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НАСТАВНИЧКЕ РЕФЛЕКСИЈЕ 
О ЕВАЛУАЦИЈИ СОПСТВЕНОГ РАДА1

Евалуација рада наставника се у образовној политици многих земаља 
представља као значајно стратешко решење у настојањима да се 

осигура квалитет образовања. Ипак, начин на који наставници разумеју евалуацију 
сопственог рада и њихов однос према евалуацији заступљеној у пракси нису 
много истраживане теме. Циљ истраживања био је да се добије увид у искуства 
наставника с евалуацијом сопственог рада и у њихово виђењe могућности да 
се евалуација организује на другачији начин. У истраживању су учествовала 24 
наставника са којима смо о овим темама разговарали у оквиру пет фокус група. 
Прикупљени подаци обрађени су методом квалитативне тематске анализе 
садржаја. Добијени налази показују да наставници препознају различите користи 
од евалуације, али наводе и бројне тешкоће њене организације у пракси. Упркос 
томе, наставници немају идеје за промене у пракси евалуације које би могле да 
разреше ове тешкоће. Међу наставницима превладава гледиште да је спољашња 
евалуација најпожељнија јер је објективна, при чему се постигнуће ученика сматра 
најбољим показатељем квалитета рада наставника. Наставничка перспектива 
о евалуацији као обухватном сагледавању свих аспеката сопственог рада јавља се 
тек у назнакама. Ови налази упућују на неопходност јачања културе евалуације у 
школама, као и на значај брижљивог конципирања система евалуације у образовању.

Кључне речи: евалуација рада наставника, квалитет рада наставника, професија 
наставник, перспектива наставника о евалуацији.

1 Чланак представља резултат рада на пројектима Од подстицања иницијативе, 
сарадње, стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву (бр. 179034) 
и Унапређивање квалитета и доступности образовања у процесима модернизације Србије 
(бр. 47008) чију реализацију финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије (2011-2014).
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TEACHERS’ REFLECTIONS UPON EVALUATION OF THEIR WORK

Teacher evaluation is seen as an important strategic  solution for enhancing 
the quality of education in educational policies of many countries. Yet, the way 

teachers understand the evaluation of their own work and their stance related to  evaluation 
as it is used in practice have not been explored much. The aim of the research was to get 
an insight into the teachers’ experiences with the evaluation of their work and their views 
of a possibly different organization of evaluation. The research included 24 teachers who 
participated in the discussion within five focus groups. The obtained results were processed 
by using the method of qualitative content analysis. The findings show that the tachers 
recognize various benefits of evaluation but see also numerous dificulties for organization 
of evaluation in practice. They have no ideas for changing evaluation practice in order to 
overcome these difficulties. The prevailing views are that external evaluation is the most 
desirable because it is objective, and that the students’ achievements are the best indicator 
of the teacher’s work. Their ideas about evaluation as a comprehensive consideration of 
all aspects of their work appears only as incomplete outlines. The findings indicate that it 
is necessary to strenghten the evaluation culture in schools and that it is very important to  
meticously devise the evaluation system in schools.

Keywords: teacher evaluation, quality of the teacher’s work, teacher profession, teachers’ 
views of evaluation.

МНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОБ ЭВАЛЬВАЦИИ 
СОБСТВЕННОЙ РАБОТЫ

Эвальвация работы преподавателей в образовательной политике 
многих стран считается важным стратегическим решением в 

обеспечении качественного образования. Тем не менее, проблема отношения 
преподавателей к эвальвации их работы и их отношение к эвальвации 
практической работы не так много исследована. Целью данного исследования 
было проанализировать опыт учителей в эвальвации своей работы и их мнения 
о возможности по-другому провести эвальвацию практической работы. 
Исследование проведено на примере 24 преподавателей, с которыми данная 
тема обсуждалась в рамках 5 фокус-групп. Собранные данные проанализированы 
с использованием метода качественного тематического анализа содержания. 
Результаты показывают, что преподаватели видят пользу в эвальвации, но и 
ряд трудностей в ее организации в школах. Однако, они не предлагают меры для 
решения замеченных трудностей. Большинство анкетированных преподавателей 
считает внешнюю эвальвацию наиболее желательной, потому что она наиболее 
обqективна, в результате чего успех учеников считается лучшим индикатором 

Резюме
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качества работы преподавателей. Мнение преподавателей об эвальвации как 
всеобqемлющем рассмотрении всех аспектов работы преподавателя появляется 
только в общих чертах. Полученные данные свидетельствуют о необходимости 
укрепления культуры эвальвации в школах, а также о важности тщательного 
проектирования системы эвальвации в образовании. 

Ключевые слова: эвальвация работы преподавателей, качество работы 
преподавателей, мнения преподавателей об эвальвации. 

Увод

Последњих неколико деценија питања унапређивања система образовања 
наставника, њиховог професионалног развоја и начина евалуације њиховог рада 
постала су веома значајна за доносиоце одлука у области образовања у многим 
земљама света, будући да се наставници препознају као носиоци реформи у 
образовању (Hargreaves, 2004; Nastavnici su bitni - kako privući, usavršavati i zadržati 
efikasne nastavnike, 2010) и најважнији унутаршколски чиниоци који доприносе 
квалитету постигнућа ученика (Goe, 2007; Goldhaber & Anthony, 2003; Rivkin et 
al., 2005). У многим развијеним земљама у свету савремени моменат политике 
и праксе приступања квалитету рада наставника, па и образовања у целини, 
одликују настојања да се дефинишу униформне мере квалитета и да се обезбеде 
објективни начини процењивања квалитета рада наставника (Stančić, 2014). У том 
контексту, како наводи Стронак, евалуација постаје главна технологија спољашње 
контроле рада наставника (Stronach, 2000). С друге стране, истраживања показују 
да наставници често нису ни на који начин укључени у процес доношења одлука 
о показатељима на основу којих се дефинише квалитет њиховог рада, нити се 
подстиче њихово активно укључивање у саме процесе евалуације (Stančić, 2014; 
The Quality of Teachers - Recommendations on the development of indicators to identify 
teacher quality, 2006; Timmering et al., 2009).

У раду ћемо приказати кључна теоријска сазнања о евалуацији рада 
наставника као компоненте система евалуације у образовању, да бисмо потом 
представили законске основе евалуације рада наставника у Србији и резултате 
истраживања наставничке перспективе о пракси евалуације рада наставника.

Евалуација рада наставника као компонента система евалуације у 
образовању – значај и функције

Евалуација рада наставника се у научним и стручним радовима који се 
баве овим питањем веома различито схвата, а разлике у схватањима могуће 
је разматрати са више становишта. У радовима који у фокусу имају професију 
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наставник и развијање наставника као рефлексивних практичара (Beerens, 2000; 
Peine, 2007; Zeichner & Liston, 2014), евалуација се, као елемент професионалног 
деловања и професионалног развоја наставника, разматра из перспективе њеног 
значаја за појединачног наставника. С друге стране, у радовима који питањима 
квалитета образовања приступају са системског становишта (Ingvarson & Rowe, 
2007; Nastavnici su bitni - kako privući, usavršavati i zadržati efikasne nastavnike, 2010; 
Stronge & Tucker, 2003: Teacher Evaluation - A Conceptual Framework and Examples 
of Country Practices, 2009), евалуација рада наставника се посматра као један од 
елемената система евалуације у образовању и њен значај се превасходно разматра 
у контексту доприноса ефикасности система образовања, иако се не занемарује ни 
њен значај за саме наставнике. Тако, поред тога што евалуација рада наставника као 
појединачни процес може бити активност самог наставника (самоевалуација), она 
може бити и део система спољашње контроле квалитета (појединачне инспекције), а 
може представљати и само један сегмент самоевалуације или спољашње евалуације 
рада школе. У контексту самоевалуације рада школе, евалуација рада наставника 
може служити у идентификовању аспеката рада које је потребно побољшати и 
потреба наставника у развијању праксе, што истовремено може користити за 
дефинисање школског развојног плана (Danielson & McGreal, 2000; Peterson, 2000). 
Поред тога, евалуација рада наставника може укључивати и допринос наставника 
развоју школе као један од показатеља квалитета њиховог рада. 

Према томе шта представља извор за показатеље квалитета рада наставника 
који се користе у евалуацији и на који начин се приступа прикупљању података 
о раду наставника, можемо разликовати најмање три приступа евалуацији рада 
наставника. У последњих неколико деценија у свету је актуелан приступ евалуацији 
рада наставника који је заснован на стандардима компетенција наставника 
и индикаторима квалитета рада наставника. У САД су, поред тога, актуелни и 
приступи евалуацији рада наставника који као универзалну меру квалитета рада 
наставника користе њихов допринос постигнућу ученика (Ingvarson & Rowe, 2007; 
Stančić, 2011). Оба наведена приступа евалуацији рада наставника заснивају се на 
идеји да постоје општеважећи показатељи квалитета рада наставника и да је на 
основу њих могуће објективно утврдити у којој мери наставник остварује квалитет 
у свом раду (Stančić, 2014). Поред приступа који су усмерени на мерење квалитета 
рада наставника према унапред задатим критеријумима, у педагошкој теорији 
постмодерне оријентације се све више говори о приступу грађења значења који 
заступа идеју да је квалитет лични конструкт наставника и да би евалуацију рада 
наставника требало базирати на различитим формама документовања праксе, како 
би се она учинила видљивом и подложном преиспитивању (Dahlberg et al., 2007).

Најчешћа подела приступа евалуацији рада наставника у литератури је на 
основу функција које би евалуација требало да остварује, а као две кључне функције 
истичу се контрола квалитета рада наставника и унапређивање праксе (Danielson & 
McGreal, 2000; Peterson, 2000; Stronge & Tucker, 2003; Teacher Evaluation - A Conceptual 
Framework and Examples of Country Practices, 2009). Евалуација рада наставника 
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у функцији контроле квалитета, како наводе различити аутори, значајна је за 
институције образовања на два начина: (1) како би оне могле да покажу ефективност 
рада држави и јавности, (2) како би осигурале одговорност наставника за квалитет 
сопственог рада (Peterson, 2000; Stronge et al., 2006; Teacher Evaluation - A Conceptual 
Framework and Examples of Country Practices, 2009). Обезбеђивање одговорности 
наставника се настоји постићи успостављањем система подстицања који најчешће 
подразумева плаћање наставника према радном учинку или резултатима ученика, 
погодности у виду бонус плате и могућности напредовања у каријери за наставнике 
који постижу добре резултате или, пак, санкције за оне за које се покаже да остварују 
незадовољавајуће резултате (Stronge et al., 2006; Teacher Evaluation - A Conceptual 
Framework and Examples of Country Practices, 2009). Евалуација рада наставника у 
сврхе унапређивања квалитета рада би превасходно требало да служи самим 
наставницима да дођу до увида о свом раду, да осветле изворе потешкоћа са којима 
се сусрећу и могуће путеве развијања праксе (Danielson & McGreal, 2000). Ове две 
функције евалуације рада наставника подразумевају различите одговоре на питање 
како приступити евалуацији: шта су показатељи квалитета рада наставника, какви 
ће подаци бити прикупљани и на који начин, који актери су укључени у евалуацију 
и какве су њихове улоге. Тако, ако прихватимо став да је рад наставника потребно 
евалуирати уколико се он жели унапређивати, као најпогоднији начини евалуације 
позиционирају се они формативне природе и различити облици самоевалуације, 
који пружају могућност наставнику да боље разуме себе и своју праксу (Smith, 2001). 
С друге стране, онда када се евалуација организује ради контроле квалитета рада 
наставника, настоји се да прикупљање података о раду наставника буде објективно, 
те је евалуација типично спољашња – организују је изваншколски експерти и 
надлежне институције (Ingvarson & Rowe, 2007; Stronach, 2000).

У литератури се често истиче да дисбаланс између спољашње и унутрашње 
евалуације, односно између функција које би евалуација требало да остварује, 
може угрозити однос наставника према евалуацији сопственог рада. Наиме, 
практиковање спољашње евалуације само у сврхе контроле квалитета рада, 
без повезаности са могућностима за развијање праксе, може довести до тога да 
наставници процедуре евалуације почну да доживљавају као бесмислену рутину, 
што код њих изазива неповерење, несигурност или апатију (Peterson, 2000; 
Teacher Evaluation - A Conceptual Framework and Examples of Country Practices, 2009). 
Додатно, када су наставници суочени са потенцијалним последицама евалуације за 
њихову каријеру, склоност да се открију слаби аспекти рада нестаје, те је функција 
унапређивања праксе угрожена (Teacher Evaluation - A Conceptual Framework and 
Examples of Country Practices, 2009). Ови ризици, како аутори истичу, нарочито су 
изражени у срединама где евалуација није укорењена у културу школе, где они 
који се евалуирају и евалуатори имају мало искуства и где евалуаторима није 
признат легитимитет (Danielson & McGreal, 2000; Peterson, 2000; Teacher Evaluation - A 
Conceptual Framework and Examples of Country Practices, 2009). 
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Законске основе праксе евалуације рада наставника у Србији

У актуелној просветној легислативи наше земље предвиђена је спољашња 
евалуацијa рада наставника као део институције стручно-педагошког надзора 
који обављају просветни саветници, а на основу стандарда квалитета рада 
образовно-васпитних установа и стандарда компетенција за професију 
наставник (Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru, 2012). Надзор се обавља 
присуствовањем извођењу наставе и другим облицима рада, прегледом 
педагошке документације и евиденције и анализом података и информација 
прикупљених од ученика, родитеља, као и наставника над чијим се радом 
врши надзор и од других лица по потреби (Pravilnik o stručno-pedagoškom 
nadzoru, 2012). Поред надзора, законом је предвиђено и самовредновање рада 
установа, које укључује и сегменте који се односе на рад наставника, као што 
су: начин остваривања образовно-васпитног рада, стручно усавршавање и 
професионални развој запослених, задовољство ученика и њихових родитеља 
(Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 2009). Самоевалуација се 
код наставника тек декларативно охрабрује у документу који се односи на 
стандарде квалитета рада установa где је један од индикатора квалитета да 
„запослени на основу резултата самовредновања унапређују професионално 
деловање“ (Standardi kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova, 2010) и кроз 
документ који дефинише стандарде компетенција за професију наставник, 
где се наводи да наставник треба да анализира, процењује и усавршава 
своју професионалну делатност, користећи се информацијама које добија 
самовредновањем и екстерним вредновањем, а предвиђени су и стандарди 
који се односе на самовредновање наставника у различитим аспектима рада, 
као што су: ефикасност метода рада, мотивација и задовољство ученика, 
сарадња са другим актерима школског живота (Standardi kompetencija za profesiju 
nastavnik i njihovog profesionalnog razvoja, 2011). Најновија промена у просветној 
легислативи, а која се односи на евалуацију рада наставника, јесте увођење 
портфолија као начина да наставник систематично прати, анализира и вреднује 
свој рад, напредовање и професионални развој. Предвиђено је да наставник 
у портфолију чува најважније примере из своје праксе, примере примене 
наученог током стручног усавршавања и лични план професионалног развоја, 
а портфолио од наставника на увид могу тражити директор, стручни сарадник 
и просветни саветник (Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja 
nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, 2012). Укупно гледано, можемо рећи да 
се у просветној легислативи наше земље декларативно предвиђа и спољашња 
и унутрашња евалуација рада наставника. Ипак, начин на који се евалуација 
заиста остварује у пракси може бити сасвим друго питање, а један од путева 
да се дође до одговора јесте истраживањем наставничких искустава у вези с 
евалуацијом сопственог рада.
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Методологија истраживања

У раду смо желели да кроз истраживање искустава наставника у вези 
с евалуацијом сопственог рада и њихове перспективе о могућностима да се 
евалуација организује другачије дођемо до сазнања о томе шта за њих представља 
„добру евалуацију“. Имајући у виду да наставничко виђење евалуације до сада није 
много истраживано код нас, определили смо се за интерпретативну истраживачку 
парадигму и квалитативну методологију које пружају могућност да се открију 
и разумеју значења која су уграђена у искуство субјеката и уз помоћ којих они 
конструишу и одржавају своју стварност (Gibbs, 2007; May, 2011). 2

У истраживању су учествовала 24 предметнa наставника, и то: из једне основе 
школе (6 наставника), једне средње стручне школе (5) и једне гимназије (5), док су 
две групе биле са наставницима из различитих школа (по 4 наставника у обе групе).

За технику прикупљања података одабран је фокус групни разговор јер је он 
обезбеђивао упознавање богатих искустава које учесници имају о истраживаним 
питањима (May, 2011; Stewart et al., 2007), а уједно представља и средство 
оснаживања учесника, јер омогућује њихову активну улогу у управљању током 
разговора (Chiu, 2003; Džinović, 2009). Фокус групни разговори са наставницима 
су садржали три тематске целине: (1) наставничко виђење начина евалуације 
рада наставника који су заступљени у пракси, (2) наставничке идеје за промене у 
пракси евалуације рада наставника, (3) испитивање могућности да промене које су 
наставници предложили допринесу пракси евалуације рада наставника. Разговори 
су снимани и након транскрипције су унети у софтвер за обраду квалитативних 
података МаxQDA 11.

У анализи података примењена је тематска анализа садржаја која омогућује 
интерпретацију података кроз поступке кодирања и откривања тематских образаца, 
односно, категорија (Braun & Clarke, 2006; Krippendorf , 2004). Будући да смо желели 
да дођемо до увида о личним значењима које наставници приписују искуству са 
евалуацијом сопственог рада, одабрали смо индуктивни приступ анализи садржаја 
(Elo & Kyngäs, 2008; Mayring, 2000), што значи да је кодирање и формулисање 
категорија урађено кроз ослањање на добијене податке, а не на теоријске 
конструкте који су унапред одређени. Прво смо кроз детаљно ишчитавање 
транскрипата разговора са наставницима упознали њихов садржај да бисмо добили 
укупну слику о томе које се све теме у њима јављају. Потом је аналитичка процедура 
подразумевала да се текст дели на мање јединице које се односе на одређене 
теме, у чему смо се руководили кључним истраживачким питањима. Иницијално 
кодирање текста урађено је тако да кодови буду „блиски подацима“ (Charmaz, 2006), 
односно да што верније одражавају основну поруку коју су учесници саопштили у 

2 Овај рад представља секундарну анализу података прикупљених за потребе израде 
докторске дисертације Начини евалуације и грађење значења квалитета рада наставника 
која је 2015. године одбрањена на Филозофском факултету Универзитета у Београду (Stančić, 
2015). 
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разговору. Ови кодови су нас даље водили ка аналитичком дефинисању кључних 
концептуалних категорија, кроз стално поређење података и уочавање одређених 
тематских образаца (Charmaz, 2006). 

Резултати истраживања и дискусија

Наставничко виђење начина евалуације рада наставника 
који су заступљени у пракси

Као начине евалуације сопственог рада са којима су имали искуства у 
досадашњем раду, наставници наводе следеће: опсервације часова (обављају 
их просветни саветник, директор школе или стручни сарадници школе), вођење 
наставничког портфолија, анкетирање ученика и неформални разговори о раду 
наставника, успех ученика на такмичењима, коментари о раду које наставници 
добијају од различитих актера (директора школе, колега, ученика и њихових 
родитеља). Досадашњу праксу евалуације наставници описују кроз категорије које се 
односе на уочене потешкоће у евалуацији рада наставника и категорије које се тичу 
користи које наставници опажају да имају од евалуације. Када је реч о потешкоћама 
које наставници опажају у пракси евалуације, анализа показује да се оне могу 
описати уз помоћ четири кључне категорије: необјективност, бирократизованост, 
необухватност и непоштовање наставника (табела 1). Наставници саме поступке 
евалуације рада наставника описују као бирократизоване, јер се спроводе само 
„форме ради“, и као спорадичне, имајући на уму да се евалуација организује 
ретко и да изостаје континуирано праћење промена у квалитету рада наставника. 
Наставници уочавају још једну одлику код поступака евалуације са којима су имали 
искуства у пракси, а која се може повезати и с тиме ко је у улози евалуатора. Реч је 
о релативности података о квалитету рада наставника који се добијају евалуацијом, 
односно о необјективности евалуатора услед њихове нестручности (нарочито 
у предметном знању и методици), склоности ка неконструктивној критици, и 
обојености њихових процена различитим другим чиниоцима (оценама ученика, 
односом са наставником, претходним догађајима и тренутним расположењем). 
Необухватност, односно ограниченост, коју наставници уочавају у евалуацији рада 
наставника у пракси тиче се тога што се они махом односе на ангажман наставника 
у настави, рад с изврсним ученицима или се, пак, процена базира на личном 
односу које актери који су у улози евалуатора имају са наставником. Категорија 
коју смо дефинисали као „непоштовање наставника“ донекле се преклапа са свим 
претходним категоријама, односно може се посматрати као њихова пратећа појава. 
Наставнички доживљај непоштовања према њима као наставницима и према 
професији наставник уопште последица је начина на који се приступа евалуацији 
њиховог рада: спорадично, само форме ради, необјективно и нестручно, ограничено 
у погледу обухвата различитих аспеката рада наставника. 
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Табела 1. Потешкоће у вези са различитим начинима евалуације рада наставника

Категорије Иницијални кодови
Необјективност ˗ Не добија се реална слика стања

˗ Нестручност актера који су у улози евалуатора

˗ Необјективност актера који су у улози евалуатора

˗ Евалуатори склони негативном приступу
Бирократизованост и спорадичност ˗ Спроводи се само форме ради

˗ Јако ретко се организује

˗ Нема континуитета у праћењу квалитета рада
Необухватност ˗ Процењује се само настава

˗ Укључује само рад с изврсним ученицима

˗ Базира се само на личном односу
Непоштовање ˗ Израз непоштовања према наставнику

˗ Деградирање професије

˗ Неповољан статус професије наставник у друштву

За све начине евалуације са којима су имали искуства у пракси наставници 
саопштавају да су им, мање или више, користили у сагледавању одлика себе и 
свог рада и/или унапређивању праксе, као и да су допринели њиховом осећању 
задовољства и мотивисаности за даљи рад. Поред тога, евалуација је наставницима 
користила у сврхе прибављања доказа о квалитету свог рада. Дакле, на основу 
искустава које су са нама наставници поделили, можемо увидети да они, упркос 
бројним потешкоћама које уочавају у пракси, постојеће начине евалуације сматрају 
добрим, будући да остварују сазнајно-практичну, мотивациону и потврђивачку 
функцију (табела 2).

Табела 2. Користи од евалуације са којом су наставници имали искуства

Категорије Иницијални кодови
Самоспознаја и унапређивање праксе ˗ Добијање сугестија за унапређивање рада

˗ Добијање смерница како радити другачије

˗ Долажење до сазнања о одликама сопствене личности 

и праксе

˗ Увиђање места за побољшање
Задовољство и мотивација ˗ Осећање задовољства због онога што је остварено

˗ Осећање задовољства због добијене похвале или 

признања за рад

˗ Осећање пријатности када неко упути лепу реч о њима

˗ Већа мотивација за даљи рад
Доказ / потврда ˗ Добијање потврде да је рад добар

˗ Добијање доказа да се остварују добри резултати
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Наставничке идеје за промене у пракси евалуације рада наставника

Полазећи од искустава које су наставници имали с евалуацијом сопственог 
рада, даљи ток дискусије на фокус групама усмераван је ка размишљању о 
могућностима да се уочене потешкоће превазиђу. Наставници су дали три идеје 
како да се евалуација организује другачије, а то су: анализа видео-снимака 
часова, креирање јавних профила наставника на интернету и коришћење 
резултата тестирања ученика с краја школовања као показатеља квалитета рада 
наставника. Заједничко за ове идеје јесте да су оне продукт наставничког трагања 
за могућностима да се унапреди објективност већ постојећих начина евалуације. 
Предлози наставника углавном су се односили на промене у начину прикупљања 
података о раду наставника, док су укључени актери и показатељи квалитета рада 
наставника остајали непромењени. Тако, анализа видео-снимака часова, према 
виђењу наставника, представља начин да се унапреде опсервације часова, будући 
да би се на тај начин час могао накнадно пажљивије анализирати и аргументованије 
коментарисати. Наставници наводе да би у том случају евалуација могла бити 
кориснија за њих у погледу самоспознаје, али и у смислу обезбеђивања доказа о 
квалитету рада (снимак часа као пример добре праксе). Наставничке идеје да се 
портфолио боље искористи као алат у евалуацији односиле су се превасходно на 
његову употребу у спољашњој евалуацији у виду јавних профила наставника на 
интернету. Наиме, наставници сматрају да би требало да постоји интернет база са 
профилима свих наставника где би свако (колеге, ученици, родитељи) могао јавно 
да искаже мишљење о раду наставника. У том смислу, евалуација рада наставника 
уз помоћ јавних профила на интернету повезана је са још неким начинима 
евалуације који су сада заступљени у пракси, као што су: испитивање мишљења 
ученика о квалитету рада наставника (уз помоћ анкете или кроз разговор) и 
коментаре родитеља и колега о квалитету рада наставника. Наставници сматрају 
да би јавни профили наставника могли да им пруже увид о томе које сегменте рада 
би требало да унапреде и да би могли да делује мотивишуће на наставнике који 
тренутно „отаљавају рад“, док би добрим наставницима могли да пруже потврду о 
квалитету рада. Један број наставника у току фокус групних разговора постигнуће 
ученика поставља као ултимативну објективну меру квалитета рада наставника, 
при чему сматрају да би, поред оцена и успеха ученика на такмичењима, у обзир 
требало узети и резултате тестирања са завршних и матурских испита. У начину 
на који наставници говоре о могућностима да се квалитет рада наставника 
процењује на основу постигнућа ученика, препознаје се да они вредност овог 
начина евалуације превасходно виде у прибављању доказа о квалитету рада и 
подстицању наставника да постижу што боље резултате.
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Испитивање могућности да промене које су наставници предложили 
допринесу пракси евалуације рада наставника

У наставку рада фокус група, наставници су подстицани да размишљају о томе 
да ли би начини евалуације које су предложили могли заиста да допронесу позитивној 
промени у пракси евалуације рада наставника. Кроз дискусију о томе како би се ти 
начини евалуације понашали у реалности, наставници су увидели изазове сличнe 
онима које су претходно препознали у постојећој пракси евалуације рада наставника. 

Упркос томе што су све идеје за промене биле усмерене на побољшање 
објективности евалуације, ниједна од њих, према виђењу наставника, не би заиста 
допринела том циљу. Наставници сматрају да би се приликом коришћења видео-
снимака часова евалуација и даље сводила на један час за који се наставник добро 
припреми, што не би дало слику свакодневне праксе. У погледу јавних профила 
наставника, имајући на уму да би они највише укључивали ученике и родитеље 
као евалуаторе, наставници као кључну потешкоћу наводе њихову пристрасност 
у процењивању. Тестирање знања ученика је као начин да се евалуира рад 
наставника, иако искључује субјективне процене различитих актера, такође 
процењен као необјективан будући да наставници увиђају да се тим путем не може 
утврдити колики је стваран допринос наставника успеху ученика. 

У погледу могућности да предложене промене допринесу мањој 
бирократизованости и спорадичности евалуације рада наставника, а што је још 
једна од тешкоћа коју су наставници препознали у досадашњој пракси, једино би 
јавни профили наставника могли да колико-толико допринесу континуираности 
евалуације рада наставника. Што се тиче евалуације рада наставника на основу 
анализе видео-снимака часова и тестирања знања ученика, наставници наводе да 
се снимање часова не може организовати често, како због недостатка времена тако 
и због неопходних техничких припрема за снимање, док је примена тестова знања 
временски ограничена на крај школовања, када више и не постоји могућност да се 
нешто промени, те представља евалуацију „само форме ради“. 

У погледу обухвата различитих аспеката рада наставника у евалуацији, 
наставници процењују да је потенцијални допринос промена које су предложили 
такође мали. Јавни профили би, према мишљењу наставника, били ограничени 
тиме какав однос наставник има с ученицима, родитељима и колегама, док би 
процене квалитета рада биле ретке. Анализа видео-снимака часова не решава 
проблем ограничавања рада наставника само на наставу, док тестирање знања 
ученика ограничава показатеље квалитета само на академско постигнуће ученика, 
при чему се занимарују остали аспекати развоја ученика којима би наставник могао 
да допринесе. Будући да се тестирање знања ученика спроводи само из појединих 
предмета, наставници сматрају да евалуација рада наставника заснована на 
подацима са тестова није применљива за наставнике свих предмета. 

Укупно гледано, можемо рећи да промене које су наставници предложили не 
решавају ниједну од тешкоћа које су они уочили у досадашњој пракси евалуације 
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рада наставника. То се може тумачити у светлу тога што су наставнички предлози 
заправо представљали измене начина евалуације са којима су они већ имали 
искуства, и то у смеру постизања веће објективности употребом другачијих начина 
прикупљања података о раду наставника. На тај начин су они остали концептуално 
слични начинима евалуације који су тренутно заступљени у пракси и задржали 
су и исте одлике: бирократизованост и спорадичност, ограниченост на поједине 
области рада наставника, непоштовање према наставницима. 

У наставку текста ћемо, сумирајући сазнања до којих смо дошли о томе како 
наставници опажају досадашњу праксу евалуације рада настанвика и како виде 
могућност да се она промени, описати две перспективе наставника о томе каква је 
евалуација пожељна.

Перспективе наставника о пожељним одликама евалуације

Уколико начине евалуације рада наставника са којима су наставници имали 
искуства и оне које су предложили у циљу промене досадашње праксе размотримо 
из угла тога како наставници опажају (потенцијалне) добити од евалуације и 
тешкоће у реализацији евалуације (табела 3), уочавамо одређене обрасце у томе на 
који начин наставници перципирају одлике „добре евалуације“.

Табела 3. Корисност различитих начина евалуације рада наставника и тешкоће које наставници опажају

Начини евалуације рада 

наставника

Корисност евалуације за 

наставнике

Потешкоће са којима се евалуација 

суочава
С З Д Н Б О П

Начини евалуације са којима су наставници имали искуства
Опсервације часова + + + + + + +
Анкете с ученицима + + + + + +
Разговор с ученицима + + + + +
Вођење портфолија + + + + +
Похвале и коментари колега + + + + +
Похвале и коментари колега + + +
Успех ученика на такмичењима + + * + + +

Начини евалуације које су наставници предложили
Анализа видео-снимака часова + + + + + +
Јавни профил наставника + + + + +
Постигнуће ученика на тесту + + * + + +

Легенда: С – самоспознаја и унапређивање праксе, З – задовољство и мотивација, Д – доказ/потврда; Н – 
необјективност, Б – бирократизованост и спорадичност, О – ограниченост, П – непоштовање професије.
* – Објективан је јер не укључује процену било ког актера, али је релативан у смислу да један број 
наставника сматра да није могуће утврдити колики је стваран допринос наставника успеху ученика. 

Имајући у виду наставничке идеје за промене у пракси евалуације, можемо 
претпоставити да је за највећи број наставника са којима смо разговарали 
најважнија одлика добре евалуације објективност и да се она постиже тиме што 
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ће евалуација бити спољашња. Из табеле 3 видимо да најобјективнијим начинима 
евалуације наставници сматрају оне који као показатеље квалитета рада наставника 
подразумевају постигнуће ученика (на тесту или такмичењу) и искључују постојање 
евалуатора. У овом гледишту наставника препознаје се и фокусираност на функцију 
евалуације у добијању потврде о квалитету рада, односно идентификацији „добрих“ 
и „лоших“ наставника, док је функција самоспознаје и унапређивања праксе у 
другом плану. О томе говоре и одговори наставника на крају рада фокус група на 
питање шта би за њих била најбоља евалуација: 

„Она која може објективно да покаже ко је добар наставник, ко какве 
резултате остварује с ученицима. То је једини прави показатељ.“ (наставник историје 
у гимназији)

„Неко треба да одвоји жито од кукоља. У томе је сва мудрост!“ (наставница 
математике у основној школи)

Претходно описана перспектива наставника у складу је са оним што 
Армстронг назива дискурсом академског постигнућа, у коме се основна сврха 
образовања види у придоношењу учениковој способности да постигне високе 
резултате на стандардизованим тестовима знања (Armstrong, 2008). Модели 
евалуације рада наставника засновани на овом гледишту (такозвани value-added 
модели) полазе од претпоставке да одређене карактеристике (рада) наставника 
доприносе променама у постигнућу ученика у периоду између два теста знања, 
као и да је тај допринос могуће прецизно измерити коришћењем статистичких 
поступака (Stančić, 2011). Ипак, охрабрујуће је да један број наставника у оваквом 
приступу евалуацији рада наставника препознаје слабости, које се наводе и 
у стручној литератури: рад наставника и развој ученика се не сагледавају у 
целини (процена је ограничена само на ангажман наставника у настави и само 
на когнитивни развој ученика) и не пружа се конкретна повратна информација 
наставнику о томе које би аспекте своје праксе могао да унапреди (Ingvarson & 
Rowe, 2007; Munoz & Chang 2007). 

Уколико погледамо сумиране податке приказане у табели 3, примећујемо 
да као најмање бирократске начине евалуације наставници описују оне који као 
евалуаторе укључују ученике, колеге наставнике и родитеље ученика. Истовремено, 
то су и начини евалуације који су у најмањој мери, према виђењу наставника, 
праћени непоштовањем према њима као наставницима и професији наставник 
уопште. Као начин евалуације који би могао да обухвати различите аспекте рада 
наставника, препознаје се једино портфолио наставника, будући да наставници 
сматрају да је он отворен за различите материјале, те се у њему може приказати све 
оно што је за самог наставника важно. Притом, у фокус се ставља наставник у улози 
самоевалуатора и значај портфолија као алата за сагледавање сопствене праксе, 
што, према виђењу наставника, није начин на који се он користи у постојећој 
пракси, будући да га наставници доживљавају као „још један папиролошки намет”. 
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Претходно наведени налази могу се тумачити у светлу друге перспкетиве наставника 
о томе каква би евалуација требало да буде, а коју смо експлицитно уочили тек 
на крају рада фокус група, након дискусије о изазовима на које се наилази при 
евалуацији рада наставника и могућностима да се она организује другачије. Ова 
перспектива се ослања на идеју да ваљана евалуација рада наставника подразумева 
мултиперспективност и вишеметодски приступ, односно да је неопходно укључити 
све релевантне актере и користи различите начине прикупљања података о раду 
наставника. Самим тим и показатељи квалитета рада наставника су вишебројни, 
а кључна одлика евалуације је обухватност у сагледавању свих одлика рада 
наставника које би могли бити од користи у унапређивању праксе. Ово гледиште 
блиско је гледишту да је квалитет лични конструкт наставника, а да евалуација има 
смисла једино ако је у функцији оснаживања наставника да боље разумеју себе и 
своју праксу (Dahlberg et al., 2007). Неки од исказа наставника који говоре о оваквој 
перспективи о евалуацији дати су у наставку: 

„Никад нисам размишљао пуно о томе како измерити наставника, али 
сад схватам да то никако није могуће једном методом. Евалуацијом се морају 
обухватити сва поља важна за рад наставника. То мора бити систем.“ (наставник 
физике у основној школи)

„Добра евалуација мора да укључи све стране, да сагледа рад наставника из 
свих углова. Наравно, и сам наставник мора да се самовреднује. Једино тако могу 
да се превазиђу све ове тешкоће које смо помињали.“ (наставница српског језика у 
средњој стручној школи)

Закључак

Полазећи од идеје да је евалуација важан део професионалне праксе и услов 
професионалног развоја наставника, у овом раду смо желели да истражимо како 
наставници доживљавају начине евалуације рада наставника који су заступљени 
у пракси, као и њихово виђење могућности да се евалуација унапреди. Увиди 
до којих смо дошли у истраживању показују да наставници опажају различите 
користи од евалуације сопственог рада, али и бројне изазове са којима се сусрећу 
у том процесу. Имајући то на уму, можемо закључити да наставници препознају 
значај евалуације за развијање квалитета рада и да разматрању питања како 
ваљано евалуирати рад наставника приступају систематично и озбиљно. Упркос 
томе, наставници не наводе идеје за промену праксе евалуације које успевају да 
одговоре на изазове са којима су се сусретали у досадашњој пракси. Ово указује 
на потребу да се наставници више укључују у дискусије о евалуацији и квалитету 
рада наставника, при чему је те дискусије неопходно конципирати као активности 
професионалног учења наставника. У прилог томе говори и податак да је у току 
разговора превладавало виђење наставника да је објективност најпожељнија 
одлика евалуације, а да се перспектива о евалуацији као обухватном сагледавању 
свих аспеката рада наставника јавља тек у назнакама на крају рада фокус група. 
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Имајући то у виду, може се претпоставити да се, макар код појединих наставника, 
разумевање евалуације развијало кроз процес рефлексије о сопственим искустима 
с евалуацијом и размишљањем о начинима да се пракса евалуације унапреди. 
Налази скорашњих истраживања у нашој средини на теме квалитета рада и 
професионалног развоја наставника указују управо на потребу наставника да 
размењују искуства и мишљења о питањима важним за њихову праксу. Наиме, 
истраживања показују да је квалитет рада наставника тема о којој се не дискутује 
организовано унутар школе (Stančić, 2014) и да би активности професионалног 
учења наставника требало усмерити на теме око којих постоје највеће дилеме и 
контроверзе у пракси (Džinović, 2014). Стога, кључна импликација налаза до којих 
се дошло овим истраживањем односи се на потребу да се у школама организују 
ситуације у којима ће се наставници подстицати да размењују мишљења о 
питањима које сами сматрају важним за квалитет и евалуацију сопственог рада. У 
остваривању ове идеје значајну улогу могу имати стручни сарадници у школама 
који би требало да буду иницијатори окаквих дискусија и подршка наставницима у 
разумевању и развијању евалуације сопствене праксе, као и јачању културе (само)
евалуације у школама.

Друга кључна импликација истраживања односи се на ниво функционисања 
школског система у целини, односно на сегмент управљања у области 
образовања и развој и примену функционалне образовне политике. Наиме, 
налази истраживања показују да наставници начине евалуације рада наставника 
са којима су имали искуства у досадашњој пракси доживљавају као бирократске 
процедуре које у одређеним случајевима изражавају и непоштовање према њима 
као наставницима и професији наставник уопште. У таквом контексту се и начини 
праћења и самоевалуације рада наставника који се уводе у школску праксу (на 
пример, портфолио) доживљавају као формалне обавезе и део система надзора 
над наставницима, а не као алати за развијање квалитета рада. Стога је неопходно 
концептуално повезати систем спољашње и унутрашње евалуације у образовању, 
па и евалуације рада наставника, и доследно их практиковати. Поред тога, нарочито 
је значајно да се осигура да наставници разумеју сврху ових процеса, а за шта је 
важан развој адекватно конципираних и функционалних приручника и обука. 
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