të cilat do ti shërbejnë 

Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë si udhërrëfyes me qëllim të ngritjes së 

mësimdhënies në shkollat e mesme të Kosovës. Të rinjtë e Programit Kosovar të Udhëheqjes 

mendojnë se: 

 Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë do të duhej që përmes një vendim të 

urdhëroj të gjitha shkollat e mesme të Kosovës të aplikojnë sistemin e vlerësimit të 

mësimdhënësve nga ana e nxënësve si një instrument shumë i qëlluar në procesin e 

mësimdhënies. 

 

 Ky vlerësim do të duhej të bëhej në çdo fund gjysmë vjetor me qëllim që në gjysmë 

vjetorin e mbetur, profesorët të futen në procesin e mësimdhënies me një energji më 

të madhe, dhe me një përformanse më ndryshe. 

 

 Përpilimi i pyetësorit me anë të së cilit do të bëhej vlerësimi i mësimdhënësve do të 

duhej të bëhej në bashkëpunim me të gjitha palët relevante të përfshira në procesin 

arsimor të Kosovës. 

 

 Ky vlerësim do të ju shërbej drejtorive të shkollave të mesme që të kenë informata 

mbi përformancën e mësimdhënësve si dhe do të jetë një shtytës i madhe për një 

konkurenc më të madhe në mesë të profesorëve 

 

 Për vlerësimin e pyetësorëve, drejtorit e shkollova të mesme do të duhej të formonin 

një bord  i cili do të ishte i përbëre nga të gjitha palët relevante në procesin arsimor. 

 

 Vlerësimi i pyetësorëve do të duhej të jetë një proces korrekt me qëllim që të fitohen 

rezultate sa më të sakta. 

 

 Rezultatet e vlerësimeve do të duhej të vendoseshin në një tabele e cila do të shihej 

nga të gjithë nxënësit, profesorët dhe të gjithë punëtorët e shkollës. 

 

 Ky vlerësim do të duhej që të dërgohej edhe në drejtorit komunale për arsim me 

qëllim që në çdo gjysmë vjetor të zgjidhet kolektivi më i mirë arsimor. Grupi i të 

rinjve mendon se kjo është mënyra më e mirë e ngritjes së mësimdhënies. 

 

 Përpilimi i pyetësorëve do të duhej të bëhej në atë mënyre që nxënësit të mos 

vlerësojnë sipas inercionit, por sipas gjendjes reale dhe objektive. 

 



 

  
11 

 
  

REPORT April, 2008 

 Me rastin e vlerësimit të mësimdhënësve nga ana e nxënësve, profesori për të cilin 

bëhet ky vlerësim, nuk do të duhej të jetë prezent. 

 

 Pyetësori për vlerësimin e mësimdhënësve do të duhej të jetë anonim me qëllim që 

nxënësit të mos frikohen nga reagimet e ardhshme të mësimdhënësve. 

 

 Nga ky raport ka dal rekomandim për organizimin e një konference një ditore ku do të 

diskutohej mbi të gjitha të dhënat e fituara përmes këtij projekti. 

 

 Përmes këtij raporti, grupi i të rinjve të programit kosovar të udhëheqjes rekomandon 

që MASHT-i, të marrë parasysh rekomandimet tona pasi që këto rekomandime do të 

ndikonin drejtpërsëdrejti në procesin më të rëndësishme në Kosovë, rritjen e kualitetit 

dhe ngritjen e mësimdhënies. 
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Executive Summary 

 

Post-war Kosovo has been subject to experimentation in many areas, including the education 

system. While facing basic deficiencies, the education system in Kosovo proclaimed new 

reforms as a way out from stagnation. Long-term, the proclaimed reforms were and are 

perceived as being productive; nevertheless, their implementation was however somewhat 

different. As this study shows, the reformers and promoters of these reforms were absent in 

this process.   

In adopting new reforms from another country, there are factors to be taken into 

consideration: firstly, whether such a method is applicable in the country it is being adopted 

from and secondly, whether it can be implemented in the country. It seems that Kosovo 

institutions did not think of this when adopting new reforms. In such a position, when the 

applied reforms are not achieving the desired results in the teaching process, all of the 

stakeholders involved in the education process should mobilize for innovation to ensure 

productivity. 

This study concludes that in 75% of the interviewed schools there is no genuine 

implementation of applied reforms. To this end, a large number of factors hindering the 

implementation of reforms have been listed, starting from the lack of infrastructure, large 

numbers of students per classroom, lack of sufficient trainings for teachers, the relatively old 

age of teachers, to the low salaries for teachers.     

Another issue that was a target of the study was the mechanism for teachers’ evaluation by 

students. Of all interviews carried out in high schools across Kosovo, it results that 90% of 

them do not apply this evaluation system. However, the mechanism has not been established 

properly. There are many irregularities in these schools utilizing the evaluation of teaching, 

and this evaluation takes place only to satisfy the wishes of a teacher.  

There is such an evaluation system in the private high schools in Kosovo and it appears that 

results in these schools are visible and measurable. While lacking a standardized system 

applicable to all, these schools have their own unique systems for evaluation of teachers. 

The study results show there is a general conviction among all stakeholders in the education 

system that the mechanism for teacher evaluation should be implemented as a method that 

would increase the quality of teaching in Kosovo high schools.  

The group of young people, participants of the Kosovar Leadership Programme, has 

concluded that the establishment of this mechanism, besides being a requirement, is 

necessary and presents an optimal opportunity to increase the quality of teaching in Kosovo.  
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Methodology 

In its research, the youth group used a combination of quantitative and qualitative 

methodology, which included interviews. Interviews were carried out with Principals of High 

Schools in Kosovo, with a certain number of teachers and, in schools where student councils 

are established, with the presidents of the student councils.      

All High Schools in the study were in the following municipalities: Pristina, Peja, Mitrovica, 

Ferizaj, Gjilan, Vushtrri, Fushë Kosovo, Skenderaj, Drenas, Obiliq, Lipjan and Shtime. 71 

respondents were interviewed. 

Results 

The new reforms implemented in Kosovo following the end of 1998-1999 war, while 

considered as a good way to change the content of teaching, still have not achieved success. 

In this study, the group has listed some key deficiencies hindering the effective 

implementation of reforms. Factors identified in the course of this study are: lack of school 

infrastructure, large numbers of students per classroom, lack of knowledge regarding reforms 

amongst teachers as a consequence of insufficient numbers of training hours, lack of 

motivation amongst teachers to implement reforms as a consequence of low incomes. The 

study has shown that the level of the implementation of reforms in Kosovo high schools 

fluctuates, but generally 15% of those interviewed have stated their satisfaction with the 

implementation of reforms, 10% of respondents have stated that they are somewhat satisfied, 

and the largest group, comprising 75%, think the implementation of reforms has not been 

accomplished. Chart no. 1 visually presents the respondents’ answers. Results show that in 

most of the high schools in Kosovo 

the implementation of reforms exists 

only on paper. Deficiencies in the 

implementation of reforms are 

perceived as incapability because of 

the old age of teachers, while teachers 

and school principals list a very large 

number of factors, mentioning factors 

at the beginning of this report.  

Nevertheless, the implementation of 

these proclaimed reforms remains for all relevant stakeholders as one of key objectives 

towards the reformation of the educational process, particularly the process of teaching. 

 

Another target of the study was the evaluation of teachers by the students themselves. This 

practice, utilized in European countries as an opportunity for teachers to improve by 

receiving direct criticism or praise from students, seems to have found no application in the 
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high schools in Kosovo. The study results confirm this. Results have shown that this 

mechanism is not applied in 90% of the high schools in Kosovo. Even the 10% of 

respondents stating they apply teacher’s evaluation by students indicate the mechanism is not 

properly functional. This is explained by the absence of a board or a body responsible for 

such evaluations; therefore the evaluation results are not made public. Answers of 

respondents regarding the teacher 

evaluation programme are presented in 

Chart no.2. The study has shown that all 

interviewed individuals are in favor of 

establishing this mechanism, which in 

their opinion would increase 

significantly the level of the teachers’ 

responsibility and, accordingly, the 

teaching process would become much 

more attractive and interactive. 

The following chart confirms this. 

Students have expressed their readiness 

to give their sincere evaluation for 

teachers, since this evaluation will serve 

to improve in lacking areas. 

 

 

 

A Definition of "Evaluation"  

Conducting a good evaluation is similar to doing good research. In both cases, you are trying 

to answer important questions about an important topic. The key to doing both activities well 

is (a) identifying the right questions to ask and (b) figuring out how to answer them.
1
 It is the 

general process of a systematic and critical analysis leading to judgments and/or 

recommendations for improvement regarding the quality of a (teacher) education institution 

or program.
2
 

An evaluation process may consist of external evaluation, in which bodies or persons outside 

the institution or program concerned evaluate the provision, and internal or self-evaluation, 

which is normally carried out by the provider itself. 

There are two basic purposes for evaluating anything, typically called “formative” and 

“summative” (Scriven, 1967). Decisions about sources of evaluative data, methods of 

collecting information, and the importance of a formal process all hinge on whether the 

                                                           
1 L. Dee Fink. Evaluating your own teaching, pp. 1. 
2 EURYDICE. Quality Assurance in teacher education in Europe, pp. 73. 
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primary purpose is summative or formative.
3
 Evaluation of teaching may be summative (to 

provide data for use in making decisions regarding reappointment, tenure, promotion, and 

merit raises, and for selection of award recipients) or formative (to improve the teaching of 

the instructor being evaluated).
4
 

Teaching, by its nature, cannot be deemed effective unless significant learning takes place. 

Therefore, the evaluation of teaching may logically focus either on teacher 

attributes/behaviors, learner outcomes, or both. Intuitively, it makes sense for student 

learning to be the primary measure of teaching effectiveness, and many educators like the 

idea of relying on learning outcomes rather than student or colleague judgments of 

presentation style or course materials. Certainly, a demonstration that significant student 

learning has taken place is a prima facie demonstration that teaching has been effective.
5
 

What are the key questions in the evaluation of teaching? Basically they are: "How well am I 

teaching? Which aspects of my teaching are good and which need to be improved?" The first 

question attempts to provide a global assessment, while the second is analytical and 

diagnostic in character.
6
  

In short, a key to effective teaching evaluation is to collect data from multiple sources 

(triangulation), making sure that all education-related activities are rated by the people best 

qualified to rate them. 

Why evaluate? 

Research indicates that instructors benefit most from formative evaluation (evaluation meant 

to improve teaching) when they have helped to shape the questions posed, when they 

understand the feedback that is provided, and when assistance and resources for making 

improvements are available 

 (Gaubatz, 2000).  

Regardless of how good or poor we 

are as teachers, we all have the 

potential to get better over time (see 

the arrow in Figure 1). Yet some 

teachers continually improve and 

approach their potential (see arrow) 

while others experience a modest 

improvement early in their career and 

then seem to level off in quality or 

sometimes even decline (see arrow). 

Why? The primary difference between those who do and those who do not improve, is that 

only the former gather information about their teaching and make an effort to improve some 

aspect of it -- every time they teach.
7
 

                                                           
3 Berman, Elena. A short guide to Evaluating Teaching, pp. 5. 
4 Richard M: Felder, Rbecca Brent. How to evaluate, pp. 202. 
5 Richard M: Felder, Rbecca Brent. How to evaluate pp. 6. 
6 L. Dee Fink. Evaluating your own teaching, pp. 1. 
7 L. Dee Fink. Evaluating your own teaching, pp.2. 

mailto:nbgaubat@syr.edu
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The next reason to evaluate is to document the quality of one's teaching for others. All career 

professionals have other people who need to know about the quality of their teaching. It may 

be the person's current department or institution head, or it may be a potential employer. But 

once people teach, they have a track record, and others need and want to know how well they 

taught. The only way a teacher can provide them with that information is to gather it, and that 

means evaluation. 

It is a personal and human need to evaluate. This is for our own mental and psychological 

satisfaction. It is one thing to do a good job and think that it went well; it is quite another and 

a far more enjoyable experience to have solid information and thereby know we did a good 

job. That knowledge, that certainty, is possible only if we do a thorough job of evaluation.  

Benefits student ratings can have for an institution, Intended Benefits (Ory, 2001) 

1. Instructors value the input and make improvements in their teaching  

2. Instructors are rewarded for having excellent ratings  

3. Instructors with very low ratings are encouraged to seek help  

4. Students perceive and use ratings as a way to suggest improvements in teaching  

5. Students have more information on which to make their course selections  

6. Ratings motivate instructors to improve teaching  

7. Students see ratings as a vehicle for change 

 

How and what to evaluate? 

The collection of student ratings is not the only way or the best way but rather one way to 

evaluate instruction. Professionals in the field of teacher evaluation advocate a multiple-

source and multiple-method approach to evaluating teaching effectiveness. The collection of 

student ratings should be combined with data collected from different sources using various 

methods such as peer review, teaching portfolios, classroom-observations, or self-evaluation. 

(Ory, 2001). 

In fact, student ratings have been repeatedly shown to have a high level of validity, and those 

complaints about them have been debunked by research.Students are in a better position than 

anyone else to judge certain aspects of teaching, such as how clear, interesting, respectful, 

and fair a course instructor is, and they’re the only ones who can say how an instructor has 

influenced their attitude toward the course subject, their motivation to learn it, and their self-

confidence.
8
 

 Optimal Conditions for Students to Give Instructors Feedback (Svinicki, 2001) 

1.      Students need adequate notice of when they will be asked to give feedback. This will 

allow for time to think about the questions that will be asked. Ideally students would be 

informed a day ahead of time that an evaluation will be done so they can take some time to 

think about the learning experience and be prepared to give precise and meaningful feedback 

to the instructor. 

                                                           
8
 Richard M: Felder, Rbecca Brent. How to evaluate, pp.200. 
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 2.      Students need adequate instruction on how to give the feedback. Students need 

instruction in how to be precise in their comments and in the definitions of the terms being 

used in the evaluation. Also students should be informed on how instructors plan to respond 

to the feedback that the students give.  

3.      Students need adequate time to give the feedback. Instructors need to be willing to take 

class time to get meaningful feedback. Ratings forms should not be given out at the end of the 

class period as students may tend to hurry so they can leave. 

Students can evaluate and determine: 

1. Course organization and planning  

2. Clarity, communications skills  

3. Teacher student interaction, rapport  

4. Course difficulty, workload  

5. Grading and examinations  

6. Student self-rated learning 

7. If the textbook or other supplementary material was helpful in their learning of 

the course material 

8. If the teacher kept the classroom environment positive for learning 

9. If the instructor spoke clearly and could be easily understood 

10. If the professor was on time for the class each day and how often he/she was 

late, etc. 

Recommendations  

Following the compilation of this report, the youth group of the Hope Fellowships Kosovar 

Leadership Program has the following recommendations for the Ministry of Education, 

Science and Technology to use as guidelines for the purpose of increasing the quality of 

teaching in Kosovo high schools: 

 The Ministry of Education, Science and Technology, through a decision, should order 

all high schools in Kosovo to implement the system for the evaluation of teachers by 

students, as an extremely useful tool in the teaching process. 

 

 This evaluation should be carried out at the completion of each semester, intending in 

the following semester for teachers to start the teaching process with a higher energy 

and an improved performance.  

 

 The compilation of the questionnaire to be utilized in the evaluation of teachers 

should be carried out in cooperation with all relevant stakeholders involved in the 

educational process in Kosovo. 

 

 This evaluation will serve the directorates of high schools as a source of information 

regarding the performance of teachers, as well as it will boost largely a competition 

between teachers 
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 To evaluate the questionnaires, the directorates of high schools should establish a 

board, to be comprised of all relevant stakeholders in the educational system. 

 

 The evaluation of questionnaires should be a correct process in order to attain results 

as accurate as possible. 

 

 Evaluation results should be presented in a table visible to all students, teachers and 

all school staff. 

 

 This evaluation should also be sent to the Municipal Directorates for Education so 

that the best teacher collective can be selected for every semester. The group of 

youngsters thinks this is the best way to increase the quality of teaching.  

 

 The questionnaires should be compiled in such a method as to enable students not to 

evaluate based on the momentum, but with realistic and objective criteria. 

 

 For the duration of teacher evaluation by students, the teacher whom is subject to 

evaluation should not be present. 

 

 The questionnaire for evaluation of teachers should be anonymous so that students 

will have no fear of future reactions from teachers. 

 

 Another recommendation emerging from this report is to organize a one day 

conference to discuss about all data obtained through this project.  

 

 Through this report, the youth group of the Kosovar Leadership Program recommends 

that Ministry for Education, Science and Technology (MEST) considers the 

recommendations, as these recommendations would directly influence the most 

important process in Kosovo, increasing quality and improvement of the teaching 

process. 
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Ekzekutivno sabiranje 

Kosovo  nakon   rata   postaje  eksperimenat    u  svim  njenim  sferama. Proklamuje   nove  

reforme  `  sa  ciljem  izlaska  iz  ovog  maglovitog  stanja. Proklamirane  reforme  ` na  

horizontu  izgledale  su  I izgledaju  kao   produktivne. Ali  apliciranje  ovih  reformi  drugi  

je  deo  ove medalje. U  ovom  procesu   kao  što  se  vidi  I  na  istrazivacko  realizovanje, 

nisu  bili prisutni od drugog  kraja Treba uzeti   u  obzir  dve  činjenice  ;  prva  koliko je  

moguće  apliciranje  ove  metode Iz mesta  odakle se adaptira , drugo  dali  je moguće  

apliciranje  Reformatora,  oni  koji  su  bili  promoteri  apliciranje  ovih   reformi. 

Ne  kaže  se  džabe  da  u slučaju  adaptiranja  novih  reformi  iz  jedne  ove  metode  u  

nasem Mestu. Izgleda  da  u  ovom slucaju  adaptiranja  novih  reformi  ,institucije Kosova  

nisu  mislile Potom  pitanju. Posto  su se  našli u  ovoj  situaciji,  kad aplicirane  reforme ne  

daju dobre  rezultate  u  procesu  predavanja  ,  sve stranke  koje  rade  uprocesu  obrazovanja  

treba  da  se  mobiljšu   za  nesto  novo  koje  ce  doneti  produktivitet. 

Ovo  istrazivanje  izvelo  je  na  pah  da  75%  u  školama  koje  su intervjuisane  nema 

pozitivno apliciranje  apliciranih  reformi. Ovde su  nabrojani  veliki  broj  faktora    koji  nisu   

dozvolili apliciranje  reformi, polazeci  od  negativnog   stanja   infrastrukture, velikog  broja 

učenika  u  jednom  odelenju, odsustva nedovoljnog   treniranja   za predavace   i  do  malih  

profersorskih  plata  sto  uzrokuje  nemotivisanje  za  rad  . 

Jedno  drugo  pitanje  koje  je  bilo  objekat  naseg  studiranja  bilo   je  ;  mehanizam  

vrednovanja  profesora    od  strane   ucenika . Od  svih  intervjua   koji  su  realizovani   u  

srednjim   skolama   Kosova  izašlo   je  da  90%  ne  aplikuju  sistem  vrednovanja  10%  

aplikuju     tako  da  nije   formirana    halka ovog  mehanizma  u svim  školama  gde  se  

vrednuje  predavanje,  ima mnogo   variranja ,  vrednovanje   se vrši    samo  da   smiri  sujetu   

profesora . Iz   drugog  ugla   gledanja  privatne    srednje   škole   Kosova imaju  ovaj   

sistem  vrednovanja,  izgleda   da   ove   škole  postižu   dobre rezultate. 

Iako    ove skole  nemaju   uniformni  sistem, imaju unikatni  sistem  vrednovanja predavača.   

Rezultati    istraživanja   pokazuju   da  egzistira  opšte  ubeđenje  svih  stranaka  u  sistemu   

obrazovanja  ,  da  sistem  vrednovanja   predavača  treba  da  se  aplikuje   da  pobolša  rast  

kvaliteta  predavača  u  svim  srednjim  školama   Kosova. 
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Metodologija  

Sa ciljem postizanja dobrih rezultata grupa mladih uradila je jednu kombinaciju   

metodologije  kao efikasan način dostignuća njenih ciljeva. Za taj cilj upotrebljena je  

kvantitativna  i kvalitativna metodologija  intervjuisanja. 

Ovo  intervjuisanje  je realizovano sa  svim  Direktorima  srednjih  skola  Kosova,  sa jednim  

brojem  profesora  kao i sa presednicima  saveta ucenika  u onim  skolama  gde  su  formirani  

ovi saveti.  

Za ovaj projekat intervjuisane  su  sve  srednje škole u ovim opštinama  Kosova: Pristina,  

Peć, Mitrovica, Uroševac, Gilane, Vučitrn, Kosovo  Polje, Skenderaj, Glogovac, Obilić,  

Lipljan  i  Stimlje.  U  ovoj  fazi  intervjuisani  su  71  respodenta.                          

         

 Rezultati                                                                                                       

Nove aplikativne reforme posle  rata  na  Kosovu, kao  da  su  konsiderovane  kao dobar   

način  da  se  izmeni   sadrzaj  predavanja, tako  dakle da one  ne nalaze taj put  uspeha.    

Grupa mladih  preko  ovog istrazivanja  uspela  je da nabroji nekoliko  nedostataka  koji su  

onesposobili  efektivno  rešenje  proklamiranih  reformi. 

Faktori koji su identifikovani izmedu ovog istrazivanja su: nedostatak  školske    

infrastrukture, veliki broj učenika u  jednom odelenju,  nedostatak upućenosti    od strane 

profesora kao posledice    nedovoljnih časova  treniranja, nedostatak  motiva od strane 

profesora da bi  izvršili  na  nivou reforme  kao posledice malih  plata.  

Istraživanje je  pokazalo  da  apliciranje  reformi  u srednjim  školama  Kosova  je  raznolik, 

ali uzeti u   opšte   samo  15% intervjuisanih  izrazili su se kao  zadovoljni  sa   apliciranim    

reformama,  10%  respodenta   su se   izrazili  kao  delimično   zadovoljni  dok  najveci broj  

75%  misljena  su    da  apliciranje   reformi  je    nedovoljno   realizovano.  

Grafikon  broj  jedan  vizuelno  pokazuje  odgovore   respodenata. Pokazani  rezultati  govore   

da  apliciranje   reformi  u  velikom   broju  škola   na  Kosovu   ostaje  samo  na  papiru  .Ne   

apliciranje  reformi   od  strane  učenika govori  o  nemogucnosti  zbog  starog doba   

profesora, dok  profesori  i direktori   skola  nabrajaju   veliki    broj   faktora  spomenutih  

ranije. 

Iako  uvođenje   ovih  proklamiranih  

reformi,  za  sve  relativne  stranke  ostaje  

jedan od  glavnih  objektiva u obrazovnom 

procesu  posebno   u   procesu  predavanja. 

Jedan  drugi  segment   koji je  bio  glavni   

objekat  našeg istraživanja, bio je  

vrednovanje  [ocenjivanje]  profesora   od   

 strane  ucenika. 
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Ova praksa upotrebljena je u evropskim  zemljama   kao mogucnost profesorkog poboljsanja    

primajuci    hvalenje  i  kritike  od  strane  ucenika, izgleda da  se  ne  aplicira u  srednjim  

skolama  Kosova.  Kao  najmanje  rezultat  istrazivanja  potvrduje  ovu  stvar.  Rezultati  su  

pokazali  da u  90% srednjih   skola   Kosova  ne  aplicira  se  ovaj  mehanizam,  dok  10%   

skola  apliciraju ovaj  sistem .  

 

 

 

 

 

 

Iako  ovaj  broj  od  10%   respodenata   koji   apliciraju    sistem  ocenjivanja  profesora   od  

strane    učenika  ne  funkcioniše   kako  treba   i  malo  se   pokazao kao    efikasan. 

Ovde   se  navodi   kao   razlog   sto  nema   borda  ili  pravosnažnog   organa  koji   bi   uzeo  

u   obzir   ovo   ocenjivanje. Tako  da   se  rezultati  ne  publikuju  . 

Na   drugom  grafikonu  vide   se  vizuelni  odgovori   respodenata  koji   su  vezani   sa  

programom   ocenjivanja   profesora   od  strane    učenika. 

Istrazivanje  je  pokazalo  da  svi  koji  su  intervjuisani  izrazili  su   se  za  pro  instaliranje   

ovog   mehanizma,  koji  po  njima   može   podići   nivo    odgovornosti  profesora, da   bi   

na  taj   način     proces    predavanja  bio    atraktivan    i   interaktivan. 

Treci  grafikon    potvrđuje   napomenutu  vezu .Ucenici  su  se  izrazili  pozitivno   da  bi  

iskreno  dali   ocenu  za   profesore.  Pošto   

ovo   vrednovanje     moze   pomoci   u   

onim  tačkama  poboljšanju gde  mogu    

stagnirati.  
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Jedno obrazloženje za ” Procenjivanje” 

 
Uraditi jednu dobru procenu isto je kao baviti jedno dobro istraživanje. U oba dva slučaja, vi 

će te pokušati da odgovorite na nekoliko važnjih pitanja, oko jedno važnije teme. 

Ključ za obavljanje oba dva aktiviteta treba da (a) idenntifikacija odabranih pitanja da se 

urade (b) dase  razmisli kako odgovoriti na pitanja.
1
 procena je jedan opšti proces jedne 

sistematske analize i kritike koje te vode do prosuđi vanja i preporuka za poboljšanja 

kvaliteta jednog ( predavača) institucije, škole ili programa.
2
 

 

Proces procene može biti sastav spoljnih procena u kome individ u spoljnem okviru ili 

programa angažovani su za procenjivanje obuke i jednu unutrašnju procenu ili samoprocenu 

koji se obavlja od samo predavača. Ekzistiraju dva bazalna cilja da se proceni nešto, koji se 

nazivaju ”Formative” i ” Sumative” (Scriven 1967). Odluk oko izvora procenjivačkih 

informacije, metoda prikupljanja informacija, i o važnosti formalnog procesa zavise od fakta 

da je najvažniji cili sabirački ili formiranje.
3
 

 

Procena predavanja može biti sabiranje (prikupljanje podataka koji se upotrebljavaju za 

donošenje odluka koje tiču  naimenovanja, vreme održavnja, promovisanje, podizanje prema 

zaslugama, i odabiranje negrada za recipiente ili formative ( da se poboljša predavanje 

instruktora koji se ocenjuje).
4
 

 

Predavanje po svojoj prirodi ne može  se procenjivati kao efktivno sve dok ne liči na jedno 

značajno učenje. Tako da procena predavanja logički može se koncentrisati na ponašanje i 

kvaliteta predavača, rezultati učenika ili oba zajedno.  U jednom pogledu intuitivno ima 

smisla za studenta, koji je glavni produkat-proizvod efektivnog predavanja, i mnogo 

vaspitača priznaju ideju koja se bazira na podršku rezultata predavanja, nego sud studenta ili 

kolega o stilu prezentacije ili materiala.  

Sigurno, demonstracija u kojoj ima udela student, gde se  pokazuje u prvom pogledu da jedan 

učenik ima korist, pokazuje da je predavanje bilo efektivno.
5
 

 

Koja su glavna pitanja oko procene predavanja? U najvećem delu su: koliku  dobro 

predajem? Koji  su aspekti mojeg predavanja dobri i koji imaju potrebu za korigovanje? Prvo 

pitanje proizilazi za donošenje jedno procene/testiranje, do kje druga analitička i diagnostička 

po karakteru. 
6
 

Ukratko glavne tačke za procenu efektivnog  predavanja je sakupljanje podataka iz različitih 

izvora (trouga delatnosti) osiguranje da sve aktivnosti u vezi školovanja su nagrađena od 

kvalifikovanih ljudi da bi dostojno nagradivani. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 L. Dee Fink. Evaluating your own teaching, pp. 1. 
2 EURYDICE. Quality Assurance in teacher education in Europe, pp. 73. 
3 Berman, Elena. A short guide to Evaluating Teaching, pp. 5. 
4 Richard M: Felder, Rbecca Brent. How to evaluate pp. 202. 
5 Richard M: Felder, Rbecca Brent. How to evaluate pp. 6. 
6 L. Dee Fink. Evaluating your own teaching, pp. 1. 
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Zašto da procenjujemo? 

 
Istraživanja pokazuju da predavači imaju najveću korist od procene formative ( procena sa 

ciljem poboljšanja predavanja) tada kada su pomogli u formiranju priloženih pitanja, kada 

shvate pozadinu delatnosti (procenu) koja se pruži i kada je pomoć i izvori za poboljšanje na 

dispoziciju. 

 

Bez obzira koliko smo dobri i koliko 

smo slabiji kao predavač, mi svi 

imamo potencijal da se poboljšamo sa 

vremenom (pogledajte strelicu na 

figuru 1). Nekoliko predavača i posle 

svega stalno poboljšavaju kvalitet i 

približuju se potencijalu (pogledaj 

strelicu) dok drugi imaju mala 

poboljšanja u svojoj karijeri tako da im 

opada kvalitet a nekad na kraju 

programu (pogledaj strelicu) Zašto? Ja ču polemisati da primarna razlika izmedu onih koji se 

poboljšavaju i onih koji se ne poboljšavaju je što oni prvi prikupljaju informacije oko svojih 

predavanja, i odlučni su u poboljšanju nekih svojih aspekata onoliko koliko obavljaju svoje 

predavanje.
7
 

 

Drugi razlog za procenu je taj što se vrši dokumentiranje kvaliteta predavanja jednog 

nadgledajući druge. Svi profesionalci u svojoj karijeri imaju druge ljude koji su upoznati oko 

kvaliteta njihovih predavanja.  Može biti presedavajući departamenta ili postoječe institucije, 

ili može  biti budući potencijalni predstavnik. U tom momentu kad neko predaje, oni imaju 

snimak i drugi vole da znaju koliko dobro predaju. 

Jedini način da jedan učitelj približi ovu informaciju je da ih prikuplja i baš to je 

procenjivanje. Na kraju svaki čovek ma potrebu za procenu. Ovo je dobro za dobro i 

zadovoljstvo našeg mentaliteta i psihe. Jedna stvar je najvažnija. Da uradiš jedan posad i da 

misliš da ide dobro. Ima i jedna skroz duga stvar jeveliko iskustvo i zadovoljstvo da imaš 

solidne informacije i na kraju da shvatiš da si završio jedan pravi posao. 

Ovo zadovoljno saznanje, ova sigurnost može biti samo tada kad izvržimo oštru procenu 

našeg rada. 

 

Beneficije koje dolaze od procene i ocenjivanja od strane studenata, Beneficije po 

stremljenju (Ory,2001) 

 

1. Predavači procenjuju input i vrše pobolšanje u njihovom predavanju. 

2. Predavači se nagrađuju po njihovom odličnom procenjivanju. 

3. Predavači sa nižom procenom forsiraju se da traže pomoć. 

4. Studenti svataju i upotrbljavaju procenu kao način da sugerišu pobolšanje u 

predavanju. 

5. Studenti imaju više informacije u šta i čemu da vrše odabiranje lekcija i nastave. 

6. Procenjivanje motivišu predavače da poboljšaju nastavu. 

7. Studenti vide procenjivanje kao vozilo promena. 

 

                                                           
7 L. Dee Fink. Evaluating your own teaching, pp.2. 

Kvalitet 

nastavnika

a 

Nas 

nastavnicki 

potencijal 

Nastavnici 

koji se 

procenjuju 

Nastavnici koji 

se ne procenjuju 

procenjuju 
VREME 



 

  
26 

 
  

REPORT April, 2008 

 

Šta i kako da procenjujemo? 

 
Sastanak  procena studenata nije jedini i najbolji način ali kao prvo način je kako 

proceniti predavanje. Profesionalci u polju procenjivanja predavača avociraju priključenje 

mnogih izvora i multimetoda u proceni efekta predavanja. 

Sastanak procenjivanja od strane učenika treba kombinovati podacima koji su sakupljeni 

od raznih izvora upotrebljavajuči  razne metode kao ”peer review” proces koji pregledan i 

precenjivan portfoliot za predavanje, nagledanje učionloca i  samoprocenjivanje. (Ory, 

2001). 

U svakom slučaju procenjivanje studenata ispoljava viši stepen validnosti i one žalbe koje 

su upućene protiv njih padaju na najniži  stepen od strane istraživanja. Studenti su u boljoj 

situaciji nego drugi da prosuđuju označene aspekte predavanja pošto su veoma jasne 

činjenice, interesantan, poštovan i pravedan instruktor i samo oni mogu svedočiti kako je 

instruktor uticao na njihov stav u okviru predavačkog materiajala, motiv za učenje i 

njihovu samouverenost.
8
 

 

Optimalni uslovi za sudente koji daju procenu za predavanje (Svinicki, 2001) 

 

1. Studentima treba dati oglas kada će se od njih tražiti da daju procenu. Tako daće imati 

vremena da misle o pitanjima koje će im biti dostavljene. Idealno studenti će biti 

informisani dan ranije za jednu procenu koja se održava. Tako da će im proći vreme 

misleći o školskom iskustvu da bi biti precizni i jasni o procenjivanju kod instruktora. 

 

2. Studentima treba upustva oko načina davanja procene studentima treba upustvo kako 

biti precizni u njihouim komentarima, projašnjenja stranih reči koje se upotrebljavaju u 

proceni.  Takođe, studenti treba informisati o načini kako predavači planiraju odgovore za 

procenu koju daju studenti. 

 

3. Studentima treba odgovarajuče vreme da bi dali procenu, predavači treba biti željeni u 

razredu i da provedu nekoliko vreme da bi se dala odgovarajuče procena. Formulari za 

procenjivanje ne treba dati na kraju polugođa zbog toga što studenti mogu ubrzati u 

popunjavanju formulara procene pošto je kraj i imaju žurbu za odlaženje. 

 

Studenti mogu procenjivati i opredeliti: 

 

1. organizaciju nastave i planiranje 

2. Jasnoču, sposobnost komuniciranja 

3. Međurad učitelja – studenta raport 

4. Poteškoće u nastavi, prebukiranje 

5. Procena – ocenjivanje – testovi 

6. Samoprocenjivanje učenja od strane studenata 

7. Ako je knjiga ili drugi materijali dobrobitni u toku nastave ili knjige i materijali 

koji se upotrebljavaju u nastavnom procesu. 

8. Ako predavač održava pozitivan ambient u razred u toku očenja 

9. Ako instruktor govori  jasno i svata se lako 

                                                           
8 Richard M: Felder, Rbecca Brent. How to evaluate, pp.200. 
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10. Ako je profesor na vreme dolazio  za nastavu i koliko puta ne dolazi na vreme i 

drugo. 

Preporuke  

Mladi  saveta   ALBANSKO-AMERIKANSKOG,  ucesnici  Kosovskog programa vođenja, u 

slučaju  sređivanja   ovog    raporta  izašli   sa   nekoliko   preporuka    koje  će   poslužiti  

Ministarstvu  Obrazovanja   Nauke  i  Tehnologije  kao  pokazatelj  u  cilju   poboljšanja    

predavanja   u  srednjim   školama  Kosova. 

Mladi   Kosovskog  Programa   Vođenja  mišljena   su: 

Ministarstvo   Obrazovanja  Nauke i Tehnologije treba da  da odluku  preko  naredbe  za    

sve   srednje škole Kosova apliciranja sistema ocenjivanja predavača od strane  učenika  kao  

prvi  instrument  u procesu  predavanja. 

- Ovo  ocenjivanje, treba da se izvršava  na svako  polugodište, profesori  da  se angažuju sa  

vecom  energijom  u  procesu  predavanja  i  sa  drugačijom  performansom. 

- Sredivanje  testova   sa  kojimaće  biti   ocenjivanje  predavača, treba  biti  u   skladu  sa   

svim  relativnim    strankama   koje  su   uključene  u  procesu    obrazovanja   Kosova.  

- Ovo ocenjivanje posluziće direktorima srednjih škola da imaju informacije  performansama    

profesora,  tako  da  ce  biti  pokretač   za  strožiju  konkurenciju   među   profesorima. 

- Za  sređivanje  testova, director škole  formirace bord koji ce uzeti  u  obzir  sve  relativne   

stranke  u  procesu  obrazovanja . 

- Ocenjivanje   testova   biče korektan    proces    sa    ciljem  da  se   dobiju    tačniji  

rezultati. 

- Rezultati   ocenjivanja   treba   istaknuti   na   jednoj    tabli  koju   če   da  vide  učenici.     

Profesori,  i   svi   radnici   škole. 

- Ove  rezultate   treba   poslati   u  opstinskim   direktoratima   za  obrazovanje   sa   ciljem  

da  na   svakom   polugodištu     izaberu  najbolji   obrazovni   kolektiv.   Grupa   mladih  je  

misljenja  da  je ovo    najbolji  način  porasta   nivoa  predavanja . 

- Sređivanje  testova  treba   biti  na taj  način  da ućenici   ne ocenjuju  po zakonu  inercije,  

nego po realnom i objektivnom  stanju. 

- U slučaju  ocenjivanja  predavača  od strane učenika, professor  koji  se ocenjuje  ne mora      

biti  prisutan. 

- Testovi za  vrednovanje  predavanja  bice anonimni sa ciljem  da se  učenici  ne plaše od   

postojecih    reakcija  predavača. 

- Iz  ovog  raporta   izlazi  preporuka   organizovanja   jedne    konferencije  koja  če trajati    

dan  gde  če  se  diskutovati  o  dobijenim  podacima  preko  ovog  projekta. 

- Preko ovog raporta, grupa mladih ovog programa treba uzeti u obzir i takođe  MONT-je 

naše preporuke, tako da ove preporuke direktno utiči na proces koji je najvažniji na Kosovu, 

rastu kvaliteta i uzdizanje u procesu predavanja. 
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