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ВОВЕД 

 

Критериумите за успех имаат клучна улога во мотивирање на учениците за учење 

во секој степен на образование. Ако секој се врати во времето кога бил ученик, може да си 

ги постави прашањата: Дали знаевме каде одиме во текот на процесот на учење? Дали 

знаевме што се очекува да можеме да правиме на крајот од секој наставен час? 

Фреј, Фишер, Амадор и Асоф (Frey, Fisher, Amador, & Asoff,  во Freibrun, 2018: 20), 

автори на The Teacher Clarity Playbook, ги споредуваат учењето и резултатите од учењето 

со пилот кој лета со авион. „Замислете да влезете во авион со кој управува пилот кој не 

знае каде се движи. Контролната кула ќе стапи во контакт со него во некое неодредено 

време во иднина за да го извести дека пристигнал или, уште полошо, дека целосно го 

пропуштил знакот. Тоа е сосема ирационален начин да се управува со авион.“  

Истото се случува и со учениците. Тие летаат со свој „авион за учење“. Ако 

учениците имаат информација каде се движат, тогаш нивното учење ќе биде  насочено кон 

подобри постигнувања. Ако учениците за секој наставен час знаат кои се резултатите од 

учењето и критериумите за успехот и се способни да го објаснат начинот на кој ќе стигнат 

таму со јазикот на наставниот предмет, тогаш тие го преземаат своето учење. 

Но прашањето е: Како наставниците да им помагаат на своите ученици да 

стигнат таму? Во овој труд, станува збор за еден од одговорите на прашањето, односно 

за еден од начините на кој може да им се помогне на учениците со  својот „авион за 

учење“ да стигнат таму каде што тргнале. Станува збор за навременото информирање на 

учениците за критериумите за успех. 
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1. ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕТО, РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО И КРИТЕРИУМИ ЗА 

УСПЕХ 

 

 

 

 

  Слика 1: Од цели до критериуми за успех 

 

1.1 Цели на учењето 

 

Целите на учењето се сеопфатни општи искази со кои се опишува програмата од 

предметот или наставната тема/модуларната единица од програмата и што се очекува да 

се постигне. Тие се однесуваат на знаењето и вештините кои треба да ги постигнат 

учениците. 

Со други зборови, целите, всушност, се искази за намерите на наставникот или на 

училиштето кога дизајнира или спроведува одредена програма или тема/модул. Меѓутоа, 

за учениците целите не се искази за тоа што ќе научат или ќе прават туку повеќе се 

сеопфатни намери на програмата и темата/модулот. На пример, цел на програма по 

географија е ученикот да усвои географски знаења и умеења што се неопходни за 

разбирање на појавите и законитостите во природата и општеството и нив да ги применува 

во решавање на проблеми од секојдневниот живот. 

При нивното дефинирање, треба да се обрне внимание на изборот на глаголот. 

Целите на учењето, често, започнуваат со глаголи, како што се: знае, развива, применува, 

разбира, користи или проширува.  

За целите на учењето не може да се каже дека се искуство од учењето. Со целите на 

учењето се дава опис на тоа што учениците ќе го учат, а со искуствата од учењето се 

опишува начинот на кој учениците ќе ги стекнат знаењата и вештините. Со други зборови,  

што ќе направат учениците за да се движат кон поставените цели на учењето. 

Целите на учењето и искуствата за учење се поврзани. Меѓутоа, тие се различни 

компоненти на формативното оценување. Треба да се има предвид дека целта на учењето 

доаѓа пред искуството за учење. Затоа, при планирање на наставниот час, прво, треба да се 

Цели на 

учењето 

Резултати од 

учењето  

Критериуми за 

успех 
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постави прашањето Зошто?, односно да се дефинира целта на учењето за да може да се 

направи соодветен дизајн на искуствата за учење. Во однос на прашањето: „Што ќе прават 

моите ученици?, наставникот треба да има јасен одговор на прашањето „Зошто ќе го 

прават тоа? За да ја постигнат целта на учењето, потребно е учениците да имаат повеќе од 

едно искуство за учење. 

Целите на учењето се однесуваат на постигнувања на учениците кои не се видливи, 

на она што се случува во нивните глави бидејќи не може да се набљудуваат работи како 

„знае“ или „разбира“. Исто така, и погоре е кажано дека за да се постигне една цел, 

потребно е повеќе од едно искуство за учење. 

Воспитно-образовните цели, според Поповски (2000), може да се разгледуваат од 

повеќе аспекти и, врз основа на одредени критериуми, да се поделат на различни видови 

прикажани на слика 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2:  Поделба на воспитно-образовните цели од различни аспекти 

 

според нивната 

содржина 

според тоа чии 

потреби се 

задоволуваат 

според степенот 

на нивната 

конкретизација 

Видови воспитно-образовни цели 

според времето 

потребно за нивно 

потигнување 

• Индивидуални 

цели 

• Општествени 

цели 

• Општи цели 

• Посебни цели 

• Поединечни, 

оперативни или 

изведбени цели 

• Образовни 

цели 

• Функционални 

цели 

• Воспитни цели 

• Трајни цели 

• Долгорочни 

цели 

• Среднорочни 

цели 

• Краткорочни 

цели 

• Изведбени 

цели 

•  
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Според содржината, воспитно-образовните цели се поделени на: когнитивни 

(сознајни) цели, афективни (емоционални) цели и психомоторни цели. Оваа поделба на 

целите е слична на тријадата на Х. Песталоци: глава – срце – рака (мисли, чувствувај, 

дејствувај). За оваа поделба голема заслуга има американскиот психолог Блум. 

   

1.2. Резултати од учењето 

 

Според член 2 од Националната рамка на квалификации  (НРК) (2013), резултатите 

од учењето се искази за тоа што знае, разбира и е способен да прави ученикот, како 

резултат на формален, неформален или информален процес на учење. Резултатите од 

учењето се дефинираат во смисла на знаење, вештини и компетенции. 

Уште една дефиниција за резултати од учењето, според CEDEFOP (2010), тие се 

искази за тоа што знае, разбира и е способен да прави ученикот по завршување на 

процесот на учење. 

При дефинирање на резултатите од учењето, треба да се имаат предвид следните 

карактеристики:   

 

• Кратки и концизни реченици. 

• Употреба на јасен и недвосмислен јазик. 

• Независни се од начинот и местото на учење. 

• Се пишуваат во идно време.  

• Треба да се лесно разбирливи за ученикот. 

• Да ја поддржуваат употребата на широк спектар методи за оценување. 

• Да го отсликуваат релевантното ниво на когнитивни барања. 

• Да се забележливи и мерливи. 

• Да не се користат нејасни и двосмислени глаголи (на пр., знае, разбира, цени, 

запознаен е со, верува, ужива, воочува, сфаќа, утврдува). 

• Да не бидат предмет на погрешно толкување.  

• Треба да бидат остварливи за ученикот.  

• Ги опфаќаат сите три домени на учење на Блум. 
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Кога се пишуваат резултатите од учењето, треба да се имаат предвид следните три 

правила: 

 

Правило 1: Сите резултати од учењето започнуваат со исказот „Ученикот ќе биде 

способен да…“  

Правило 2: Веднаш по овој исказ, треба да следи конкретен и забележлив глагол  

Правило 3: Да се заврши со краток опис на знаењето, вештината или ставот што 

треба да го стекне ученикот и што треба да биде способен да го демонстрира. 

 

1.3. Критериуми за успех 

 

Примената на критериумите за успех е она што наставникот сака да го види во 

процесот на учење кај своите ученици во текот на еден наставен час или тема. Од друга 

страна, пак, на овој начин, учениците ќе знаат што се очекува од нив. 

За почеток, од големо значење е на наставникот да му биде јасно што треба да  

научат учениците и како ќе знаат дека тоа го научиле. Критериумите за успех им помагаат 

на учениците да знаат како изгледа успехот. Кога учениците го знаат ова, поголема е 

веројатноста дека тие ќе имаат способност да планираат и предвидуваат, да поставуваат 

цели и да стекнат искуство за тоа како да го проценат својот напредок. 

Второ, критериумите за успех треба да бидат јасни, концизни и директни за 

учениците. Со други зборови, тие треба да бидат искажани на јазик разбирлив за 

учениците.  Учениците треба да бидат сигурни дека разбираат што бара наставникот од 

нив за да можат да го постигнат тоа. Во тој случај, кога ученикот ќе ги заврши 

активностите од тој час, може да размисли за критериумите за успех за да согледа дали ги 

постигнал целите на часот, а со тоа, ќе ги согледа и  намерите за учење. 

Критериумите за успех, обично, се споделуваат со учениците на почеток на 

наставниот час. На тој начин, ученикот знае кои се целите на учењето. Дефинирањето на 

критериумите за успех и нивното споделување на час, се позитивно искуство како за 

учениците така и за наставниците. Тие се поврзани со намерите за учење, се развиваат од 

наставникот и/или ученикот и му помагаат на наставникот за секој ученик да донесе суд за 

квалитетот на неговото учење. 
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Критериумите за успех треба да се однесуваат на конкретно учење/изведба: нешто 

што ќе го каже, направи, напише ученикот и сл. движејќи се кон целта на учењето. Често, 

започнуваат со глаголи, како, на пример: објаснувам, опишувам, моделирам, прикажувам, 

пишувам, оправдувам или создавам и сл. По глаголот, следат перформансите на учењето 

кои наставникот може да ги набљудува и, на тој начин, ќе се добие видлив показател  за 

учењето на ученикот. 

Кога наставникот ги дефинира критериумите за успех, треба да ги има предвид 

нивните карактеристики, и тоа: 

 

• Искази кои ги опишуваат стандардите што мора да ги постигнат учениците. 

• Тие се тесно поврзани со соодветните резултати од учењето и ги опишуваат 

аспектите од резултатите од учењето што ќе бидат предмет на оценување. 

• Опишуваат на кој начин ќе биде призната работата на ученикот, во однос на 

резултатите од учењето и кои докази ќе се собираат за да се покаже 

постигнувањето на резултатите од учењето.  

• Опишуваат на кој начин ќе се демонстрира задоволителната изведба на резултатите 

од учењето на една тема/модуларна единица. 

• Мора да бидат мерливи  и со тоа, стануваат основа оценувањето да биде повалидно  

и поверодостојно.   

• Тие се стандарди според кои се проценува учењето. 

• Треба да го поттикнуваат учењето на соодветното ниво. 

• Треба да се напишани земајќи ги предвид сите три домени на учење (когнитивен, 

психомоторен и афективен).  

• Се дел од процесот на оценување кој се повикува на критериуми (а не на 

процесот на оценување кој се повикува на норми). 

 

Како искази, критериумите за успех се состојат од три дела: 

 

Дел 1: Започнува со фразата Ученикот може да...  

Дел 2: Активен глагол како на пример: објаснува, класификува, демонстрира, 

толкува, прави разлика .... 
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Дел 3: Референтна содржина која треба да покаже што треба да знае или да прави 

ученикот по завршување на процесот на учење. 

  

Од дефинираните критериуми за успех кои произлегуваат од резултатите од 

учењето дефинирани во наставните програми, придобивки имаат и наставниците и 

учениците, а тие се дадени во следната табела: 

 

Придобивки за наставниците Придобивки за учениците 

• Го фокусираат планирањето на она што 

мора да се постигне. 

• Помагаат во изборот на активности – 

тие мора да ги исполнуваат 

критериумите за оценување. 

• Се фокусираат на усната повратна 

информација од учениците. 

• Се фокусираат на забележување на 

коментари. 

• Учениците ги разбираат своите 

постигнувања, така што има помала 

потреба за негативна повратна 

информација од наставникот. 

• Им се дава јасна идеја за она што треба 

да се научи. 

• Тие можат да ги разберат очекувањата 

на наставникот. 

• Почнуваат да го оценуваат својот 

напредок. 

• Можат да ги разберат оценувањата од 

наставникот. 

• Можат да ги поврзат новите знаења со 

претходните критериуми за оценување. 

 

Табела 1:  Придобивки од критериумите за успех 

 

Со постигнување на критериумите за успех од учениците, се постигнуваат и 

резултатите од учењето планирани за наставниот час. 

 

1.4. Ефективни критериуми за успех 

 

Истражувањата покажуваат дека критериумите за успех ја зголемуваат 

внатрешната мотивација на учениците. Дури и учениците со најмал интерес за учење, 

може да бидат мотивирани за да ја постигнат целта на часот ако таа им е јасна и прецизна.  
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Што не се критериумите за успех? 

‒ НЕ се „дадете се од себе“ или „напорно трудете се“.  

‒ НЕ се задачи што треба да се завршат, како „заврши го цртежот“ или „заврши 

ја задачата“. 

Ефективните критериуми за успех: 

‒ Вклучуваат изјави „Јас можам“ кои се фокусираат на идните нивоа за успех.  

‒ Може да бидат изјави за наученото.  

‒ Може да бидат повеќе од намера за учење.  

‒ Може да вклучуваат рубрики напишани со описен и разбирлив јазик за 

учениците за да можат тие да го следат сопственото учење.  

Ефективноста на критериумите за успех се подобрува кога тие произлегуваат од 

намерата за учење и кога учениците се информираат за нив пред да се преземе искуството 

за учење. Притоа, како што е и погоре кажано, тие треба да се јасни и искажани на 

разбирлив јазик за учениците. Тие се основа за повратната информација меѓу наставникот 

и ученикот, за оценувањето меѓу учениците и за самооценувањето. Треба да бидат 

дефинирани според Блумовата таксономија и да се однесуваат на сите ученици во 

паралелката.  

На наставниците од основните и средните училишта во Република Косово им се 

препорачува да ја користат Блумовата таксономија при дефинирање на критериумите за 

успех.  

Кога се планираат наставата и оценувањето, вообичаено е да се мисли за видовите 

критериуми за успех кои се очекува да ги постигне ученикот, во согласност со описите на 

нивоата од Блумовата таксономија. 

Критериумите за успех треба да вклучат знаење, разбирање, вештини, 

компетенции, ставови и вредности. 
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Учениците кои редовно се информирани за резултатите од учењето и критериумите 

за успехот се: повеќе фокусирани во процесот на учење на подолг период, помотивирани и 

поактивни во своето учење, повеќе способни да преземат одговорност за сопственото 

учење и повеќе независни во учењето.  

Притоа, наставникот треба да даде одговор на прашањата: Што ќе учат? Зошто 

треба да го научат тоа? Како ќе препознаат кога успеале? со цел на часот да има 

фокусирано и успешно поучување и учење во училницата.  

 

 

 

Слика 3: Адаптација на Anderson, L. W. & 

Krathwohl,  D. R. (Eds.) (2001) 

Креира 

Евалуира 

Анализира 

Применува 

Разбира – опишува, 
објаснува 

Знае – помни 

  Ученикот се сеќава и искажува поединечни 

факти и општи поими, опишува методи и 

процеси, тенденции, модели и структури. 
 

Ученикот знае за што се зборува и може, на некој 

начин, да го користи материјалот или идејата што му 

е соопштена, а притоа, да не согледа во каков однос 

се тие податоци со друг материјал.  
 

 

Ученикот го применува наученото знаење во разни 

ситуации во својот секодневен живот, но кои се 

различни од оние во кои тоа знаење е научено. 
 

Ученикот го расчленува материјалот на своите составни 

делови и ги открива односите меѓу тие делови и начините 

на кои тие се меѓусебно поврзани. 
 

Ученикот дава суд за различни идеи, решенија, дела, 

материјали и слично, врз основа на критериуми или стандарди 

кои им се дадени однапред. 
 

Ученикот поврзува елементи или делови во нова целина, како 

резултат на користењето нов редослед. 
 



14 
 

2. КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УСПЕХ ВО ФУНКЦИЈА НА  ОЦЕНУВАЊЕТО 

 

Резултатите од учењето и критериумите за успехот треба да се секогаш достапни за 

учениците. Тие треба да се запишат на јазик разбирлив за учениците за да може успешно 

да придонесуваат во заедницата за учење, преку оценување на сопственото и учењето на 

своите врсници. 

Исто така, информирањето на учениците за резултатите од учењето и 

критериумите за успехот, им помагаат да ја сфатат предизвикувачката содржина. Кога 

учениците го имаат чувството за она што е целта за наставниот час и го знаат начинот на 

кој ќе се движат кон таа цел, тоа може тоа да влијае на нив како когнитивен светилник. 

Така, учениците ќе можат да го организираат и ориентираат своето учење, да се 

предизвикуваат себеси и внимателно да размислуваат за начините на кои може да ја 

структурираат својата работа. 

Критериумите за успехот, обично, треба да бидат споделени со учениците или да се 

креираат со нив. Од големо значење е во текот на часот учениците да се потсетуваат на 

нив, посебно пред да ги користат за самооценување или оценување на врсниците.  

Наставникот треба да е сигурен дека критериумите за успех се видливи. Учењето 

се случува во главата на учениците, но критериумите за успех помагаат да се направи тоа 

учење видливо. 

„Определувањето на целта и целта на вашите ученици на почетокот на лекцијата, 

ги поттикнува вашите ученици да работат поефикасно бидејќи имаат крајна цел што треба 

да ја исполнат. Имајќи ја за цел лекцијата, наставникот се грижи учениците да знаат која е 

темата и да може да размислуваат знаејќи дека научиле нешто од таа лекција. Вашите 

ученици ќе имаат чувство на постигнување и гордост и ќе знаат дека го направиле она што 

им било побарано за таа лекција“ (Freibrun, 2022). 

Оценувањето во текот на учењето се случува кога учениците лично го следат она 

што го учат и ги користат критериумите за успех за да се приспособат и да направат 

промени во она што го разбираат. Според Фишер и другите (Fisher et al., 2018), 

„критериумите за успех им овозможуваат на учениците да ја дознаат тајната што 

премногу често се чува од нив – како изгледа дестинацијата.“ Критериумите за успех на 
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учениците и наставниците им помагаат да го проценат напредокот кон учењето и учењето 

го прават видливо и за наставникот и ученикот. 

Информирањето на учениците за критериумите за успех и нивната примена во 

процесот на проценување на постигнувањата на учениците, даваат значајни придобивки, и 

тоа: учениците стануваат самостојни, се обезбедуваат ефективни повратни информации,  

учениците стануваат самоуверени и придонесуваат во активностите. Кога учениците ги 

знаат критериуми за успех и можат во текот на часот да се навраќаат на нив, тие се повеќе 

информирани за начинот на кој ќе бидат оценувани. 

Дел од работата во училницата е вклучувањето на учениците во активности за 

нивното оценување. Оценувањето може да биде формативно или сумативно по природа.  

Оценувањето на постигнувањата на учениците од наставниците е присутно во 

набљудувањето и слушањето на објаснувањето од учениците кога ја извршуваат 

активноста и во начинот на кој тие реагираат и поставуваат прашања. „Наставниците ги 

информираат учениците за оценувањето кое ќе им помогне на учениците да ги планираат 

следните чекори во своето учење. Со текот на времето, оваа проценка ќе биде 

поструктурирана и формализирана, со што наставниците ќе треба да добијат слика од 

напредокот на учениците со цел да се донесат одлуки за идно планирање и давање 

извештај за напредокот. Ова може да ги вклучи учениците во правење проекти, 

истражувања, студии на случај и/или тестови, што може да се покажат како дефинирани 

активности од училишниот календар“ (Succes Criteria). 

 

2.1 Формативно оценување и критериумите за успех 

 

„Оценувањето е формативно кога формално или неформално се користат 

процедури за собирање докази за учењето во текот на процесот на учење, а се користи за 

приспособување на наставата за задоволување на потребите на учениците“ (Success 

Criteria). 

Цел на формативното оценување е да се утврди што знаат и што разбираат 

учениците и да се  искористи таа информација за планирање на следните фази во нивното 

учење.  
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Со формативното оценување, наставниците и учениците собираат информации за 

постигнувањата на ученикот. Тие информации на наставникот му овозможуваат да 

продложи со приспособување на пристапот кон наставата, а на ученикот на пристапот кон 

учењето. Оценувањето за учење ги опфаќа сите аспекти на формативното оценување. 

Притоа, се очекува наставникот да се фокусира на ученикот за тој да има активна улога во 

своето учење. 

При формативното оценување, се оценува или може самиот ученик да се 

самооцени колку ги постигнал критериумите за оценување за еден или два наставни часа. 

 

Според Блек и Вилијам (Black & Wiliam, 2009) „оценувањето функционира 

формативно до тој степен кога доказот за постигнувањата на ученикот се изразува, 

интерпретира и користи од наставникот, ученикот или соучениците за да се направи 

одлука за следните чекори во наставата кои, веројатно, ќе бидат подобри или подобро 

засновани, од одлуките кои би се донеле во отсуство на тој доказ.“ 

При формативното оценување, треба да е присутно: 

 

• појаснување, споделување и разбирање на резултатите од учењето и критериумите 

за успех; 

• водење ефективни дискусии во училницата, активности за учење од кои  се  

извлекуваат докази за учење; 

• давање повратни информации кои го водат учењето напред; 

• активирање на учениците како ресурси еден на друг; 

• активирање на учениците како сопственици на своето учење. 

 

2.2 Сумативно оценување и критериумите за успех 

 

„Оценувањето е сумативно кога се користи за оценување на учењето на учениците 

на крајот од наставниот процес или од одреден период на учење“ (Success Criteria). Со ова 

оценување, се очекува да се сумираат постигањата на учениците и да се утврди до кое 

ниво учениците покажале разбирање за тоа што го учеле. За да се одреди нивото на 

разбирање, се користи  споредување со договорените критериуми за успех или 
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карактеристиките на квалитетот во подолг период, на пример, за една или две наставни 

теми. 

„Карактеристиките на квалитетот се изјавите во темата кои се користат при 

донесување судови за квалитетот на работата на учениците со цел доделување оценки за 

постигања во свидетелството. Критериумите за успехот се тесно поврзани со намерите за 

учењето и врз основа на секојдневните процеси во училница, учењето на учениците 

постепено ќе ги одразува барањата утврдени во карактеристиките на квалитетот кои се 

користат за целите на сертификацијата“ (Success Criteria). 

При сумативно оценување, се користат бројчани оценки од 5 (одличен) до 1 

(недоволен). Бројчаните оценки на учениците, наставниците и родителите треба да им 

даваат јасна повратна информација, и тоа за: постигнатите резултати од учењето и 

критериуми за успех; степенот на развиеност на компетенциите во текот на совладување 

на наставната програма по предметот; целокупното залагање и ангажираноста на ученикот 

во текот на наставата; и напредувањето на ученикот, во однос на претходниот период. 

Притоа, треба да се нагласи дека оценките не треба да се резултат на произволни 

проценки на наставникот за нивото на кое се однесува знаењето на ученикот, туку секоја 

бројчана оценка треба да биде одредена според јасно дефинирани критериуми. 

Бројчаните оценки треба да се јасно дефинирани со цел наставникот да има јасни 

насоки за да ја изведе оценката, врз основа на критериумите за оценување и пропишаните 

стандарди за секој наставен предмет. За да биде сумативната оценка пообјективна, покрај 

информациите што ги добива ученикот за моменталните постигнувања, оценката мора да 

му дава повратна информација на ученикот и за начинот на кој тој може да ја подобри 

својата работа и да постигне подобри резултати. 
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3. ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВАТА СО СПОДЕЛУВАЊЕ 

НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УСПЕХ СО УЧЕНИЦИТЕ 

 

Критериумите за успех се присутни во секој план за наставен час. Но наставниците 

сѐ уште не се добри во нивното споделување со своите ученици. А од друга страна, секој 

образовен систем сака учениците да бидат самомотивирани и да имаат цел. Во тој случај, 

зошто наставниците да не ги споделуваат критериумите за успех со своите ученици? 

 

3.1. Планирање на наставата со споделување на критериумите за успех со 

учениците  

 

„Има мислења дека на искусен наставник не му е потребно време за подготовка на 

наставниот час и дека тоа може да го спроведе ex abrupto, односно без претходна 

подготовка. Тоа мислење е сосема погрешно. Вистината е, всушност, обратното, 

искусниот наставник подобро од другите ја разбира потребата од внимателна подготовка 

на секој наставен час“ (Целаковски, 1993). 

При планирање на наставниот час, наставникот размислува за повеќе прашања. Но 

отсуствува прашањето: Како и кога во текот на часот ќе се споделат критериумите за 

успех за тој час со учениците? На ова прашање наставникот треба да размислува  по 

прашањето: Што сакам учениците да знаат и да можат да прават до крајот на часот? 

Без информирање на учениците за критериумите за успех на часот, наставната 

содржината соодветна на критериумите за успех на часот ќе се реализира, но учениците ќе 

бидат збунети и фрустрирани.  

Планираните критериумите за успех може да им помогнат на наставниците да се 

погрижат своите активности да ги усогласат со она што сакаат да го знаат учениците.  

Активностите на часот се само алатки за постигнување на критериумите за учење. 

Искуството на Grafwallner, P. е: „Кога барам од новите наставници да ми ја кажат целта на 

своите часови, тие често ги опишуваат активностите што ги креирале. На пример, 

неодамна соработував со една студентка наставничка која сакаше да ги поучи своите 

ученици за правата. Таа го започна нашиот разговор со објаснување дека ќе чита 

сценарија од реалниот живот со различни перспективи и ќе бара од учениците да се 
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префрлат на предниот дел од училницата ако се согласуваат со одреденото сценарио или 

на задниот дел од училницата ако не се согласуваат. Потоа, таа ќе побара од учениците да 

ги објаснат своите одлуки. 

Нејзината возбуда беше очигледна. Таа ми ги покажа сценаријата што ги напишала, 

знаците „Се согласувам“ и „Не се согласувам“ што ги создала и работниот лист што го 

дизајнирала за учениците да можат да размислуваат за правата. Очигледно, таа детално 

размислувала за активноста. Следно, ја прашав за поентата на лекцијата – што сака да 

извлечат учениците од неа. 

Она што таа сакаше – нејзините ученици да знаат за правата, каде да ги најдат, 

зошто се важни и зошто ни требаат денес – всушност, не беше пренесено со активноста. 

Таа сè уште ги немаше напишано резултатите од учењето и придружните критериуми за 

успехот затоа што беше многу возбудена да ја усоврши својата активност. Меѓутоа, без 

нив, сè што имаше беше активност – активност што не беше усогласена со нејзините цели 

за тој ден“ (Grafwallner, 2019). 

Создавањето квалитетни критериуми за успех бара планирање. Честопати, 

наставниците користат активност како резултат од учењето – но резултатот од учењето е 

нешто повеќе од активност. Се фокусира на резултатот од учењето, односно на она што 

сакаме да го знаат и да го направат нашите студенти. Резултатот од  учењето им помага на 

учениците да останат фокусирани и вклучени. Важно е прво да се создаде резултатот од  

учењето, а потоа да се одредат критериумите за успех што можат да ги користат 

учениците за да го проценат своето разбирање, а потоа да се креираат активности и некои 

отворени прашања што им помагаат на учениците да учат. 

„Кога работев со наставничката на нејзината лекција „Бил за права“, направивме 

чекор напред за да ги развиеме намерата за учење и нејзините критериуми за успех. 

Намерата за учење беше следнава: „Можам да ги објаснам Законот за правата, неговата 

цел и неговата важност за мојот живот“. Критериумите за успех беа изградени околу 

способноста на учениците да го парафразираат Законот за правата и да ја објаснат 

неговата важност, како општо така и во своите сопствени животи. Парафразирањето и 

анализирањето се вештини кои на колеџот АСТ се засноваат на стандардите за 

подготвеност за кариера и на заедничките основни државни стандарди и тие би можеле 

беспрекорно да се вклучат во лекцијата со минимален напор“ (Grafwallner, 2019). 
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Резултатите од учењето и критериумите за успех се важни за сите предмети. Без 

разлика за кој предмет станува збор, додека наставникот ја планира наставата, си ги 

поставува овие прашања: Што сакам да знаат моите ученици? Зошто е тоа важно? 

Дали можат да ги научат овие информации на друг начин? Како? Штом наставникот ќе 

размисли за одговорите, треба да започне со пишување на намерата за учење и 

критериумите за успех. Добро е да си даде повеќе време за дизајнирање на резултатот од  

учењето и критериумите за успех што ќе ги поддржат учењето и вештините на учениците 

кои, пак, ќе можат да ги применат нив во сите аспекти од својот академски живот. 

При планирање на часот, од големо значење е да се размислува како учениците ќе 

добиваат повратна информација за своите постигнувања. Според Блек и Вилијам (Black & 

Wiliam, 1998), учениците имаат најмногу корист од повратните информации кои: се 

фокусираат на задачата, а не на знаците или оценките; се детални, а не генерални; 

објаснуваат зошто нешто е точно или грешно; се поврзани со резултатите од 

учењето/критериумите за успех; објаснуваат што е постигнато, а што не; сугерираат што 

би можел ученикот да направи следно; и  објаснуваат стратегии за подобрување. 

 Во планот на часот, наставникот одлучува за видот на повратната информација што 

ќе ја користи: усна повратна информација (дискусија меѓу соучениците, коментари на 

наставниците); невербални повратни информации; пишани повратни информации; 

самооценување и оценување на соучениците. 

 

3.2. Реализирање на наставата во која има споделување на критериумите за 

успех со учениците 

 

Во согласност со планирањето, наставникот ги споделува намерата за учење и 

критериумите за успех со учениците. Споделувањето на критериумите на почетокот на 

часот им дава на учениците идеја за тоа што се очекува од нив. Исто така, им овозможува 

да ги согледаат и личните цели кои можат да ги означат откако ќе ги постигнат. 

„Иако вклучувањето на учениците во своето учење е, секако, неопходно, 

ученичката – наставничката со која работев стана свесна за вредноста на вештините кои се 

обидуваше да ги развие кај учениците и за причините поради кои тие вештини, а не 

активноста, треба да ја поттикнат наставата. За време на својот следен час, таа ги објави 
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намерите за учење и критериумите за успех на место каде што учениците лесно можеа да 

ги видат. Потоа, таа ги замоли своите ученици да ги парафразираат критериумите за успех 

за да биде сигурна дека разбрале што ќе направат. Таа се осврна на намерата за учење и 

критериумите за успех неколкупати во текот на часот за да можат учениците сами да го 

одредат своето ниво на разбирање и, ако е потребно, да одлучат кои вештини ги 

разбираат, а за кои сè уште им треба поддршка. Таа продолжи со излезниот билет 

прашувајќи ги учениците што научиле за лекцијата, како го научиле и зошто е важно да се 

научи тоа“ (Grafwallner, 2019). 

Споделените резултати од учењето и критериумите за успех добро е да бидат 

ставени на видно место во училницата или на слајд ако за тој час наставникот има 

изработено пауерпоинт-презентација. Со тоа, се овозможува учениците да не ја заборават 

крајната цел на часот, односно она што треба да можат да го прават на крајот од часот. 

На пример, наставникот кој реализира настава по предметот Албански јазик од 

учениците  ги очекува следните искази: 

 

• Можам да идентификувам прилог во реченица. 

• Можам да опишам за што служат прилозите. 

• Можам да користам прилог во мојата реченица. 

• Можам да користам прилози за подобрување на говорната практика. 

 

Исто така, на часовите по Математика, одлична идеја е наставникот да го има 

посакуваниот исход уште од почетокот на часот бидејќи на сите ученици им дава чувство 

за постигнување откако ќе ја завршат лекцијата. На пример: 

 

• Можам да ја измерам должината на страните на правоаголниците и 

квадратите. 

• Можам да го додадам мерењето на страните за да го пресметам 

периметарот. 

 

Во примерот за предметот Математика, за содржина од темата Мерење има 

помалку критериуми за успех бидејќи она што се бара од учениците е да разберат формула 
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и да ја применат неа во практиката. Користењето на јасни резултати и фразата „Јас 

можам“, ќе им обезбеди на учениците чувство за постигнување и радост бидејќи тие 

можат да размислуваат за сите нови информации што ги научиле тој ден. 

Критериумите за успех споделени со учениците и истакнати во училницата во 

текот на часот може да бидат одличен ресурс како за наставникот така и за учениците. 

Зошто? Критериумите за успех во текот на реализација на наставниот час овозможуваат: 

 

• поддршка на учењето на учениците; 

• следење на постигнувањата на секој ученик од наставникот, соучениците и 

од самиот ученик; 

• воочување од наставникот каде неговите ученици успешно работат и каде 

имаат потреба за подобрување. 

 

Во текот на реализација на планираните активности, од големо значење е водењето 

ефективно испрашување. Ефективното испрашување ги подобрува дискусиите потребни 

во фазата на имплементација на активноста која води до постигнување на некои од 

критериумите за успех. 

Фазата на имплементација на активноста започнува кога учениците ќе започнат со 

решавање на задачата/проблемот и продолжува сѐ додека наставникот и учениците не 

започнат нова активност, односно решавање на нов проблем или задача. За време на оваа 

фаза, проблемите со повисоко ниво на когнитивни барања може многу лесно да се 

трансформираат во форми за размислување на учениците со пониско ниво на барање, и 

тоа на различни начини. Во тој случај, проблемот, задачата или прашањето  нема да биде 

соодветно на критериумот за успех кој е на повисоко ниво од Блумовата таксономија. 

Конечно, судбината на задачата/проблемот од високо ниво зависи од начинот и 

степенот до кој наставникот ги поддржува размислувањето и расудувањето на учениците. 

Тука доаѓаат до израз вештините на наставникот за водење ефективно испрашување, кои 

може да се стекнат и подобруваат во текот на наставната практика доколку наставникот 

сака и внимава при поставувањето на прашања. Наставникот ќе го задржи високото ниво 

на барање на задачата/проблемот ако тој постојано бара од учениците да го објаснат 

начинот на кој тие размислуваат за решавање на задачата/проблемот. Но ако ги брза 
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учениците и не им дава доволно време да размислат за задачата/проблемот или ги 

насочува кон решението, тогаш се намалува когнитивното ниво на барање на 

задачата/проблемот. 

 „Еден од начините на кои можеме да ги засилиме критериумите за успех е преку 

нивно комбинирање со рефлексија за критериумите од 4 квадранти. Оваа алатка е одличен 

начин за учениците да се самооценат, според критериумите за успех на лекцијата и да се 

поддржат наставниците во обезбедувањето насочени и значајни повратни информации“ 

(Success Criteria). 

„Рефлексијата за критериумите со четири квадранти е одличен начин учениците да 

се самооценат според критериумите за успех на часот. Во мојата училница се фокусираме 

на не повеќе од 4 критериуми за успех на која било лекција. Секој  квадрант претставува 

област на која го фокусираме нашето внимание. Користењето на оваа практика за 

поддршка на употребата на критериумите за успех во училницата, директно ја поддржува 

теоријата за акција од љубопитност и моќно учење: искористување на намерите за учење, 

наративот и темпото“ (Success Criteria). 

Со практикување на овој начин за засилување на критериумите на успех, се 

овозможува намалување на бројот на аспекти на кои треба да се фокусираат учениците во 

своето  учење. Може да се практикува при реализација на наставниот час, учениците да ги 

запишат критериумите за успех во своите тетратки за да може да се навраќаат на она што 

е потребно за да бидат успешни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 5: Четирите критериуми за успех и четирите квадранти 

Можам да идентифику-вам 

прилог во реченица. 

 

Можам да опишам за што 

служат прилозите. 

 

Можам да користам прилог 

во мојата реченица. 

 

Можам да користам 

прилози за подобрување на 

говорната практика. 
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Фокусирањето на учениците на 4 критериуми за успех и рефлексијата во 4 

квадратни е едноставна алатка за самооценување на учениците, оценување од наставникот 

и соучениците и давање конструктивна повратна информација. Секој од четирите 

квадранти, всушност, претставува еден од критериумите за успех. 

„Кога учениците сами го оценуваат своето пишување, барам од нив да го 

препрочитуваат напишаното четирипати, секој пат фокусирајќи се само на еден од 

критериумите за успех и наоѓајќи примери за поддршка на постигнувањето на тие 

критериуми за успех. Потоа, барам да го означат квадрантот ако сметаат дека го 

постигнале критериумот од тој квадрант или да стават ѕвезда ако сметаат дека тоа е сè 

уште критериум на кој треба да работат. Исто така, барам да идентификуваат една област 

што би сакале дополнително да ја развијат во следната сесија за пишување“ (Success 

Criteria). 

Според Success Criteria, ваквата практика им помага на учениците да ја видат 

вредноста на коригирањето, уредувањето и повторната изработка и го поддржува развојот 

на специфични и мерливи цели за учење. Ова, исто така, им помага на наставниците да ги 

насочат повратните информации што им ги дават на учениците кон одредени области на 

пишувањето.  

Од аспект на начинот на кој се оценуваат постигнувањата на учениците, се 

намалува бројот на белешки што треба да ги направат наставници бидејќи според бројот 

на критериуми за успех, има само четири области на кои се фокусираат учениците. Тоа на 

наставниците им дава повеќе време за интеракција со учениците за тоа каде се наоѓаат и 

каде одат понатаму, односно формативното оценување е во акција. 
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МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП КОН ИСТРАЖУВАЊЕТО 
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Појава на истражувањето 

 

Според Стенгер (Stenger, 2014), во последниве години, истражувањата го 

потврдуваат она што повеќето наставници веќе го знаат: обезбедувањето на учениците со 

значајни повратни информации може многу да ги подобри нивното учење и 

постигнувањата. Професорот Џејмс Пенебејкер од Универзитетот во Тексас во Остин ги 

истражува придобивките од честото тестирање и повратните информации до кои тоа води. 

Тој објаснува дека во историјата на проучувањето на учењето, улогата на повратните 

информации отсекогаш била централна: „Кога луѓето се обидуваат да научат нови 

вештини, тие мора да добијат некоја информација што ќе им каже дали ја прават 

вистинската работа или не. Учењето во училница не е исклучок. И владеењето на 

содржината и, уште поважно, мајсторството како да се размислува бараат учење со обиди 

и грешки.“ Негативната страна, се разбира, е тоа што не се сите повратни информации 

еднакво ефективни, па дури и може да бидат контрапродуктивни, особено ако се 

претставени на исклучиво негативен или корективен начин. Значи, кои се најефективните 

начини за користење повратни информации во образовни услови? Иако не постои брз или 

лесен одговор на ова прашање, има совети засновани на истражувања за да им се обезбеди 

на студентите вид на повратна информација што ќе ја зголеми мотивацијата, ќе се 

надоврзе на постојното знаење и ќе им помогне да размислуваат за она што го научиле.“ 

Затоа, со повратната информација, на учениците треба да им се дадат конкретни 

информации за тоа што точно направиле добро и што можеби сè уште треба да се 

подобри. Исто така, за учењето на учениците и нивните постигнувања, корисно е да им се 

каже што прават поинаку од претходно. Повратната информација „Одлично изработено!“ 

не му кажува на ученикот што направил правилно, а, исто така, ако му се каже „Сè уште 

не си  таму“, на ученикот не му се дава информација што направил погрешно и како може 

да го направи тоа подобро следниот пат. Од едно до друго оценување, со повратната 

информација, ученикот треба да знае дали има промени или подобрување, во однос на 

постигнувањата. 

Во текот на наставата, повратната информација треба да го има централното место 

бидејќи учениците треба да бидат информирани за своето учење кога стекнуваат нови 

знаења и вештини, во однос на тоа дали се на вистинскиот пат или не. Со други зборови, 
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тие треба да се информирани за она што добро го прават и за тоа во кои области и на кои 

начини треба да се подобрат. 

Меѓутоа, давањето повратна информација е тесно поврзано со информирањето на 

учениците за критериумите за успех или со заедничкото дефинирање на критериумите за 

успех на крајот на секоја реализирана активност планирана за наставниот час, при што 

наставникот ги прашува учениците: Што можете да правите по оваа активност? 

Повратната информација треба да ги подобри постигањата на учениците и да ги поттикне 

учениците да размислуваат и за подобрување на своето учење. На сл. 6 е даден модел за 

повратна информација од наставниците кој ќе овозможи и зајакнување на учењето на 

учениците. 



28 
 

 

 

 

Слика 6: Модел на повратни реакции за зајакнување на учењето (Hattie & Timperley, 2007) 

 

 

Намената на повратните реакции –  Да се намалат разликите меѓу тековното 

разбирање/изведба и посакуваната цел. 

Разликата е намалена со зголемените напори на учениците и примената на поефикасни 

стратегии Наставниците даваат предизвикувачки и специфични цели и им помагаат на учениците да 

ги постигнат. 

Ефикасните повратни реакции даваат одговор на три прашања 

Каде одам?, Како одам?, Каде понатаму? 

Секое прашање од повратните реакции функционира на четири нивоа: 

Ниво за себеси 

Лична евалуаци-

ја и влијание за 

ученикот 

Ниво на саморегу-

лирање  Дејства за 

самонабљудување, 

упатување и регулирање 

Ниво за себеси 

Лична евалуација 

и влијание за 

ученикот 
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Критериумите за успех и повратните информации се две компоненти кои се 

поврзани меѓу себе и не може да функционираат една без друга. Зошто? Во текот на 

наставниот процес, наставникот треба да ги оценува постигнувањата на учениците и 

континуирано да им дава повратна информација, во согласност со барањата на 

формативното оценување. За да се даде повратна информација, наставникот треба ги има 

предвид критериумите за успех. Може да се каже дека повратната информација е мост 

меѓу постигнувањата на критериумите за успех од учениците и оценувањето. Затоа, 

повратната информација треба да биде ефикасна. Тоа ќе се постигне ако таа биде 

планирана и фокусирана кон критериумите за успех во кој и да било воспитно-образовен 

контекст. 

За да има ефикасна и квалитетна повратна информација, наставникот треба да 

направи дијагностичко проверување на предзнаењата на учениците со кое ќе ги согледа 

нивото на кое се наоѓаат учениците, во однос на нивните знаења и вештини и областите 

што бараат подобрување. Исто така, учениците треба да бидат информирани за 

критериумите за успех во текот на наставниот час.  

Во ова пилот истражување што е основа на трудот за докторат ќе се истражува 

информирањето на учениците за критериумите на успех во текот на наставните часови во 

основните и средните училишта во Република Косово.  

 

Предмет на истражувањето 

 

Важен чекор во наставниот процес е информирање на учениците за критериумите 

за успех што треба да ги постигнат. Наставникот може да ги запишува нив заедно со 

учениците по секоја планирана активност или по реализација на сите активности. Важно е 

на крајот на часот, учениците да знаат што е тоа што може да го прават и каде и како да се 

подобрат. Критериумите може да имаат дијагностички карактер бидејќи со нив се 

утврдува состојбата, односно се оценува степенот на постигнатост на целите на наставата, 

во споредба со стандардите и критериумите.  

Самооценувањето на учениците не може да се реализира од учениците без да се 

информирани за критериумите за успех. Едно е да се констатира што сме постигнале, а 
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сосема друго е колку сме задоволни со постигнатото, како тоа се прифаќа и доживува и 

колку е значајно во споредба со критериумите за успех. 

Самооценувањето и оценувањето на учениците од други е постојан процес, во кој 

учениците/наставниците (или соучениците) во училиштето треба сами да проценуваат 

колку се успешни или друг да ги проценува, врз основа на споредување на постигањата со 

критериумите за успех. Притоа, тие го искажуваат и својот однос кон она што го 

постигнуваат, но не само во споредба со барањата на критериумите за успех туку и во 

споредба со она што планирало да го постигне училиштето, односно со визијата и 

мисијата на училиштето. 

Предмет на истражувањето е да се испитаат факторите од кои зависи колку често 

наставниците од основните и средните училишта во Република Косово ги информираат 

учениците за критериумите за успех кои треба да ги постигнат, со користење инструменти 

за самооценување (или оценување) изработени во согласност со критериумите за успех.  

 

Проблем на истражувањето 

 

Ова истражување е поврзано со истражувањето за докторската дисертација со 

наслов:  Влијанието на редовното практикување на повратната информација во процесот 

на учење врз постигнувањата на учениците. Информациите добиени од ова истражување 

ќе се користат за следните чекори. На пример, по изработувањето на докторскиот проект и 

неговата презентација, ќе има обука на примерок наставници по географија и албански 

јазик од основните и средните училишта во Република Косово за целите, резултатите од 

учењето и критериумите за успех, потребни за ефективна повратна информација. За 

обуката, ќе се користи теоретскиот дел од докторскиот проект дополнет со три до четири 

активности за наставниците учесници на обуката. 

Проблемот на ова пилот истражување се заснова на филозофијата на наставниците 

кои се обидуваат да ги информираат своите ученици за критериумите за успех и да ги 

поттикнат да да се самооценуваат (или оценуваат) врз нивна основа, како и да прават 

соодветни корекции. Главна основа на тој приод е следното: 
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• Поучувањето на учениците е активност која бара повеќекратно умеење. Оваа 

вештина може понатаму да се развива и подобрува. 

• Наставниците може да ја подобрат својата вештина за реализирање на наставата 

ако континуирано ги информираат учениците за критериумите за успех. 

• Критериумите за успех му помагаат на наставникот во оценување на 

постигнувањата на учениците и во давање на ефикасна повратна информација, а на 

учениците им даваат насоки за начинот на кој може да го подобрат своето учење. 

• Нема единствен и унифициран начин за информирање на учениците за 

критериумите на успех. Секој наставник треба сам да усвои начини кои одговараат 

на ситуациите.  

 

Дефинирање на основните поими на предметот на истражувањето 

 

Поимот цел – значи „1. нешто кон кое се стреми човек, што сака да го постигне; 

2. намера, умисла; 3. точка во која се нишани, точка до која треба да се стигне“ (Речник 

на македонскиот јазик, III, 1966: 509).  

      Целите се општи искази со кои се опишува програмата (темата/модулот) и што се 

очекува да се постигне. Од тие искази треба да се воочат намерите на наставникот кога  

спроведува одредена програма или тема/модул. Тие не се искази што кажуваат што ќе 

научат или ќе прават учениците, туку повеќе се сеопфатни намери на програмата и 

темата/модулот. 

 

Критерумот за успех е „пропишана вредност, мерка или величина, стандард, што 

се користи за споредување. Во образованието, како критериуми се сметаат целите и 

стандардите (образовни) со кои се утврдува она што се смета дека е социјално и 

практично пожелно, но и можно да се постигне како посакувана состојба (квантитет или 

квалитет на знаењето, ниво на развиеност на вештини, способности, ставови), односно 

позитивни промени кај ученикот“ (Попоски, 2002). За да може критериумите да бидат 

разбрани од учениците при информирање за нив, тие треба да се искажат на јазик 

разбирлив за нив. 
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Еден од најстарите методи за прибирање на информации за она што нѐ интересира 

е набљудувањето. Тоа може да биде намерно (планско набљудување, надгледување на 

однесувањето на еден или група ученици и водење на белешки од набљудувањето). 

Притоа, треба да се знае која е целта на набљудувањето, односно што, каде и кој ученик ќе 

се набљудува, кога и како ќе се направи тоа и како ќе се водат белешките од 

набљудувањето. Исто така, важно е за бележење да се користат техники (инструменти) 

бидејќи не може сѐ да се помни од набљудувањето. Како инструменти може да се 

користат: анегдотски белешки, протоколи, листи за проверка, фотографии, аудио- и 

видеоснимки и сл. 

 

Оценувањето на постигањата на учениците е процес во текот на кој се дава 

мислење за постигнувањата на ученикот во одредено подрачје, како резултат на следењето 

и проверувањето. Со следењето и проверувањето на учениците, наставникот ја спознава и 

утврдува состојбата, во однос на постигањата и позитивните промени кај секој ученик, а 

со оценката ја одредува нивната вредност. 

Оценувањето е сознаен процес во кој, во голема мера, е застапено индиректното 

мерење и тоа не може да се реализира без споредување. Преку споредувањето се утврдува 

односот меѓу постигнувањата и критериумите за успех. „Оценувањето на постигањата на 

учениците се смета за многу важна компонента на наставниот процес, па поради тоа 

неговото изведување е уредено со посебни нормативни акти“ (Попоски, 2002). 

 

Повратната информација треба да се гледа како неопходен концепт на процесот 

вреднување. На словенското говорно подрачје за поимот „повратна информација“  се 

употребуваат и термините обратна врска и повратна спрега. Во англискиот јазик, за 

повратната информација се употребува feedback  или  backfeed,  во германскиот 

rückkoppelung, а во рускиот oбратная связь. 

Кога почнал да се користи терминот повратна информација, тој се однесувал на 

дејствување врз излезот од системот. Некои научници сметаат дека повратната 

информација е метод за управување. „Творецот на кибернетиката, Винер, истакнува дека 

повратната информација е метод за управување со некој систем што ги користи 

резултатите од неговото претходно дејствување“ (според Kneževič, 1973: 51). Со оваа 
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дефиниција, повратната информација се сфаќа само како постапка за управување и 

регулирање. 

Треба да се истакне дека повратната информација има значајна улога во многу 

различни системи со сложена организираност. Организациски гледано, повратната 

информација е потребна и во интерперсоналните односи.  

Во контекст на оценувањето, повратната информација има многу значајно место. 

Може да се рече дека повратната информација, ако ја земеме предвид наставата и 

целокупната воспитно-образовна работа, претставува клучна комуникациска 

конструкција.  

 

Вид на истражувањето 

 

Истражувањето е: 

 

• Развојно, бидејќи се планира преземање активности за подобрување на 

секојдневната практика на наставниците за континуирано информирање на 

учениците за критериумите за успех. Се истражува колку често наставниците 

ги информираат учениците за критериумите за успех и бараат од нив да ги 

користат за проверување на своите постигнувања, а со тоа и за подобрување на 

своето учење. 

• Емпириско, податоците се собираат непосредно од воспитно-образовната 

работа. 

• Квантитативно, преку прашалник, наставници од основните и средните 

училишта во Република Косово ќе ги искажат своите ставови за тоа колку 

често ги информираат учениците за критериумите за успех и бараат нив да ги 

користат за самооценување и оценување на соучениците од аспект на полот, 

возраста, работното место и училиштето.  
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Цел на истражувањето 

 

Да се испита континуираноста на информирањето на учениците за критериумите за 

успех во наставната практика на наставниците од основните и средните училишта. 

 

Задачи на истражувањето 

Општа задача 

 

Да се соберат и обработат податоци за тоа колку често се информираат учениците 

за  критериумите за успех  од наставниците од основните и средните училишта во 

Република Косово. 

 

Посебни задачи 

 

Од конкретната определба на предметот на истражувањето, произлегуваат 

следните посебни задачи: 

 

• Да се соберат и обработат податоци за тоа кога и колку често во наставната 

практика наставниците од основните и средните училишта во Република 

Косово ги информираат учениците за критериумите за успех. 

   

• Да се соберат и обработат податоци за тоа колку често наставниците од 

основните и средните училишта во Република Косово бараат учениците да ги 

користат критериумите за успех за самооценување и оценување од соученици. 

 

• Да се соберат и обработат податоци за тоа колку често наставниците од 

основните и средните училишта во Република Косово изработуваат 

инструменти за оценување на учениците (наставник или соученик) и 

самооценување што се соодветни на критериумите за успех за кои се 

информират учениците. 
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Оправданост на истражувањето 

 

Оправданоста на ова истражување се согледува во добивањето сознанија за 

основниот проблем – нередовната информираност на учениците за критериумите за успех 

од наставниците во наставната практика. Критериумите за успех не треба да се кријат од 

учениците  бидејќи тие се во функција на реално оценување на нивните постигнувања и на 

нивното поттикнување да го подобрат своето учење.  

 

Варијабли во истражувањето 

 

• Независни варијабли: пол, возраст, работен стаж во настава, степен на 

образование и  училиште (основно или средно училиште). 

 

• Зависни варијабли: критериуми за успех, инструменти за оценување, 

мислење на наставниците. 

 

ХИПОТЕТСКА РАМКА 

 

Општи хипотези 

 

1. Честото информирање на учениците за критериумите за успех на секој 

наставен час од наставниците во основните и средните училишта во Република 

Косово не зависи од општите податоци за наставниците. 

2. Практикувањето на повратната информација за постигнувањата на 

учениците од наставниците во основните и средните училишта во Република Косово 

не зависи од работниот стаж и возраста на наставниците. 
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Посебна хипотеза 1 

 

Честото информирање на учениците за критериумите за успех на секој наставен час 

од наставниците во основните и средните училишта во Република Косово не зависи од 

полот на наставниците. 

 

Поединечни хипотези 

 

1. Мислењето на наставниците од училиштата во Република Косово за 

значењето на разбирањето на критериумите за успех од учениците за подобрување на 

наставата не зависи од полот на наставниците. 

2. Користењето инструменти за оценување на постигнувањата на учениците од 

наставниците од училиштата во Република Косово изработени во согласност со 

критериумите за успех не зависи од полот на наставниците. 

3. Користењето инструменти за самооценување и врсничко оценување на 

постигнувањата на учениците изработени во согласност со критериумите за успех од 

наставниците во училиштата во Република Косово не зависи од полот на наставниците. 

 

Посебна хипотеза 2 

 

Честото информирање на учениците за критериумите за успех на секој наставен час 

од наставниците во основните и средните училишта во Република Косово не зависи од 

возраста на наставниците. 

 

Поединечни хипотези 

 

1. Мислењето на наставниците од училиштата во Република Косово за 

значењето на разбирањето на критериумите за успех од учениците за подобрување на 

наставата не зависи од возраста на наставниците. 
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2. Користењето инструменти за оценување на постигнувањата на учениците 

изработени во согласност со критериумите за успех од наставниците во училиштата во 

Република Косово не зависи од возраста на наставниците. 

3. Користењето инструменти за самооценување и врсничко оценување на 

постигнувањата на учениците изработени во согласност со критериумите за успех од 

наставниците во училиштата на Република Косово не зависи од возраста на наставниците. 

 

Посебна хипотеза 3 

 

Честото информирање на учениците за критериумите за успех на секој наставен час 

од наставниците во основните и средните училишта во Република Косово не зависи од 

работното искуство на наставниците во настава. 

 

Поединечни хипотези 

 

1. Мислењето на наставниците од училиштата во Република Косово за 

значењето на разбирањето на критериумите за успех од учениците за подобрување на 

наставата не зависи од работното искуство на наставниците во настава. 

2. Користењето инструменти за оценување на постигнувањата на учениците 

изработени во согласност со критериумите за успех од наставниците од училиштата во 

Република Косово не зависи од работното искуство на наставниците во настава  

3. Користењето инструменти за самооценување и врсничко оценување на 

постигнувањата на учениците изработени во согласност со критериумите за успех од 

наставниците од училиштата во Република Косово не зависи од работното искуство на 

наставниците во настава. 

 

Посебна хипотеза 4 

 

Честото информирање на учениците за критериумите за успех на секој наставен час 

од наставниците во основните и средните училишта во Република Косово не зависи од 

степенот образование на наставниците. 
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Поединечни хипотези 

 

1. Мислењето на наставниците од училиштата во Република Косово за 

значењето на разбирањето на критериумите за успех од учениците за подобрување на 

наставата не зависи од степенот образование на наставниците. 

2. Користењето инструменти за оценување на постигнувањата на учениците 

изработени во согласност со критериумите за успех од наставниците во училиштата во 

Република Косово не зависи од степенот образование на наставниците. 

3. Користењето инструменти за самооценување и врсничко оценување на 

постигнувањата на учениците изработени во согласност со критериумите за успех од 

наставниците во училиштата во Република Косово не зависи од степенот образование на 

наставниците. 

 

Посебна хипотеза 5 

 

Практикувањето на повратната информација за постигнувањата на учениците од 

наставниците во основните и средните училишта во Република Косово не зависи од 

работниот стаж на наставниците. 

 

Поединечни хипотези 

 

1. Информирањето на учениците од наставниците за критериумите за успех за 

наставниот час пред давањето повратна информација не зависи од работниот стаж на 

наставниците. 

2. Фокусирањето на повратната информација врз следењето и оценувањето на 

прогресијата на учењето на учениците во однос на критериумите за успех не зависи од 

работниот стаж на наставниците. 

3. Давањето повратната информација која ги содржи чекорите за подобрување 

на учениците во постигнувањето на критериумите за успех не зависи од работниот стаж 

на наставниците. 

 



39 
 

Посебна хипотеза 6  

 

Практикувањето на повратната информација за постигнувањата на учениците од 

наставниците во основните и средните училишта во Република Косово не зависи од 

возраста на наставниците. 

 

Поединечни хипотези 

 

1. Информирањето на учениците од наставниците за критериумите за успех на 

наставниот час пред давањето на повратна информација не зависи од работниот стаж на 

наставниците. 

  2. Фокусирањето на повратната информација врз следењето и оценувањето на 

прогресијата на учењето на учениците во однос на критериумите за успех не зависи од 

работниот стаж на наставниците. 

3. Давањето повратната информација која ги содржи чекорите за подобрување на 

учениците во постигнувањето на критериумите за успех не зависи од работниот стаж на 

наставниците. 

 

Популација и примерок на истражувањето 

 

При определување на големината на примерокот наставници од основните и 

средните училишта во Република Косово, најнапред се раководевме од методолошките 

барања за репрезентативност и адекватност што се основни предуслови за валидност на 

добиените показатели и за валидни сознанија и заклучоци. 
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Со прашалникот за наставници опфатени се наставници од основните училишта: 

• ОУ „Хасан Приштина“ – Приштина; 

• ОУ „Исмаил Кемаили“– Приштина; 

• ОУ  „Дарданиа“– Приштина; 

• ОУ „Шкендија“– Хајвали; 

• ОУ „Али Келменди“ – Барилеве. 

и од средните училишта: 

• Гимназија „Џевдет Дода“ – Приштина; 

• Гимназија „Али Гаши“ – Приштина; 

• Гимназија „Екрем Кабеј“–  Приштина; 

• СХМЛ „Хоџа Кадри Приштина“ – Приштина; 

• СХМЛ „Штјефен Ѓекови“ –  Приштина. 

Карактеристиките на примерокот се наведени во следните табели:  

 

 

 

 

 

 Табела 1: Пол  

 

 

 

  

 

 

Табела 2: Возраст 

 

 

 

 

 

 

Пол Училиште 

Основно Средно 

Машки 11 9 

Женски 34 39 

Вкупно 
45 48 

Возраст 

(години) 

Училиште 

Основно Средно 

До 40 20 20 

Од 40 до 50 13 20 

Од 50 до 60 9 8 

Над 60 3 0 

Вкупно 45 48 
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Табела 3: Работно искуство во настава 

 

Степен на 

образование 

Училиште 

Основно Средно 

 ВШС 5 1 

ВСС 35 37 

Научен степен 3 10 

Друго 2 0 

Вкупно 45 48 

Табела 4: Степен на образование  

 

 

 

 

Училиштето 

е во: 

Број на училишта 

Село 45 

Град 48 

Вкупно 93 

Табела 5: Настава во основно или средно 

                 училиште 

 

 

 

 

 

 

Табела 6: Основното училиште  e во град или село 

 

 

 

 

 

 

Работно искуство 

(години) 

Училиште 

Основно Средно 

До 10  18 16 

Од 10 до 20 13 17 

Од 20 до 30 9 11 

Над  30 5 4 

Вкупно 45 48 

Училиштето 

е во 

Училиште 

основно средно 

село 21 / 

град 24 48 

Вкупно 45 48 
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Возраст Пол Вкупно 

Машки Женски 

До 40 години 8 32 40 

Од 40 до 50 години 5 28 33 

Од 50 до 60 години 6 11 17 

Над 60 години 1 2 3 

Вкупно 20 73 93 

Табела 7: Наставници според полот и возраста 

 

Работно искуство Пол Вкупно 

Машки Женски 

До 10 години 5 29 34 

Од 10 до 20 години 7 23 30 

Од 20 до 30 години 7 13 20 

Над 30 години 1 8 9 

Вкупно 20 73 93 

Табела 8: Наставници според полот и работниот стаж 

 

Возраст Работно искуство 
В

к
у

п
н

о
 

Д
о

 1
0

 

го
д

и
н

и
 

О
д

 1
0

 д
о

 

2
0

 г
о

д
и

н
и

 

О
д

 2
0

 д
о

 

3
0

 г
о

д
и

н
и

 

Н
ад

 3
0

 

го
д

и
н

и
 

До 40 

години 

20 19 1 0 40 

Од 40 до 50 

години 

13 9 11 0 33 

Од 50 до 60 

години 

1 2 7 7 17 

Над 60 

години 

0 0 1 2 3 

Вкупно 34 30 20 9 93 

Табела 9: Наставници според возраста и работното искуство 

 

Степен на 

образование 

Пол Вкупно 

Машки Женски 

ВШС 2 4 6 

ВСС 14 58 72 

Научен степен 3 10 13 

Друго 1 1 2 

Вкупно 20 73 93 

Табела 10: Наставници според завршениот степен на 

                  образование и полот 
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Степен на 

образование 

Работно искуство Вкупно 

До 10 

години 

Од 10 

до 20 

години 

Од 20 до 

30 

години 

Над 30 

години 

ВШС 0 0 1 5 6 

ВСС 31 24 15 2 72 

Научен 

степен 

3 6 3 1 13 

Друго 0 0 1 1 2 

Вкупно 34 30 20 9 93 

Табела 11: Наставници според завршениот степен на 

                    образование и работното искуство 

 

Степен на 

образование 

Возраст Вкупно 

До 40 

години 

Од 40 

до 50 

години 

Од 50 до 

60 

години 

Над 60 

години 

ВШС 0 1 4 1 6 

ВСС 37 24 11 0 72 

Научен 

степен 

3 8 1 1 13 

Друго 0 0 1 1 2 

Вкупно 40 33 17 3 93 

Табела 12: Наставници според степенот на образование и возраста 

 

Училишта Возраст Вкупно 

До 40 

години 

Од 40 

до 50 

години 

Од 50 до 

60 

години 

Над 60 

години 

Основно 

училиште 

11 17 16 1 45 

Средно 

училиште 

29 16 1 2 48 

Вкупно 40 33 17 3 93 

Табела 13: Наставници кои предаваат во основно и средно 

                     училиште според возраста 

 

Училишта Работно искуство Вкупно 

До 10 

години 

Од 10 

до 20 

години 

Од 20 до 

30 

години 

Над 30 

години 

Основно 

училиште 

12 18 11 4 45 

Средно 

училиште 

22 12 9 5 48 

Вкупно 34 30 20 9 93 

Табела 14: Наставници кои предаваат во основно и средно 

                     училиште според работното искуство 
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Основно 

училиште 

Пол Вкупно 

Машки Женски 

Град 8 16 24 

Село 3 18 21 

Вкупно 11 34 45 

Табела 15: Наставници кои работат во основно 

           училиште (село или град) според полот 

 

Основно 

училиште 

Возраст Вкупно 

До 40 

години 

Од 40 

до 50 

години 

Од 50 до 

60 

години 

Над 60 

години 

Град 7 8 7 2 24 

Село 13 5 2 1 21 

Вкупно 20 13 9 3 45 

Табела 16: Наставници кои работат во основно училиште 

                     (село или град) според возраста 

 

Основно 

училиште 

Работно искуство Вкупно 

До 10 

години 

Од 10 

до 20 

години 

Од 20 

до 30 

години 

Над 30 

години 

Град 10 6 5 3 24 

Село 8 7 4 2 21 

Вкупно 18 13 9 5 45 

Табела 17: Наставници кои работат во основно училиште 

                     (село или град) според работното искуство 

 

 

Методи, постапки и инструменти на истражувањето 

 

Во реализацијата на ова истражување, поаѓајќи од предметот на истражување и 

поставената цел, се определивме за метод на теориска анализа бидејќи практиката и 

теоријата се поврзани и не може одделно да се разгледуваат. Оваа метода ја користиме за 

да го откриеме и одредиме проблемот на ова истражување, а ни овозможува да ја опишеме 

постојната состојба и да ги изнесеме фактите и резултатите до кои доаѓаме. 

Од првиот дел од трудот, од теоретски аспекти на проблемот во истражувањето и 

теоретската анализа, се потврдува дека има потреба од континуирано информирање на 

учениците за критериумите за успех.  „Ако практикувате формативното оценување, може-

би, сте слушнале за воспоставување критериуми за успех во училницата. Пред да можат 

учениците да преземат одговорност за сопственото учење, тие треба сами да ги разберат 

резултатите од учењето.“ 
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Исто така, според Кларк (Clarke, 2013), образовен експерт за формативно  

оценување, критериумите за успех имаат максимално влијание и учениците мора да бидат 

вклучени во нивното воспоставување. Според тоа, учениците мора да бидат вклучени во 

разбирањето и создавањето на значењето на резултатите од учењето. Тие заслужуваат 

јасна претстава за целната насока. 

Хоџен и Вилијам (Hodgen  и William, 2006) предлагаат пет принципи на учење: 

 

• Почнете од точката каде што се наоѓа ученикот. 

• Учениците мора да бидат активни во процесот – треба тие да учат, не може 

да се учи наместо нив. 

• Учениците треба да зборуваат за своите идеи. 

• Учениците мора да ја разберат намерата на учењето. 

• Повратната информација им кажува на учениците како да се подобрат. 

 

Според принципите предложени од Хоџен и Вилијам (Hodgen и William, 2006), 

може да се види поврзаноста на предзнаењата на учениците, нивното учење, 

интеракцијата, резултатите од учењето/критериумите за успех и повратната информација. 

Од сите овие принципи може да се каже дека клучот за успешно постигнување на 

останатите принципи е информирањето на учениците за резултатите од учењето/критериу-

мите за оценување. Хети (Hattie, 2009) во своите истражувања зборува за големина на 

ефект од 1,13 за „повратна информација“, термин што се користи да вклучува: 

 

• висок квалитет на повратни информации дадени во однос на експлицитни 

критериуми; 

• поставување и појаснување на цели; 

• споделување на критериуми за оценување; 

• кажување на учениците што направиле добро (позитивно охрабрување); 

• кажување на учениците што треба да се направи за да се подобрат. 

 

Сепак, едноставното поставување на цели – без повратни информации – има 

големина на ефект од само 0,52. 
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Со ова истражување, се проверува колку често наставниците од основните и 

средните училишта во Република Косово ги информираат учениците за критериумите за 

успех. Од непосредните разговори со наставниците, посетата на часови и слично, можеше 

да се констатира дека некои наставници не практикуваат често информирање на 

учениците за критериумите за успех, а други сметаат дека информирање на учениците за 

критериумите, всушност, е опис на активностите и давање насоки за нивно реализирање 

во текот на наставниот час.  

За собирање на податоците, користена е техниката анкетирање. Оваа техника се 

употребува поради економичноста и можноста да се соберат поголем број податоци. 

Истражувањето се реализира со посебно изготвен инструмент, и тоа прашалник за 

анкетирање на наставниците од основните и средните училишта во Република Косово.  

Податоците добиени од прашалникот ќе бидат претставени со табели и столбест 

дијаграм, а за потврдување или отфрлување на хипотезите ќе се користи тест  𝜒2. 

Тестот 𝜒2 се користи во повеќето случаи ако се работи за квантитативни податоци 

или ако дистрибуцијата на овие податоци значително отстапува од нормалната. На 

почетокот, треба да се нагласи дека тестот  𝜒2 се пресметува само со фреквенции, така 

што во пресметувањата не смее да внесуваат никакви мерни единици. Основните 

податоци од истражувањето може да бидат и измерени вредности, но само нивните 

фреквенции се внесуваат при пресметувањата со 𝜒2. 

При користење на тестот 𝜒2, ќе се има предвид да бидат исполнети следните 

услови: 

  

1. Тестот 𝜒2 може да се пресмета само со фреквенции.  

2. Збирот на очекуваните фреквенции мора да биде еднаков на збирот на 

фреквенции добиени при истражувањето (прашалници, набљудување и сл.). 

3. Секогаш кога во тестот 𝜒2 работиме со некое својство што се појавува или не се 

појавува, во пресметката треба да се вклучат и фреквенции во кои таа особина не се 

појавува. 

4. Фреквенциите во поединечни ќелии мора да бидат независни, во смисла дека 

секоја од нив во одредена ќелија мора да припаѓа на некоја друга индивидуа. На пример, 

не може да внесеме неколку одговори на еден испитаник во табелата. 
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5. Ниту една очекувана фреквенција не треба да биде премногу мала. Тоа е она што 

треба да се следи:  

а. Кога имаме повеќе од две ќелии, ако повеќе од 20 % од очекуваните фреквенции 

се помали од 5, соседните ќелии треба да се спојат. Кога работиме со само две ќелии, 

ниедна очекувана фреквенција не треба да биде помала од 5. 

б. За табели 2 на 2, 𝜒2 секогаш може да се користи ако N е поголем од 40. Ако N е 

помал од 40, но поголем од 20, не смее ниту една од очекуваните фреквенции да 

биде помала од 5. 

в. Во табелите за контигенција, кога бројот на степени на слобода е поголем од 1, хи 

квадрат може да се користи ако помалку од 20 % од ќелиите имаат очекувана 

фреквенција помала од 5 и ниту една ќелија помала од 1. Ако тоа не е постигнато, 

тогаш треба да се спојат ќелиите во кои очекуваните фреквенции се премногу мали. 

 

Прашалникот за наставниците од основните и средните училишта заедно со 

воведната страница (која, како што е познато, според сите стандарди има информативна, 

насочувачка и експлицитна функција) има вкупно четири страници. Се состои од два 

меѓусебно релативно конзистентно поврзани делови со дванаесет прашања. 

Првиот дел содржи вкупно седум искази кои се однесуваат на некои општи 

податоци за испитаниците – независни варијабли. Вториот дел се однесува на честотата 

на информирањето на учениците за критериумите за успех и на мислењето на 

наставниците за поврзаноста на честото информирање на учениците за критериумите за 

успех и квалитетот на наставата.  
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ТРЕТ ДЕЛ 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 
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Пред да се интерпретираат податоците, визуелно е дадено поврзување на прашалникот за наставниците и 

хипотетската рамка.  

 

 

  

Општа хипотеза 1 

Честото информирање на учениците за критериумите за успех на секој наставен час од наставниците во основните и средните училишта во Република Косово не 

зависи од општите податоци за наставниците. 
 

Посебна хипотеза 1 

Честото информирање на учени-

ците за критериумите за успех на 

секој наставен час од наставни-

ците во основните и средните 

училишта во Република Косово не 

зависи од полот на наставниците. 

 

Посебна хипотеза 2 

Честото информирање на учени-

ците за критериумите за успех на 

секој наставен час од наставници-те 

во основните и средните учи-лишта 

во Република Косово не зависи од 

возраста на наставниците. 

 

Посебна хипотеза 3 

Честото информирање на учени-

ците за критериумите за успех на 

секој наставен час од наставниците 

во основните и средните училишта 

во Република Косово не зависи од 

работното искуство на наставниците 

во настава. 

 

Посебна хипотеза 4 

Честото информирање на учени-ците 

за критериумите за успех на секој 

наставен час од наставниците во 

основните и средните училишта во 

Република Косово не зависи од 

степенот на образование на 

наставниците. 

Поединечни хипотези 

 

1. Мислењето на наставниците од 
училиштата во Република Косово за 

значењето на разбирањето на 

критериумите на успех од учениците за 
подобрување на наставата не зависи од 

полот на наставниците. 

2.  Користењето инструменти за оценува-
ње на постигнувањата на учениците од 

наставниците од училиштата во Репуб-

лика Косово изработени во согласност 
со критериумите за успех не зависи од 

полот на наставниците. 

3. Користењето инструменти за самооце-
нување и врсничко оценување на пос-

тигнувањата на учениците изработени 

во согласност со критериумите за успех 
од наставниците во училиштата во 

Република Косово не зависи од полот на 

наставниците. 

 

Поединечни хипотези 

 

1. Мислењето на наставниците од 
училиштата во Република Косово за 

значењето на разбирањето на 

критериумите за успех од учениците за 
подобрување на наставата не зависи од 

возраста на наставниците. 

2. Користењето инструменти за оцену-
вање на постигнувањата на учениците 

изработени во согласност со критериу-

мите за успех од наставниците во учи-
лиштата во Република Косово не зависи 

од возраста на наставниците. 

3. Користењето инструменти за самооце-
нување и врсничко оценување на пос-

тигнувањата на учениците изработени 

во согласност со критериумите за успех 
од наставниците во училиштата во 

Република Косово не зависи од возраста 

на наставниците. 

 

Поединечни хипотези 

1. Мислењето на наставниците од 

училиштата во Република Косово за 
значењето на разбирањето на 

критериумите за успех од учениците за 

подобрување на наставата не зависи од 
работното искуство на наставниците во 

настава. 

2. Користењето инструменти за 
оценување на постигнувањата на 

учениците изработени во согласност со 

критериумите за успех од наставниците 
од училиштата во Република Косово не 

зависи од работното искуство на 

наставниците во настава  

3. Користењето инструменти за 

самооценување и врсничко оценување 

на постигнувањата на учениците 
изработени во согласност со 

критериумите за успех од наставниците 

од училиштата во Република Косово не 
зависи од работното искуство на 

наставниците во настава. 
 

Поединечни хипотези 

1.  Мислењето на наставниците од 

училиштата во Република Косово за 
значењето на разбирањето на 

критериумите за успех од учениците за 

подобрување на наставата не зависи од 
степенот образование на наставниците. 

2.  Користењето инструменти за 
оценување на постигнувањата на 
учениците изработени во согласност со 

критериумите за успех од наставниците 

во училиштата во Република Косово не 
зависи од степенот образование на 

наставниците. 

3.  Користењето инструменти за 
самооценување и врсничко оценување 

на постигнувањата на учениците 

изработени во согласност со 
критериумите за успех од нас-тавниците 

во училиштата во Република Косово не 

зависи од степенот образование на 
наставниците. 

 

Приказ од општата хипотеза 1  до поединечните хипотези 1, 2 и 3 и од поединечните хипотези 1, 2, 3 до општата хипотеза 1 
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Поединечна хипотеза 

 

1.  Мислењето на наставниците од училиш-

тата во Република Косово за значењето на 

разбирањето на критериумите на успех од 

учениците за подобрување на наставата не 

зависи од полот на наставниците. 

 

Поединечна хипотеза 

 
2. Користењето инструменти за оценување на 

постигнувањата на учениците од наставниците 
од училиштата во Република Косово 

изработени во согласност со критериумите за 

успех не зависи од полот на наставниците. 

 

Поединечна хипотеза 

 
3. Користењето инструменти за самооценување и 

врсничко оценување на постигнувањата на 
учениците изработени, во согласност со 

критериумите за успех од наставниците во 

училиштата во Република Косово не зависи од 
полот на наставниците. 

 

1.  Сознанијата дека учениците од критериу-

мите за успех за кои се информирани 

разбираат што Вие барате од нив да 

постигнат се основа и клучен фактор за да 

го подобрите планирањето на наставата. 

2. Сознанијата дека учениците од критери-

умите за успех за кои се информирани 

разбираат што Вие барате од нив да 

постигнат се основа и клучен фактор за 

да ја подобрите примената на современи 

техники за учење. 

3.  Сознанијата дека учениците од критериу-

мите за успех за кои се информирани 

разбираат што Вие барате од нив да 

постигнат се основа и клучен фактор за да 

ја подобрите интеракцијата во учил-

ницата. 

4. Сознанијата дека учениците од 

критериумите за успех за кои се 

информирани разбираат што Вие барате 

од нив да постигнат се основа и клучен  

фактор за да ги подобрите подготовката 

и организацијата на наставата од аспект 

на нагледни средства. 

5.  Сознанијата дека учениците од критериу-

мите за успех за кои се информирани раз-

бираат што Вие барате од нив да 

постигнат се основа и клучен фактор за да 

ги подобрите поддршката и помошта за 

учениците. 

6.  Сознанијата дека учениците од 

критериумите за успех за кои се 

информирани разбираат што Вие барате 

од нив да постигнат се основа и клучен 

фактор за да го подобрите оценувањето 

на постигањата на учениците. 

 

1.  За оценување на постигнувањата на уче-

ниците, користите евидентен лист и скала 

за следење и оценување на постигнатоста 

на критериумите за успех од 

когнитивното подрачје. 

 

2.  За оценување на постигнувањата на уче-

ниците, користите евидентен лист и скала 

за следење и оценување на постигнатоста 

на критериумите за успех од психомо-

торното подрачје. 

 

3.  За оценување на постигнувањата на уче-

ниците, користите евидентен лист и скала 

за следење и оценување на постигнатоста 

на критериумите за успех од афективното 

подрачје. 

 

4. За оценување на постигнувањата на уче-

ниците, користите евидентен лист и скала 

за следење и оценување на постигнатоста 

на критериумите за успех од трите под-

рачја (когнитивното, психомоторното и 

афективното). 

 

 

 

1.  За да можат учениците да ги оценат 

своите постигнувања и постигнувањата 

на соучениците, им давате евидентен лист 

и скала за следење и оценување на 

постигнатоста на критериумите за успех 

од когнитивното подрачје. 

 

2. За да можат учениците да ги оценат 

своите постигнувања и постигнувањата 

на соучениците, им давате евидентен лист 

и скала за следење и оценување на 

постигнатоста на критериумите за успех 

од психомоторното подрачје. 

 

3.  За да можат учениците да ги оценат 

своите постигнувања и постигнувањата 

на соучениците, им давате евидентен лист 

и скала за следење и оценување на пости-

гнатоста на критериумите за успех од 

афективното подрачје. 

 

4.  За да можат учениците да ги оценат 

своите постигнувања и постигнувањата 

на соучениците, им давате евидентен лист 

и скала за следење и оценување на 

постигнатоста на критериумите за успех 

од трите подрачја (когнитивното, 

психомоторното и афективното). 

 

Прикажување на потврдувањето на поединечните хипотези – пол 
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Поединечна хипотеза 

 

1.  Мислењето на наставниците од училиш-

тата во Република Косово за значењето на 

разбирањето на критериумите на успех од 

учениците за подобрување на наставата не 

зависи од возраста на наставниците. 

 

Поединечна хипотеза 

 
2. Користењето инструменти за оценување на 

постигнувањата на учениците од наставниците 

од училиштата во Република Косово 
изработени во согласност со критериумите за 

успех не зависи од возраста на наставниците. 

 

Поединечна хипотеза 

 
3. Користењето инструменти за самооценување и 

врсничко оценување на постигнувањата на 
учениците изработени во согласност со 

критериумите за успех од наставниците во 

училиштата во Република Косово не зависи од 
возраста  на наставниците. 

 

1.  Сознанијата дека учениците од критериу-

мите за успех за кои се информирани раз-

бираат што Вие барате од нив да 

постигнат се основа и клучен фактор за да 

го подобрите планирањето на наставата. 

2.  Сознанијата дека учениците од критери-

умите за успех за кои се информирани 

разбираат што Вие барате од нив да 

постигнат се основа и клучен фактор за да 

ја подобрите примената на современи 

техники за учење. 

3.  Сознанијата дека учениците од критериу-

мите за успех за кои се информирани раз-

бираат што Вие барате од нив да 

постигнат се основа и клучен фактор за да 

ја подобрите интеракцијата во 

училницата. 

4.  Сознанијата дека учениците од критериу-

мите за успех за кои се информирани раз-

бираат што Вие барате од нив да 

постигнат се основа и клучен фактор за да 

ги подобрите подготовката и 

организацијата на наставата од аспект на 

нагледни средства. 

5.  Сознанијата дека учениците од критериу-

мите за успех за кои се информирани раз-

бираат што Вие барате од нив да 

постигнат се основа и клучен фактор за да 

ги подобрите поддршката и помошта за 

учениците.   

6.  Сознанијата дека учениците од 

критериумите за успех за кои се ин-

формирани разбираат што Вие барате од 

нив да постигнат се основа и клучен фак-

тор за да да го подобрите оценувањето на 

постигањата на уче-ниците 

1. За оценување на постигнувањата на 

учениците, користите евидентен лист и 

скала за следење и оценување на 

постигнатоста на критериумите за успех 

од когнитивното подрачје. 

 

2. За оценување на постигнувањата на 

учениците, користите евидентен лист и 

скала за следење и оценување на 

постигнатоста на критериумите за успех 

од психомоторното подрачје. 

 

3. За оценување на постигнувањата на 

учениците, користите евидентен лист и 

скала за следење и оценување на 

постигнатоста на критериумите за успех 

од афективното подрачје. 

 

4. За оценување на постигнувањата на 

учениците, користите евидентен лист и 

скала за следење и оценување на 

постигнатоста на критериумите за успех 

од трите подрачја (когнитивното, 

психомоторното и афективното). 

 

 

 

1.  За да можат учениците да ги оценат 

своите постигнувања и постигнувањата 

на соучениците, им давате евидентен лист 

и скала за следење и оценување на 

постигнатоста на критериумите за успех 

од когнитивното подрачје. 

 

2.  За да можат учениците да ги оценат 

своите постигнувања и постигнувањата 

на соучениците, им давате евидентен лист 

и скала за следење и оценување на 

постигнатоста на критериумите за успех 

од психомоторното подрачје. 

 

3. За да можат учениците да ги оценат 

своите постигнувања и постигнувањата 

на соучениците, им давате евидентен лист 

и скала за следење и оценување на пости-

гнатоста на критериумите за успех од 

афективното подрачје. 

 

4. За да можат учениците да ги оценат 

своите постигнувања и постигнувањата 

на соучениците, им давате евидентен лист 

и скала за следење и оценување на 

постигнатоста на критериумите за успех 

од трите подрачја (когнитивното, 

психомоторното и афективното). 

 

Прикажување на потврдувањето на поединечните хипотези – возраст  
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Поединечна хипотеза 

 

1.  Мислењето на наставниците од училиш-

тата во Република Косово за значењето на 

разбирањето на критериумите на успех од 

учениците за подобрување на наставата не 

зависи од работното искуство на 

наставниците. 

 

Поединечна хипотеза 

 
2. Користењето инструменти за оценување на 

постигнувањата на учениците од наставниците 

од училиштата во Република Косово 

изработени во согласност со критериумите за 
успех не зависи од работното искуство  на 

наставниците. 

 

Поединечна хипотеза 

 
3. Користењето инструменти за самооценување и 

врсничко оценување на постигнувањата на 

учениците изработени во согласност со 
критериумите за успех од наставниците во 

училиштата во Република Косово не зависи од 

работното искуство на наставниците. 

 

1.  За да можат учениците да ги оценат 

своите постигнувања и постигнувањата 

на соучениците, им давате евидентен лист 

и скала за следење и оценување на 

постигнатоста на критериумите за успех 

од когнитивното подрачје. 

 

2.  За да можат учениците да ги оценат 

своите постигнувања и постигнувањата 

на соучениците, им давате евидентен лист 

и скала за следење и оценување на 

постигнатоста на критериумите за успех 

од психомоторното подрачје. 

 

3.  За да можат учениците да ги оценат 

своите постигнувања и постигнувањата 

на соучениците, им давате евидентен лист 

и скала за следење и оценување на пости-

гнатоста на критериумите за успех од 

афективното подрачје. 

 

4.  За да можат учениците да ги оценат 

своите постигнувања и постигнувањата 

на соучениците, им давате евидентен лист 

и скала за следење и оценување на 

постигнатоста на критериумите за успех 

од трите подрачја (когнитивното, 

психомоторното и афективното). 

 

1.  Сознанијата дека учениците од критериу-

мите за успех за кои се информирани раз-

бираат што Вие барате од нив да 

постигнат се основа и клучен фактор за да 

го подобрите планирањето на наставата. 

2.  Сознанијата дека учениците од критери-

умите за успех за кои се информирани 

разбираат што Вие барате од нив да 

постигнат се основа и клучен фактор за да 

ја подобрите примената на современи 

техники за учење. 

3.  Сознанијата дека учениците од критериу-

мите за успех за кои се информирани раз-

бираат што Вие барате од нив да 

постигнат се основа и клучен фактор за да 

ја подобрите интеракцијата во 

училницата. 

4.  Сознанијата дека учениците од критериу-

мите за успех за кои се информирани раз-

бираат што Вие барате од нив да 

постигнат се основа и клучен фактор за да 

ги подобрите подготовката и 

организацијата на наставата од аспект на 

нагледни средства. 

5.  Сознанијата дека учениците од критериу-

мите за успех за кои се информирани раз-

бираат што Вие барате од нив да 

постигнат се основа и клучен фактор за да 

ги подобрите поддршката и помошта за 

учениците. 

6.  Сознанијата дека учениците од критериу-

мите за успех за кои се информирани раз-

бираат што Вие барате од нив да пости-

гнат се основа и клучен фактор за да го 

по-добрите оценувањето на постигањата 

на учениците 

1.  За оценување на постигнувањата на уче-

ниците, користите евидентен лист и скала 

за следење и оценување на постигнатоста 

на критериумите за успех од 

когнитивното подрачје. 

 

2.  За оценување на постигнувањата на уче-

ниците, користите евидентен лист и скала 

за следење и оценување на постигнатоста 

на критериумите за успех од психомо-

торното подрачје. 

 

3.  За оценување на постигнувањата на уче-

ниците, користите евидентен лист и скала 

за следење и оценување на постигнатоста 

на критериумите за успех од афективното 

подрачје. 

 

4.  За оценување на постигнувањата на уче-

ниците, користите евидентен лист и скала 

за следење и оценување на постигнатоста 

на критериумите за успех од трите под-

рачја (когнитивното, психомоторното и 

афективното). 

 

 

 

Прикажување на потврдувањето на поединечните хипотези – работно искуство 
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Поединечна хипотеза 

 
1. Мислењето на наставниците од училиштата во 

Република Косово за значењето на разбирањето 
на критериумите на успех од учениците за 

подобрување на наставата не зависи од степенот 

на образование на наставниците. 

 

Поединечна хипотеза 

 
2. Користењето инструменти за оценување на 

постигнувањата на учениците од наставниците 
од училиштата во Република Косово 

изработени во согласност со критериумите за 

успех не зависи од степенот на образование на 
наставниците. 

 

Поединечна хипотеза 

 
3. Користењето инструменти за самооцену-вање 

и врсничко оценување на постигнувањата на 

учениците изработени во согласност со 
критериумите за успех од наставниците во 

училиштата во Република Косово не зависи од 

степенот на образование  на наставниците. 

 

1.  Сознанијата дека учениците од критериу-

мите за успех за кои се информирани раз-

бираат што Вие барате од нив да 

постигнат се основа и клучен фактор за да 

го подобрите планирањето на наставата. 

2.  Сознанијата дека учениците од критери-

умите за успех за кои се информирани 

разбираат што Вие барате од нив да 

постигнат се основа и клучен фактор за да 

ја подобрите примената на современи 

техники за учење. 

3.  Сознанијата дека учениците од критериу-

мите за успех за кои се информирани раз-

бираат што Вие барате од нив да 

постигнат се основа и клучен фактор за да 

ја подобрите интеракцијата во 

училницата. 

4.  Сознанијата дека учениците од критериу-

мите за успех за кои се информирани раз-

бираат што Вие барате од нив да 

постигнат се основа и клучен фактор за да 

ги подобрите подготовката и органи-

зацијата на наставата од аспект на наг-

ледни средства. 

5.  Сознанијата дека учениците од критериу-

мите за успех за кои се информирани раз-

бираат што Вие барате од нив да 

постигнат се основа и клучен фактор за да 

ги подобрите поддршката и помошта за 

учениците. 

6.  Сознанијата дека учениците од критериу-

мите за успех за кои се информирани раз-

бираат што Вие барате од нив да 

постигнат се основа и клучен фактор за да 

го/ја подобрите оценувањето на 

постигањата на учениците 

 

1. За оценување на постигнувањата на уче-

ниците, користите евидентен лист и скала за 

следење и оценување на постигнатоста на 

критериумите за успех од когнитивното 

подрачје. 

 

2.  За оценување на постигнувањата на уче-

ниците, користите евидентен лист и скала 

за следење и оценување на постигнатоста 

на критериумите за успех од психо-

моторното подрачје. 

 

3.  За оценување на постигнувањата на уче-

ниците, користите евидентен лист и скала 

за следење и оценување на постигнатоста 

на критериумите за успех од афективното 

подрачје. 

 

4.  За оценување на постигнувањата на уче-

ниците, користите евидентен лист и скала 

за следење и оценување на постигнатоста 

на критериумите за успех од трите 

подрачја (когнитивното, психомоторното 

и афективното). 

 

 

 

1. За да можат учениците да ги оценат 

своите постигнувања и постигнувањата на 

соучениците, им давате евидентен лист и 

скала за следење и оценување на 

постигнатоста на критериумите за успех 

од когнитивното подрачје. 

 

2.  За да можат учениците да ги оценат 

своите постигнувања и постигнувањата на 

соучениците, им давате евидентен лист и 

скала за следење и оценување на 

постигнатоста на критериумите за успех 

од психомоторното подрачје. 

 

3.  За да можат учениците да ги оце-нат 

своите постигнувања и постигнувањата на 

соучениците, им давате евидентен лист и 

скала за следење и оценување на пости-

гнатоста на критериумите за успех од 

афективното подрачје. 

 

4. За да можат учениците да ги оценат 

своите постигнувања и постигнувањата на 

соучениците, им давате евидентен лист и 

скала за следење и оценување на 

постигнатоста на критериумите за успех 

од трите подрачја (когнитивното, 

психомоторното и афективното). 

 

Прикажување на потврдувањето на поединечните хипотези  – степен на образование 
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Општа хипотеза 2 

Практикувањето на повратната информација за постигнувањата на учениците од наставниците во основните и средните училишта во Република Косово не зависи 

од работниот стаж и возраста на наставниците. 
1.  

              Посебна хипотеза 1 

 

Практикувањето на повратната информација за 

постигнувањата на учениците од наставниците во 

основните и средните училишта во Република 

Косово не зависи од работниот стаж на 

наставниците. 

 

                 Посебна хипотеза 2 

 

Практикувањето на повратната информација за 

постигнивањата на учениците од наставниците во 

основните и средните училишта во Република 

Косово не зависи од возраста на наставниците. 

 

Поединечни хипотези 
 

1. Информирањето на учениците од наставниците за критериумите 

за успех на наставниот час пред давањето на повратна информација 

не зависи од работниот стаж на наставниците. 

  

2. Фокусирањето на повратната информација врз следењето и 

оценувањето на прогресијата на учењето на учениците во однос на 

критериумите за успех не зависи од работниот стаж на 

наставниците. 

 

3. Давањето повратната информација која ги содржи чекорите за 

подобрување на учениците во постигнувањето на критериумите за 

успех не зависи од работниот стаж на наставниците. 
. 

 

Поединечни хипотези 
 

1. Информирањето на учениците од наставниците за критериумите за 

успех на наставниот час пред давањето на повратна информација не 

зависи од возраста на наставниците. 

 

 2. Фокусирањето на повратната информација врз следењето и 

оценувањето на прогресијата на учењето на учениците во однос на 

критериумите за успех не зависи од возраста на наставниците. 

 

3. Давањето повратната информација која ги содржи чекорите за 

подобрување на учениците во постигнувањето на критериумите за 

успех не зависи од возраста на наставниците. 
 

Приказ од општата хипотеза 2  до поединечните хипотези 1, 2 и 3 и од поединечните хипотези 1, 2, 3 до општата 

хипотеза 2 

 



55 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поединечна хипотеза 

 

1. Информирањето на учениците од 

наставниците за критериумите за успех на 

наставниот час пред давањето на повратна 

информација не зависи од работниот стаж 

на наставниците. 

 

Поединечна хипотеза 

 

2. Фокусирањето на повратната информација 

врз следењето и оценувањето на 

прогресијата на учењето на учениците во 

однос на критериумите за успех не зависи од 

работниот стаж на наставниците. 
 

Поединечна хипотеза 

 

3. Давањето повратната информација која ги 
содржи чекорите за подобрување на учениците 

во постигнувањето на критериумите за успех не 

зависи од работниот стаж на наставниците. 

 

Оценете го Вашето практикување на 

критериумите за успех на часовите. 

 

1. На почетокот од часот ги инфор-

мирам учениците за критериумите 

за успех. 

 

2. Критериумите за успех ги креирам 

со учениците во текот на 

наставниот час. 

 

3. Со критериумите за успех ја зго-

лемувам внатрешната мотивација 

на учениците. 

Оценете го Вашето практикување на 

критериумите за успех на часовите. 

 

1. Критериумите за успех ги охраб-

руваат учениците да се натпрева-

руваат со себе во однос на своите 

знаења. 

 

2. Критериумите за успех ги охраб-

руваат моите ученици внимателно 

да размислуваат како да го подоб-

рат процесот на учење. 
 

3. Учениците ги потсетувам на крите-

риумите за успех за наставниот час 

пред да се самооценуваат или ги 

оценуваат своите соученици. 
 

4. Критериумите за успех ги користам 

за да им дадам повратна  информа-

ција за постигнувањата на ученици-

те од аспект на знаењата. 

Оценете го Вашето практикување на 

критериумите за успех на часовите. 

 

1. Повратната информација што ја 

давам на секој ученик содржи 

чекори за подобрување на уче-

ниците во постигнување на 

критериумите за успех. 

 

Прикажување на потврдувањето на поединечните хипотези  од посебната хипотеза 2 – работен стаж 
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 Поединечна хипотеза 

 

1. Информирањето на учениците од 

наставниците за критериумите за успех на 

наставниот час пред давањето на повратна 

информација не зависи од возраста на 

наставниците. 

 

Поединечна хипотеза 

 

2. Фокусирањето на повратната информација 

врз следењето и оценувањето на про-

гресијата на учењето на учениците во однос 

на критериумите за успех не зависи од 

возраста на наставниците. 
 

Поединечна хипотеза 

 

3. Давањето повратната информација која ги 
содржи чекорите за подобрување на учениците 

во постигнувањето на критериумите за успех не 

зависи од возраста наставниците. 

 

Оценете го Вашето практикување на 

критериумите за успех на часовите. 

 

4. На почетокот од часот ги инфор-

мирам учениците за критериумите 

за успех. 

 

5. Критериумите за успех ги креирам 

со учениците во текот на 

наставниот час. 

 

6. Со критериумите за успех ја зго-

лемувам внатрешната мотивација 

на учениците. 

Оценете го Вашето практикување на 

критериумите за успех на часовите. 

 

5. Критериумите за успех ги 

охрабруваат учениците да се 

натпреваруваат со себе во однос на 

своите знаења. 

 

6. Критериумите за успех ги 

охрабруваат моите ученици 

внимателно да размислуваат како да 

го подобрат процесот на учење. 
 

7. Учениците ги потсетувам на крите-

риумите за успех за наставниот час 

пред да се самооценуваат или ги 

оценуваат своите соученици. 
 

8. Критериумите за успех ги користам 

за да им дадам повратна  информа-

ција за постигнувањата на ученици-

те од аспект на знаењата. 

Оценете го Вашето практикување на 

критериумите за успех на часовите. 

 

2. Повратната информација што ја 

давам на секој ученик содржи 

чекори за подобрување на уче-

ниците во постигнување на 

критериумите за успех. 

 

Прикажување на потврдувањето на поединечните хипотези од посебната хипотеза 2 – возраст  
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Општа хипотеза 

 

1. Честото информирање на учениците за критериумите за успех на секој 

наставен час од наставниците во основните и средните училишта на Република Косово не 

зависи од општите податоци за наставниците. 

 

Посебна хипотеза 1 

 

Честото информирање на учениците за критериумите на успех на секој наставен 

час од наставниците во основните и средните училишта на Република Косово не зависи од 

полот на наставниците. 

 

Поединечни хипотези 

 

1. Мислењето на наставниците од училиштата на Република Косово за 

значењето на разбирањето на критериумите за успех од учениците за подобрување на 

наставата не зависи од полот на наставниците. 

Добиена фреквенција 

Пол Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не 

се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

Mашки 11 (11,8 %) 9 (9,6 %) 13 (13,9 %) 12 (12,9 %) 45 (48,3 %) 

Женски 10 (10,7 %) 8 (8,6 %) 14 (15 %) 16 (17,2 %) 48 (51,6 %) 

Вкупно 21 (22,5 %) 17 (18,2 %) 27 (29 %) 28 (30,1 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

Пол Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не 

се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

Машки 10,16 8,23 13,06 13,55 45 

Женски 10,84 8,77 13,94 14,45 48 

Вкупно 21 17 27 28 93 

df = 3     p = 0,892      χ2 = 0,62     χ2
(0,05) = 7,81      χ2

(0,01) = 11,34 

Табела 18: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да го подобрите планирањето на 

наставата 
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Бидејќи добиениот χ2 = 0,62 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното 

ниво на значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност, варијаблите 

се независни. Значи се прифаќа дека сознанијата на наставниците дека учениците од 

критериумите за успех за кои се информирани разбираат што тие бараат од нив да 

постигнат и дека се тие се основа и клучен фактор за да го подобрат планирањето на 

наставата, не зависат од полот на наставниците. 

 

Добиена фреквенција 

Пол Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не 

се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

Машки 17 (18,2 %) 7 (7,5 %) 11 (11,8 %) 10 (10,7 %) 45 (48,3 %) 

Женски 9 (9,6 %) 10 (10,7 %) 17 (18,2 %) 12 (12,9 %) 48 (51,6 %) 

Вкупно 26 (27,9 %) 17 (18,2 %) 28 (30,1 %) 22 (23,6 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

Пол Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не 

се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

Машки 12,58 8,23 13,55 10,65 45 

Женски 13,42 8,77 14,45 11,35 48 

Вкупно 26 17 28 22 93 

df = 3   p = 0,225   χ2 = 4,37   χ2
(0,05) = 7,81       χ2

(0,01) = 11,38 

 

Табела 19: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да ја подобрите примената на 

современи техники за учење 

 

Бидејќи добиениот χ2 = 4,37 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното 

ниво на значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност, 

варијаблите се независни. Значи се прифаќа дека сознанијата на наставниците дека 

учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат што тие бараат од 

нив да постигнат и дека се основа и клучен фактор за да ја подобрат примената на 

современи техники за учење, не зависат од полот на наставниците.     
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Добиена фреквенција 

Пол Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не 

се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

Машки 5 (5,3 %) 5 (5,3 %) 15 (16,1 %) 20 (21,5 %) 45 (48,3 %) 

Женски 9 (9,6 %) 8 (8,6 %) 10 (10,7 %) 21 (22,5 %) 48 (51,6 %) 

Вкупно 14 (15 %) 13 (13,9 %) 25 (26,8 %) 41 (44 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

Пол Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не 

се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

Машки 6,77 6,29 12,10 19,84 45 

Женски 7,23 6,71 12,90 21,16 48 

Вкупно 14 13 25 41 93 

df = 3      p = 0,429     χ2 = 2,77    χ2
(0,05) = 7,81     χ2

(0,01) = 11,34 

 
Табела 20: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да ја подобрите интеракцијата во 

училницата 

 

Добиениот χ2 = 0,62 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното ниво на 

значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), па се заклучува дека при 95 % веројатност, варијаблите се 

независни. Значи се прифаќа дека сознанијата на наставниците дека учениците од 

критериумите за успех за кои се информирани разбираат што тие бараат од нив да 

постигнат и дека се основа и клучен фактор за да се подобри интеракцијата во училницата, 

не зависат од полот на наставниците.     

 

Добиена фреквенција 

Пол Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не 

се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

Машки 10 (10,7 %) 9 (9,6 %) 11 (11,8 %) 15 (16,1 %) 45 (48,3 %) 

Женски 10 (10,7 %) 9 (9,6 %) 14 (15 %) 15 (16,1 %) 48 (51,6 %) 

Вкупно 20 (21,5 %) 18 (19,3 %) 25 (26,8 %) 30 (32,2 %) 93 (100 %) 
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Очекувана фреквенција 

Пол Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не 

се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

Машки 9,68 8,71 12,10 14,52 45 

Женски 10,32 9,29 12,90 15,48 48 

Вкупно 20 18 25 30 93 

df = 3   p = 0,967  χ2 = 0,26  χ2
(0,05) = 7,81   χ2

(0,01) = 11,34 

 

Табела 21: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да ја подобрите подготовката и 

организацијата на наставата од аспект на нагледни средства 

 

Добиениот χ2 = 0,26 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното ниво на 

значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), затоа се заклучува дека при 95 % веројатност, варијаблите се 

независни. Значи се прифаќа дека сознанијата на наставниците дека учениците од 

критериумите за успех за кои се информирани разбираат што тие бараат од нив да 

постигнат и дека се основа и клучен фактор за да се подобрат подготовката и 

организацијата на наставата од аспект на нагледни средства не зависат од полот на 

наставниците.     

Добиена фреквенција 

Пол Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не 

се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

Машки 10 (10,7 %) 11 (11,8 %) 9 (9,6 %) 15 (16,1 %) 45 (48,3 %) 

Женски 11 (11,8 %) 7 (7,5 %) 18 (19,3 %) 12 (12,9 %) 48 (51,6 %) 

Вкупно 21 (22,5 %) 18 (19,3 %) 27 (29 %) 27 (29 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

Пол Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не 

се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

Машки 10,16 8,71 13,06 13,06 45 

Женски 10,84 9,29 13,94 13,94 48 

Вкупно 21 18 27 27 93 

df = 3   p = 0,243    χ2 = 4,18  χ2
(0,05) = 7,81    χ2

(0,01) = 11,34 

 
Табела 22: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да ги подобрите поддршката и 

помошта за учениците 
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Бидејќи добиениот χ2 = 4,18 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното 

ниво на значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност, дека 

варијаблите се независни. Значи се прифаќа дека сознанијата на наставниците дека 

учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат што тие бараат од 

нив да постигнат и дека се основа и клучен фактор за да ги подобрат поддршката и 

помошта за учениците, не зависат од полот на наставниците.     

 

Добиена фреквенција 

Пол Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не 

се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

Машки 7 (7,5 %) 12 (12,9 %) 8 (8,6 %) 18 (19,3 %) 45 (48,3 %) 

Женски 8 (8,6 %) 11 (11,8 %) 16 (17,2 %) 13 (13,9 %) 48 (51,6 %) 

Вкупно 15 (16,1 %) 23 (24,7 %) 24 (25,8 %) 31 (33,3 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

Пол Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не 

се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

Машки 7,26 11,13 11,61 15,00 45 

Женски 7,74 11,87 12,39 16,00 48 

Вкупно 15 23 24 31 93 

df = 2   p = 0,322  χ2 = 3,49   χ2
(0,05) = 7,81  χ2

(0,01) = 11,34 

 

Табела 23: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да го подобрите оценувањето на 

постигањата на учениците 

 

Бидејќи добиениот χ2 = 3,49 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното 

ниво на значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност, варијаблите 

се независни. Значи се прифаќа дека сознанијата на наставниците дека учениците од 

критериумите за успех за кои се информирани разбираат што тие бараат од нив да 

постигнат  и дека се основа и клучен фактор за да го подобрат оценувањето на постигањата 

на учениците, не зависат од полот на наставниците.     

Со прашањето 8 од прашалникот, се испитуваат сознанијата на наставниците за 

зависноста на разбирањето на критериумите на успех од учениците за подобрување на 

наставата од повеќе аспекти и тоа: планирањето на наставата, примената на современи 
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техники за учење, интеракцијата во училницата, подготовката и организацијата на 

наставата од аспект на нагледни средства, поддршката и помошта за учениците и 

оценувањето на постигањата на учениците. 

 

Во однос на ова прашање, од табеларното прикажување на добените одговори од 

наставниците може да се воочи дека: 

 

• 59 % од наставниците главно не се согласуваат и воопшто не се согласуваат 

дека разбирањето на критериумите на успех од учениците се клучен фактор за 

подобрување на планирањето на наставата и за подобрување на  подготовката и 

организацијата на наставата од аспект на нагледни средства и оценување на 

постигнувањата на учениците. 

• 71 % од наставниците главно не се согласуваат и воопшто не се согласуваат 

дека разбирањето на критериумите на успех од учениците се клучен фактор за 

подобрување на интеракцијата во училницата. 

 

Со табелите од 15 до 20 се потврдува дека нивните сознанија за разбирањето на 

критериумите за успех од учениците за подобрување на наставата не зависат од полот на 

наставниците. Значи, поединечната хипотеза 1, која гласи: Мислењето на наставниците од 

училиштата во Република Косово за значењето на разбирањето на критериумите за успех 

од учениците за подобрување на наставата не зависи од полот на наставниците, се 

потврдува. 
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2. Користењето инструменти за оценување на постигнувањата на учениците од 

наставниците од училиштата во Република Косово изработени во согласност со 

критериумите за успех не зависи од полот на наставниците. 

 

Добиена фреквенција 

Пол Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

Машки 10 (10,7 %) 4 (4,3 %) 11 (11,8 %) 20 (21,5 %) 45 (48,3 %) 

Женски 10 (10,7 %) 7 (7,5 %) 13 (13,9 %) 18 (19,3 %) 48 (51,6 %) 

Вкупно 20 (21,5 %) 11 (11,8 %) 24 (25,8 %) 38 (40,8 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

Пол Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

Машки 9,68 5,32 11,61 18,39 45 

Женски 10,32 5,68 12,39 19,61 48 

Вкупно 20 11 24 38 93 

df = 3     p = 0,803    χ2 = 0,99   χ2
(0,05) = 7,81    χ2

(0,01) = 11,34 

 

Табела 24: За оценување на постигнувањата на учениците, користите евидентен лист и скала за 

следење и оценување на постигнатоста на критериумите за успех од когнитивното подрачје 

 

Бидејќи добиениот χ2 = 0,99 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното 

ниво на значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност, варијаблите 

се независни. Значи се прифаќа дека за оценување на постигнувањата на учениците, 

користењето од наставниците на евидентен лист и скала за следење и оценување на 

постигнатоста на критериумите за успех од когнитивното подрачје, не зависи од полот на 

наставниците.     

 

Добиена фреквенција 

 

Пол Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

Машки 8 (8,6 %) 9 (9,6 %) 11 (11,8 %) 17 (18,2 %) 45 (48,3 %) 

Женски 9 (9,6 %) 11 (11,8 %) 15 (16,1 %) 13 (13,9 %) 48 (51,6 %) 

Вкупно 17 (18,2 %) 20 (21,5 %) 26 (27,9 %) 30 (32,2 %) 93 (100 %) 
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Очекувана фреквенција 

 

Пол Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

Машки 8,23 9,68 12,58 14,52 45 

Женски 8,77 10,32 13,42 15,48 48 

Вкупно 17 20 26 30 93 

df = 3    p = 0,726    χ2 = 7,81   χ2
(0,05) = 7,81    χ2

(0,01) = 11,34 

 

Табела 25: За оценување на постигнувањата на учениците, користите евидентен лист и скала за 

следење и оценување на постигнатоста на критериумите за успех од психомоторното подрачје 

 

Бидејќи добиениот χ2 = 0,726 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното 

ниво на значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност, варијаблите 

се независни. Значи се прифаќа дека за оценување на постигнувањата на учениците, 

користењето од наставниците на евидентен лист и скала за следење и оценување на 

постигнатоста на критериумите за успех од психомоторното подрачје, не зависи од полот 

на наставниците.     

Добиена фреквенција 

 

Пол Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

Машки 7 (7,5 %) 8 (8,6 %) 13 (13,9 %) 17 (18,2 %) 45 (48,3 %) 

Женски 10 (10,7 %) 11 (11,8 %) 18 (19,3 %) 9 (9,6 %) 48 (51,6 %) 

Вкупно 17 (18,2 %) 19 (20,4 %) 31 (33,3 %) 26 (27,9 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Пол Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

Машки 8,23 9,19 15,00 12,58 45 

Женски 8,77 9,81 16,00 13,42 48 

Вкупно 17 19 31 26 93 

df = 3   p = 0,243   χ2 = 4,18 χ2
(0,05) = 7,81  χ2

(0,01) = 11,34 

 

Табела 26: За оценување на постигнувањата на учениците, користите евидентен лист и скала за 

следење и оценување на постигнатоста на критериумите за успех од афективното подрачје 
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Бидејќи добиениот χ2 = 4,18 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното 

ниво на значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност, варијаблите 

се независни. Значи се прифаќа дека за оценување на постигнувањата на учениците, 

користењето од наставниците на евидентен лист и скала за следење и оценување на 

постигнатоста на критериумите за успех од афективното подрачје, не зависи од полот на 

наставниците.     

 

Добиена фреквенција 

 

Пол Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

Машки 8 (8,6 %) 5 (5,3 %) 14 (15 %) 18 (19,3 %) 45 (48,3 %) 

Женски 10 (10,7 %) 11 (11,8 %) 17 (18,2 %) 10 (10,7 %) 48 (51,6 %) 

Вкупно 18 (19,3 %) 16 (17,2 %) 31 (33,3 %) 28 (30,1 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Пол Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

Машки 8,71 7,74 15,00 13,55 45 

Женски 9,29 8,26 16,00 14,45 48 

Вкупно 18 16 31 28 93 

df = 3    p = 0,175   χ2 = 4,96  χ2
(0,05) = 7,81  χ2

(0,01) = 11.34 

 

Табела 27: За оценување на постигнувањата на учениците, користите евидентен лист и скала за 

следење и оценување на постигнатоста на критериумите за успех од трите подрачја (когнитивното, 

психомоторното и афективното) 

 

Бидејќи добиениот χ2 = 4,96 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното 

ниво на значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност, 

варијаблите се независни. Значи се прифаќа дека за оценување на постигнувањата на 

учениците, користењето од наставниците на евидентен лист и скала за следење и 

оценување на постигнатоста на критериумите за успех од трите подрачја (когнитивното, 

психомоторното и афективното), не зависи од полот на наставниците.     

 

Со прашањето 9 од прашалникот, се испитува зависноста на користењето 

инструменти за оценување на постигнувањата на учениците од наставниците од 
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училиштата во Република Косово изработени во согласност со критериумите за успех од 

полот на наставниците. 

Изработувањето на инструменти за оценување на постигнувањата на критериумите 

за успех од учениците по подрачја (когнитивно, психомоторно, афективно) или од сите 

три подрачја истовремено, секогаш или често практикуваат 37 % од наставниците. 

Со табелите од 21 до 24 се потврдува дека користењето инструменти за оценување 

на постигнувањата на учениците по подрачја: когнитивно, афективно и психомоторно од 

наставниците од училиштата во Република Косово изработени во согласност со 

критериумите за успех не зависи од полот на наставниците. Значи, поединечната хипотеза 

2  се потврдува. 

 

3. Користењето инструменти за самооценување и врсничко оценување на 

постигнувањата на учениците изработени во согласност со критериумите за успех од 

наставниците во училиштата на Република Косово не зависи од полот на наставниците. 

 

Добиена фреквенција 

 

Пол Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

Машки 10 (10,7 %) 4 (4,3 %) 11 (11,8 %) 20 (21,5 %) 45 (48,3 %) 

Женски 10 (10,7 %) 7 (7,5 %) 13 (13,9 %) 18 (19,3 %) 48 (51,6 %) 

Вкупно 20 (21,5 %) 11 (11,8 %) 24 (25,8 %) 38 (40,8 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Пол Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

Машки 9,68 5,32 11,61 18,39 45 

Женски 10,32 5,68 12,39 19,61 48 

Вкупно 20 11 24 38 93 

df = 3  p = 0,803  χ2 = 0,99  χ2
(0,05) = 7,81   χ2

(0,01) = 11,34 

 

Табела 28: За да можат учениците да ги оценат своите постигнувања и постигнувањата на 

соучениците, им давате евидентен лист и скала за следење и оценување на постигнатоста на 

критериумите за успех од когнитивното подрачје 
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Бидејќи добиениот χ2 = 0,99 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното 

ниво на значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност варијаблите 

се независни. Значи се прифаќа дека за да можат учениците да ги оценат своите 

постигнувања и постигнувањата на соучениците, давањето од наставниците на евидентен 

лист и скала за следење и оценување на постигнатоста на критериумите за успех од 

когнитивното подрачје не зависи од полот на наставниците.     

 

Добиена фреквенција 

 

Пол Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

Машки 10 (10,7 %) 11 (11,8 %) 9 (9,6 %) 15 (16,1 %) 45 (48,3 %) 

Женски 11 (11,8 %) 7 (7,5 %) 18 (19,3 %) 12 (12,9 %) 48 (51,6 %) 

Вкупно 21 (22,5 %) 18 (19,3 %) 27 (29 %) 27 (29 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Пол Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

Машки 10,16 8,71 13,06 13,06 45 

Женски 10,84 9,29 13,94 13,94 48 

Вкупно 21 18 27 27 93 

df = 3   p = 0,243   χ2 = 4,18  χ2
(0,05) = 7,81   χ2

(0,01) = 11.34 

 

Табела 29: За да можат учениците да ги оценат своите постигнувања и постигнувањата на 

соучениците, им давате евидентен лист и скала за следење и оценување на постигнатоста на 

критериумите за успех од психомоторното подрачје 

 

 

Бидејќи добиениот χ2 = 4,18 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното 

ниво на значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност, варијаблите 

се независни. Значи се прифаќа дека за да можат учениците да ги оценат своите 

постигнувања и постигнувањата на соучениците, давањето од наставниците на евидентен 

лист и скала за следење и оценување на постигнатоста на критериумите за успех од 

психомоторното подрачје не зависи од полот на наставниците.     
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Добиена фреквенција 

 

Пол Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

Машки 17 (18,2 %) 7 (7,5 %) 11 (11,8 %) 10 (10,7 %) 45 (48,3 %) 

Женски 9 (9,6 %) 10 (10,7 %) 17 (18,2 %) 12 (12,9 %) 48 (51,6 %) 

Вкупно 26 (27,9 %) 17 (18,2 %) 28 (30,1 %) 22 (23,6 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенија 

 

Пол Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

Машки 12,58 8,23 13,55 10,65 45 

Женски 13,42 8,77 14,45 11,35 48 

Вкупно 26 17 28 22 93 

df = 3   p =0,225   χ2 = 4,37   χ2
(0,05) = 7,81   χ2

(0,01) = 11,34 

 

Табела 30: За да можат учениците да ги оценат своите постигнувања и постигнувањата на 

соучениците, им давате евидентен лист и скала за следење и оценување на постигнатоста на 

критериумите за успех од афективното подрачје 

 

Бидејќи добиениот χ2 = 4,37 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното 

ниво на значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност, 

варијаблите се независни. Значи се прифаќа дека за да можат учениците да ги оценат 

своите постигнувања и постигнувањата на соучениците, давањето од наставниците на 

евидентен лист и скала за следење и оценување на постигнатоста на критериумите за 

успех од афективното подрачје не зависи од полот на наставниците.     

 

Добиена фреквенција 

 

Пол Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

Машки 11 (11,8 %) 9 (9,6 %) 13 (13,9 %) 12 (12,9 %) 45 (48,3 %) 

Женски 10 (10,7 %) 8 (8,6 %) 14 (15 %) 16 (17,2 %) 48 (51,6 %) 

Вкупно 21 (22,5 %) 17 (18,2 %) 27 (29 %) 28 (30,1 %) 93 (100 %) 
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Очекувана фреквенција 

 

Пол Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

Машки 10,16 8,23 13,06 13,55 45 

Женски 10,84 8,77 13,94 14,45 48 

Вкупно 21 17 27 28 93 

df = 3   p = 0,892   χ2 = 0,62   χ2
(0,05) = 7,81   χ2

(0,01) = 11,34 

 

Табела 31: За да можат учениците да ги оценат своите постигнувања и постигнувањата на 

соучениците, им давате евидентен лист и скала за следење и оценување на постигнатоста на 

критериумите за успех од трите подрачја (когнитивното, психомоторното и афективното) 

 

Бидејќи добиениот χ2 = 0,62 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното 

ниво на значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност, 

варијаблите се независни. Значи се прифаќа дека за да можат учениците да ги оценат 

своите постигнувања и постигнувањата на соучениците,  давањето од наставниците на 

евидентен лист и скала за следење и оценување на постигнатоста на критериумите за 

успех од трите подрачја (когнитивното, психомоторното и афективното) не зависи од 

полот на наставниците.     

Со прашањето 10 од прашалникот, се испитува зависноста на користењето 

инструменти за самооценување и врсничко оценување на постигнувањата на учениците 

изработени, во согласност со критериумите за успех од наставниците во училиштата во 

Република Косово од полот на наставниците. 

Изработувањето на инструменти за самооценување и врсничко оценување на 

постигнувањата на критериумите за успех од учениците по подрачја (когнитивно, 

психомоторно, афективно) или од сите три подрачја истовремено, секогаш или често 

практикуваат 37 % од наставниците. 

Со табелите од 25 до 28 се потврдува дека користењето инструменти за 

самооценување и врсничко оценување на постигнувањата на учениците по подрачја: 

когнитивно, афективно и психомоторно од наставниците од училиштата во Република 

Косово изработени во согласност со критериумите за успех не зависат од полот на 

наставниците. Значи, поединечната хипотеза 3  се потврдува. 

Со потврдување на поединечните хипотези 1, 2 и 3 се потврдува посебната 

хипотеза 1, која гласи: Честото информирање на учениците за критериумите на успех на 
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секој наставен час од наставниците во основните и средните училишта во Република 

Косово не зависи од полот на наставниците. 

 

Посебна хипотеза 2 

 

Честото информирање на учениците за критериумите за успех на секој наставен час 

од наставниците во основните и средните училишта во Република Косово не зависи од 

возраста на наставниците. 

 

Поединечни хипотези 

 

1. Мислењето на наставниците од училиштата на Република Косово за 

значењето на разбирањето на критериумите за успех од учениците за подобрување на 

наставата не зависи од возраста на наставниците. 

 

Добиена фреквенција 

 

Возраст Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 40 години 10 (10,7 %) 12 (12,9 %) 13 (13,9 %) 5 (5,3 %) 40 (43 %) 

Од 40 до 50 

години 
8 (8,6 %) 9 (9,6 %) 7 (7,5 %) 9 (9,6 %) 33 (35,4 %) 

Од 50 до 60 

години 4 (4,3 %) 6 (6,4 %) 5 (5,3 %) 5 (5,3 %) 20 (21,5 %) 

Вкупно 22 (23,6 %) 27 (29 %) 25 (26,8 %) 19 (20,4 %) 93 (100 %) 
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Очекувана фреквенција 

 

Возраст Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 40 години 9,46 11,61 10,75 8,17 40 

од 40 до 50 

години 
7,81 9,58 8,87 6,74 33 

од 50 до 60 

години 4,73 5,81 5,38 4,09 20 

Вкупно 22 27 25 19 93 

        df = 6   p = 0,77225   χ2 = 3,19    χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 32: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да го подобрите планирањето на 

наставата 

 

Добиена фреквенција 

 

Возраст Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 40 години 8 (8,6 %) 14 (15 %) 12 (12,9 %) 6 (6,4 %) 40 (43 %) 

Од 40 до 50 

години 
7 (7,5 %) 11 (11,8 %) 9 (9,6 %) 6 (6,4 %) 33 (35,4 %) 

Од 50 до 60 

години 4 (4,3 %) 6 (6,4 %) 5 (5,3 %) 5 (5,3 %) 20 (21,5 %) 

Вкупно 19 (20,4 %) 31 (33,3 %) 26 (27,9 %) 17 (18,2 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Возраст Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 40 години 8,17 13,33 11,18 7,31 40 

Од 40 до 50 

години 
6,74 11,00 9,23 6,03 33 

Од 50 до 60 

години 4,09 6,67 5,59 3,66 20 

Вкупно 19 31 26 17 93 

      df = 6   p = 0,98388   χ2 = 1,04   χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

Табела 33: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да го подобрите планирањето на 

наставата 



72 
 

Добиена фреквенција 

 

Возраст Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 40 години 7 (7,5 %) 14 (15 %) 12 (12,9 %) 7 (7,5 %) 40 (43 %) 

Од 40 до 50 

години 
7 (7,5 %) 11 (11,8 %) 9 (9,6 %) 6 (6,4 %) 33 (35,4 %) 

Од 50 до 60 

години 4 (4,3 %) 5 (5,3 %) 6 (6,4 %) 5 (5,3 %) 20 (21,5 %) 

Вкупно 18 (19,3 %) 30 (32,2 %) 27 (29 %) 18 (19,3 %) 93 (100 %) 

    

Очекувана фреквенција 

 

Возраст Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 40 години 7,74 12,90 11,61 7,74 40 

Од 40 до 50 

години 
6,39 10,65 9,58 6,39 33 

Од 50 до 60 

години 3,87 6,45 5,81 3,87 20 

Вкупно 18 30 27 18 93 

df = 6   p = 0,98662   χ2 = 0,97   χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 34: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да ја подобрите интеракцијата во 

училницата 

 

Добиена фреквенција 

 

Возраст Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 40 години 7 (7,5 %) 14 (15 %) 12 (12,9 %) 7 (7,5 %) 40 (43 %) 

Од 40 до 50 

години 
7 (7,5 %) 11 (11,8 %) 9 (9,6 %) 6 (6,4 %) 33 (35,4 %) 

Од 50 до 60 

години 4 (4,3 %) 5 (5,3 %) 6 (6,4 %) 5 (5,3 %) 20 (21,5 %) 

Вкупно 18 (19,3 %) 30 (32,2 %) 27 (29 %) 18 (19,3 %) 93 (100 %) 
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             Очекувана фреквенција 

 

Возраст Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 40 години 7,74 12,90 11,61 7,74 40 

Од 40 до 50 

години 
6,39 10,65 9,58 6,39 33 

Од 50 до 60 

години 3,87 6,45 5,81 3,87 20 

Вкупно 18 30 27 18 93 

       df = 6   p = 0,98338   χ2 = 1,04   χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 35: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да ги подобрите подготовката и 

организацијата на наставата од аспект на нагледни средства 
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Добиена фреквенција 

Возраст Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 40 години 9 (9,6 %) 13 (13,9 %) 8 (8,6 %) 10 (10,7 %) 40 (43 %) 

Од 40 до 50 

години 
7 (7,5 %) 11 (11,8 %) 9 (9,6 %) 6 (6,4 %) 33 (35,4 %) 

Од 50 до 60 

години 5 (5,3 %) 5 (5,3 %) 6 (6,4 %) 4 (4,3 %) 20 (21,5 %) 

Вкупно 21 (22,5 %) 29 (31,1 %) 23 (24,7 %) 20 (21,5 %) 93 (100 %) 

 

       Очекувана фреквенција 

 

Возраст Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 40 години 9,03 12,47 9,89 8,60 40 

Од 40 до 50 

години 
7,45 10,29 8,16 7,10 33 

Од 50 до 60 

години 4,52 6,24 4,95 4,30 20 

Вкупно 21 29 23 20 93 

       df = 6   p = 0,96041   χ2 = 1,49   χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 36: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да ги подобрите поддршката и 

помошта за учениците 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

13

8

10

7

11

9

6

5 5

6

4

0

2

4

6

8

10

12

14

Сосема се согласувам Делумно се
согласувам

Главно не се
согласувам

Воопшто не се
согласувам

до 40 години

од 40 до 50

од 50  до 60



75 
 

Добиена фреквенција 

Возраст Честота на барање на мислење Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 40 години 11 (11,7 %) 10 (10,6 %) 8 (8,5 %) 11 (11,7 %) 40 (42,5 %) 

Од 40 до 50 

години 
8 (8,5 %) 9 (9,5 %) 9 (9,5 %) 8 (8,5 %) 34 (36,1 %) 

Од 50 до 60 

години 4 (4,2 %) 6 (6,3 %) 5 (5,3 %) 5 (5,3 %) 20 (21,2 %) 

Вкупно 23 (24,4 %) 25 (26,5 %) 22 (23,4 %) 24 (25,5 %) 94 (100 %) 

 

       Очекувана фреквенција 

 

Возраст Честота на барање на мислење Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 40 години 9,79 10,64 9,36 10,21 40 

Од 40 до 50 

години 
8,32 9,04 7,96 8,68 34 

Од 50 до 60 

години 4,89 5,32 4,68 5,11 20 

Вкупно 23 25 22 24 94 

      df = 6   p = 0,98833   χ2 = 0,92   χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 37: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да го подобрите оценувањето на 

постигањата на учениците 
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Бидејќи добиениот χ2 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното ниво на 

значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност, варијаблите се 

независни. Значи се прифаќа дека сознанијата на наставниците дека учениците од 

критериумите за успех за кои се информирани разбираат што тие бараат од нив да 

постигнат и дека се основа и клучен фактор за подобрување на наставата не зависат од 

возраста на наставниците. 

 

2. Користењето инструменти за оценување на постигнувањата на учениците 

изработени во согласност со критериумите за успех од наставниците во училиштата во 

Република Косово не зависи од возраста на наставниците. 

 

Добиена фреквенција 

Возраст Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 40 години 8 (8,6 %) 11 (11,8 %) 10 (10,7 %) 11 (11,8 %) 40 (43 %) 

Од 40 до 50 години 7 (7,5 %) 10 (10,7 %) 9 (9,6 %) 7 (7,5 %) 33 (35,4 %) 

Од 50 до 60 години 
5 (5,3 %) 4 (4,3 %) 6 (6,4 %) 5 (5,3 %) 20 (21,5 %) 

Вкупно 20 (21,5 %) 25 (26,8 %) 25 (26,8 %) 23 (24,7 %) 93 (100 %) 

 

       Очекувана фреквенција 

 

Возраст Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 40 години 8,60 10,75 10,75 9,89 40 

Од 40 до 50 години 7,10 8,87 8,87 8,16 33 

Од 50 до 60 години 
4,30 5,38 5,38 4,95 20 

Вкупно 20 25 25 23 93 

       df = 6   p = 0,98259  χ2 = 1,08   χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 38: За оценување на постигнувањата на учениците, користите евидентен лист и скала за 

следење и оценување на постигнатоста на критериумите за успех од когнитивното подрачје 
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Добиена фреквенција 

 

Возраст Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 40 години 13 (13,9 %) 9 (9,6 %) 10 (10,7 %) 8 (8,6 %) 40 (43 %) 

Од 40 до 50 години 11 (11,8 %) 7 (7,5 %) 7 (7,5 %) 8 (8,6 %) 33 (35,4 %) 

Од 50 до 60 години 
5 (5,3 %) 4 (4,3 %) 6 (6,4 %) 5 (5,3 %) 20 (21,5 %) 

Вкупно 29 (31,1 %) 20 (21,5 %) 23 (24,7 %) 21 (22,5 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Возраст Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 40 години 12,47 8,60 9,89 9,03 40 

Од 40 до 50 години 10,29 7,10 8,16 7,45 33 

Од 50 до 60 години 
6,24 4,30 4,95 4,52 20 

Вкупно 29 20 23 21 93 

      df = 6   p = 0,98715  χ2 = 0,96    χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

Табела 39: За оценување на постигнувањата на учениците, користите евидентен лист и скала за следење 

и оценување на постигнатоста на критериумите за успех од психомоторното подрачје 
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Добиена фреквенција 

 

Возраст Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 40 години 12 (12,9 %) 9 (9,6 %) 10 (10,7 %) 9 (9,6 %) 40 (43 %) 

Од 40 до 50 години 10 (10,7 %) 7 (7,5 %) 9 (9,6 %) 7 (7,5 %) 33 (35,4 %) 

Од 50 до 60 години 
4 (4,3 %) 5 (5,3 %) 6 (6,4 %) 5 (5,3 %) 20 (21,5 %) 

Вкупно 26 (27,9 %) 21 (22,5 %) 25 (26,8 %) 21 (22,5 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Возраст Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 40 години 11,18 9,03 10,75 9,03 40 

Од 40 до 50 години 9,23 7,45 8,87 7,45 33 

Од 50 до 60 години 
5,59 4,52 5,38 4,52 20 

Вкупно 26 21 25 21 93 

       df = 6   p = 0,99027   χ2 = 0,86    χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 40: За оценување на постигнувањата на учениците, користите евидентен лист и скала за 

следење и оценување на постигнатоста на критериумите за успех од афективното подрачје 
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Добиена фреквенција 

Возраст Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 40 години 9 (9,7 %) 11 (11,9 %) 10 (10,8 %) 10 (10,8 %) 40 (43,4 %) 

Од 40 до 50 години 11 (11,9 %) 7 (7,6 %) 6 (6,5 %) 9 (9,7 %) 33 (35,8 %) 

Од 50 до 60 години 
4 (4,3 %) 5 (5,4 %) 6 (6,5 %) 4 (4,3 %) 19 (20,6 %) 

Вкупно 24 (26 %) 23 (25 %) 22 (23,9 %) 23 (25 %) 92 (100 %) 

 

        Очекувана фреквенција 

 

Возраст Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 40 години 10,43 10,00 9,57 10,00 40 

Од 40 до 50 години 8,61 8,25 7,89 8,25 33 

Од 50 до 60 години 
4,96 4,75 4,54 4,75 19 

Вкупно 24 23 22 23 92 

       df = 6   p = 0,87123   χ2 = 2,48    χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 41: За оценување на постигнувањата на учениците, користите евидентен лист и скала за 

следење и оценување на постигнатоста на критериумите за успех од трите подрачја (когнитивното, 

психомоторното и афективното) 
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Бидејќи добиениот χ2 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното ниво на 

значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност, варијаблите се 

независни. Значи се прифаќа дека користењето инструменти за оценување на 

постигнувањата на учениците изработени во согласност со критериумите за успех од 

наставниците во училиштата не зависи од возраста на наставниците. 

 

3. Користењето инструменти за самооценување и врсничко оценување на 

постигнувањата на учениците изработени во согласност со критериумите за успех од 

наставниците во училиштата во Република Косово не зависи од возраста на наставниците. 

Добиена фреквенција 

 

Возраст Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 40 години 14 (15 %) 7 (7,5 %) 8 (8,6 %) 11 (11,8 %) 40 (43 %) 

Од 40 до 50 години 11 (11,8 %) 6 (6,4 %) 9 (9,6 %) 7 (7,5 %) 33 (35,4 %) 

Од 50 до 60 години 
5 (5,3 %) 4 (4,3 %) 5 (5,3 %) 6 (6,4 %) 20 (21,5 %) 

Вкупно 30 (32,2 %) 17 (18,2 %) 22 (23,6 %) 24 (25,8 %) 93 (100 %) 
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       Очекувана фреквенција 

 

Возраст Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 40 години 12,90 7,31 9,46 10,32 40 

Од 40 до 50 години 10,65 6,03 7,81 8,52 33 

Од 50 до 60 години 
6,45 3,66 4,73 5,16 20 

Вкупно 30 17 22 24 93 

       df = 6   p = 0,96872   χ2 = 1,35    χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 42: За да можат учениците да ги оценат своите постигнувања и постигнувањата на 

соучениците, им давате евидентен лист и скала за следење и оценување на постигнатоста на 

критериумите за успех од когнитивното подрачје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добиена фреквенција 

 

Возраст Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 40 години 14 (15 %) 11 (11,8 %) 9 (9,6 %) 6 (6,4 %) 40 (43 %) 

Од 40 до 50 години 10 (10,7 %) 8 (8,6 %) 8 (8,6 %) 7 (7,5 %) 33 (35,4 %) 

Од 50 до 60 години 
5 (5,3 %) 5 (5,3 %) 6 (6,4 %) 4 (4,3 %) 20 (21,5 %) 

Вкупно 29 (31,1 %) 24 (25,8 %) 23 (24,7 %) 17 (18,2 %) 93 (100 %) 
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        Очекувана фреквенција 

 

Возраст Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 40 години 12,47 10,32 9,89 7,31 40 

Од 40 до 50 години 10,29 8,52 8,16 6,03 33 

Од 50 до 60 години 
6,24 5,16 4,95 3,66 20 

Вкупно 29 24 23 17 93 

       df = 6   p = 0,97423   χ2 = 1,25    χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 43: За да можат учениците да ги оценат своите постигнувања и постигнувањата на 

соучениците, им давате евидентен лист и скала за следење и оценување на постигнатоста на 

критериумите за успех од психомоторното подрачје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добиена фреквенција 

 

Возраст Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 40 години 12 (12,9 %) 9 (9,6 %) 9 (9,6 %) 10 (10,7 %) 40 (43 %) 

Од 40 до 50 години 8 (8,6 %) 10 (10,7 %) 9 (9,6 %) 6 (6,4 %) 33 (35,4 %) 

Од 50 до 60 години 
5 (5,3 %) 5 (5,3 %) 6 (6,4 %) 4 (4,3 %) 20 (21,5 %) 

Вкупно 25 (26,8 %) 24 (25,8 %) 24 (25.8 %) 20 (21,5 %) 93 (100 %) 
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Очекувана фреквенција 

 

Возраст Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 40 години 10,75 10,32 10,32 8,60 40 

Од 40 до 50 години 8,87 8,52 8,52 7,10 33 

Од 50 до 60 години 
5,38 5,16 5,16 4,30 20 

Вкупно 25 24 24 20 93 

      df = 6   p = 0,96334   χ2 = 1,44    χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 44: За да можат учениците да ги оценат своите постигнувања и постигнувањата на 

соучениците, им давате евидентен лист и скала за следење и оценување на постигнатоста на 

критериумите за успех од афективното подрачје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добиена фреквенција 

 

Возраст Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 40 години 8 (8,6 %) 12 (12,9 %) 9 (9,6 %) 11 (11,8 %) 40 (43 %) 

Од 40 до 50 години 9 (9,6 %) 10 (10,7 %) 8 (8,6 %) 6 (6,4 %) 33 (35,4 %) 

Од 50 до 60 години 
5 (5,3 %) 4 (4,3 %) 5 (5,3 %) 6 (6,4 %) 20 (21,5 %) 

Вкупно 22 (23,6 %) 26 (27,9 %) 22 (23,6 %) 23 (24,7 %) 93 (100 %) 
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Очекувана фреквенција 

 

Возраст Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 40 години 9,46 11,18 9,46 9,89 40 

Од 40 до 50 години 7,81 9,23 7,81 8,16 33 

Од 50 до 60 години 
4,73 5,59 4,73 4,95 20 

Вкупно 22 26 22 23 93 

      df = 6   p = 0,92290   χ2 = 1,96    χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 45: За да можат учениците да ги оценат своите постигнувања и постигнувањата на 

соучениците, им давате евидентен лист и скала за следење и оценување на постигнатоста на 

критериумите за успех од трите подрачја (когнитивното, психомоторното и афективното) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бидејќи добиениот χ2 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното ниво на 

значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност, варијаблите се 

независни. Значи се прифаќа дека користењето инструменти за самооценување и врсничко 

оценување на постигнувањата на учениците изработени во согласност со критериумите за 

успех од наставниците во училиштата не зависи од возраста на наставниците. 

Со потврдување на поединечните хипотези 1, 2 и 3, се потврдува посебната 

хипотеза 2, која гласи: Честото информирање на учениците за критериумите за успех на 
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секој наставен час од наставниците во основните и средните училишта во Република 

Косово не зависи од возраста на наставниците. 

 

Посебна хипотеза 3 

 

Честото информирање на учениците за критериумите за успех на секој наставен час 

од наставниците во основните и средните училишта во Република Косово не зависи од 

работното искуство на наставниците во настава. 

 

Поединечни хипотези 

 

1. Мислењето на наставниците од училиштата во Република Косово за 

значењето на разбирањето на критериумите за успех од учениците за подобрување на 

наставата не зависи од работното искуство на наставниците во настава. 

 

Добиена фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 10 години 8 (8,6 %) 10 (10,7 %) 9 (9,6 %) 7 (7,5 %) 34 (36,5 %) 

Од 10 до 20 

години 
7 (7,5 %) 8 (8,6 %) 9 (9,6 %) 6 (6,4 %) 30 (32,2 %) 

Од 20 до 30 

години 8 (8,6 %) 6 (6,4 %) 7 (7,5 %) 8 (8,6 %) 29 (31,1 %) 

Вкупно 23 (24,7 %) 24 (25,8 %) 25 (26,8 %) 21 (22,5 %) 93 (100 %) 
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Очекувана фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 10 години 8,41 8,77 9,14 7,68 34 

Од 10 до 20 

години 
7,42 7,74 8,06 6,77 30 

Од 20 до 30 

години 7,17 7,48 7,80 6,55 29 

Вкупно 23 24 25 21 93 

        df = 6   p = 0,97301   χ2 = 1,28    χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 46: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да го подобрите планирањето на 

наставата 
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Добиена фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 10 години 6 (6,4 %) 10 (10,7 %) 11 (11,8 %) 7 (7,5 %) 34 (36,5 %) 

Од 10 до 20 

години 
7 (7,5 %) 7 (7,5 %) 10 (10,7 %) 6 (6,4 %) 30 (32,2 %) 

Од 20 до 30 

години 7 (7,5 %) 9 (9,6 %) 8 (8,6 %) 5 (5,3 %) 29 (31,1 %) 

Вкупно 20 (21,5 %) 26 (27,9 %) 29 (31,1 %) 18 (19,3 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 10 години 7,31 9,51 10,60 6,58 34 

Од 10 до 20 

години 
6,45 8,39 9,35 5,81 30 

Од 20 до 30 

години 
6,24 8,11 9,04 5,61 29 

 20 26 29 18 93 

Вкупно 7,31 9,51 10,60 6,58 34 

df = 6   p = 0,98528   χ2 = 1,01    χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 47: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да ја подобрите примената на 

современи техники за учење 
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Добиена фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 10 години 6 (6,4 %) 9 (9,6 %) 12 (12,9 %) 7 (7,5 %) 34 (36,5 %) 

Од 10 до 20 

години 
7 (7,5 %) 7 (7,5 %) 10 (10,7 %) 6 (6,4 %) 30 (32,2 %) 

Од 20 до 30 

години 9 (9,6 %) 7 (7,5 %) 7 (7,5 %) 6 (6,4 %) 29 (31,1 %) 

Вкупно 22 (23,6 %) 23 (24,7 %) 29 (31,1 %) 19 (20,4 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 10 години 8,04 8,41 10,60 6,95 34 

Од 10 до 20 

години 
7,10 7,42 9,35 6,13 30 

Од 20 до 30 

години 6,86 7,17 9,04 5,92 29 

Вкупно 22 23 29 19 93 

       df = 6   p = 0,92410   χ2 = 1,95    χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 48: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да ја подобрите интеракцијата во 

училницата 
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Добиена фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 10 години 6 (6,4 %) 12 (12,9 %) 10 (10,7 %) 6 (6,4 %) 34 (36,5 %) 

Од 10 до 20 

години 
7 (7,5 %) 8 (8,6 %) 9 (9,6 %) 6 (6,4 %) 30 (32,2 %) 

Од 20 до 30 

години 7 (7,5 %) 9 (9,6 %) 7 (7,5 %) 6 (6,4 %) 29 (31,1 %) 

Вкупно 20 (21,5 %) 29 (31,1 %) 26 (27,9 %) 18 (19,3 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 10 години 7,31 10,60 9,51 6,58 34 

Од 10 до 20 

години 
6,45 9,35 8,39 5,81 30 

Од 20 до 30 

години 6,24 9,04 8,11 5,61 29 

Вкупно 20 29 26 18 93 

df = 6   p = 0,98314  χ2 = 1,06    χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 49: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да ги подобрите подготовката и 

организацијата на наставата од аспект на нагледни средства 
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Добиена фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 10 години 7 (7,5 %) 9 (9,6 %) 8 (8,6 %) 10 (10,7 %) 34 (36,5 %) 

Од 10 до 20 

години 
8 (8,6 %) 9 (9,6 %) 8 (8,6 %) 5 (5,3 %) 30 (32,2 %) 

Од 20 до 30 

години 8 (8,6 %) 7 (7,5 %) 8 (8,6 %) 6 (6,4 %) 29 (31,1 %) 

Вкупно 23 (24,7 %) 25 (26,8 %) 24 (25,8 %) 21 (22,5 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 10 години 8,41 9,14 8,77 7,68 34 

Од 10 до 20 

години 
7,42 8,06 7,74 6,77 30 

Од 20 до 30 

години 7,17 7,80 7,48 6,55 29 

Вкупно 23 25 24 21 93 

df = 6   p = 0,92913   χ2 = 1,89    χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 50: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да ги подобрите поддршката и 

помошта за учениците 
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Добиена фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 10 години 9 (9,6 %) 10 (10,7 %) 7 (7,5 %) 8 (8,6 %) 34 (36,5 %) 

Од 10 до 20 

години 
8 (8,6 %) 6 (6,4 %) 6 (6,4 %) 10 (10,7 %) 30 (32,2 %) 

Од 20 до 30 

години 7 (7,5 %) 8 (8,6 %) 9 (9,6 %) 5 (5,3 %) 29 (31,1 %) 

Вкупно 24 (25,8 %) 24 (25,8 %) 22 (23,6 %) 23 (24,7 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

До 10 години 8,77 8,77 8,04 8,41 34 

Од 10 до 20 

години 
7,74 7,74 7,10 7,42 30 

Од 20 до 30 

години 7,48 7,48 6,86 7,17 29 

Вкупно 24 24 22 23 93 

df = 6   p = 0,78440   χ2 = 3,19     χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 51: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да го подобрите оценувањето на 

постигањата на учениците 
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Бидејќи добиениот χ2 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното ниво на 

значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност, варијаблите се 

независни. Значи се прифаќа дека сознанијата на наставниците дека учениците од 

критериумите за успех за кои се информирани разбираат што тие бараат од нив да 

постигнат и дека се основа и клучен фактор за подобрување на наставата не зависат од 

работното искуство на наставниците. 

 

2. Користењето инструменти за оценување на постигнувањата на учениците 

изработени во согласност со критериумите за успех од наставниците од училиштата во 

Република Косово не зависи од работното искуство на наставниците во настава. 

 

Добиена фреквенција 

 

Работно искуство Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 10 години 8 (8,6 %) 10 (10,7 %) 9 (9,6 %) 7 (7,5 %) 34 (36,5 %) 

Од 10 до 20 години 7 (7,5 %) 8 (8,6 %) 10 (10,7 %) 5 (5,3 %) 30 (32,2 %) 

Од 20 до 30 години 
7 (7,5 %) 8 (8,6 %) 9 (9,6 %) 5 (5,3 %) 29 (31,1 %) 

Вкупно 22 (23,6 %) 26 (27,9 %) 28 (30,1 %) 17 (18,2 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно искуство Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 10 години 8,04 9,51 10,24 6,22 34 

Од 10 до 20 години 7,10 8,39 9,03 5,48 30 

Од 20 до 30 години 
6,86 8,11 8,73 5,30 29 

Вкупно 22 26 28 17 93 

       df = 6   p = 0,99819   χ2 = 0,47    χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

        

Табела 52: За оценување на постигнувањата на учениците, користите евидентен лист и скала за 

следење и оценување на постигнатоста на критериумите за успех од когнитивното подрачје 
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Добиена фреквенција 

 

Работно искуство Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 10 години 6 (6,4 %) 7 (7,5 %) 10 (10,7 %) 11 (11,8 %) 34 (36,5 %) 

Од 10 до 20 години 7 (7,5 %) 8 (8,6 %) 9 (9,6 %) 6 (6,4 %) 30 (32,2 %) 

Од 20 до 30 години 
7 (7,5 %) 8 (8,6 %) 8 (8,6 %) 6 (6,4 %) 29 (31,1 %) 

Вкупно 20 (21,5 %) 23 (24,7 %) 27 (29 %) 23 (24,7 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно искуство Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 10 години 7,31 8,41 9,87 8,41 34 

Од 10 до 20 години 6,45 7,42 8,71 7,42 30 

Од 20 до 30 години 
6,24 7,17 8,42 7,17 29 

Вкупно 20 23 27 23 93 

       df = 6   p = 0,91539   χ2 = 2,05     χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 53: За оценување на постигнувањата на учениците, користите евидентен лист и скала за 

следење и оценување на постигнатоста на критериумите за успех од психомоторното подрачје 
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Добиена фреквенција 

 

Работно искуство Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 10 години 6 (6,4 %) 8 (8,6 %) 7 (7,5 %) 13 (13,9 %) 34 (36,5 %) 

Од 10 до 20 години 7 (7,5 %) 7 (7,5 %) 9 (9,6 %) 7 (7,5 %) 30 (32,2 %) 

Од 20 до 30 години 
8 (8,6 %) 7 (7,5 %) 8 (8,6 %) 6 (6,4 %) 29 (31,1 %) 

Вкупно 21 (22,5 %) 22 (23,6 %) 24 (25,8 %) 26 (27,9 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно искуство Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 10 години 7,68 8,04 8,77 9,51 34 

Од 10 до 20 години 6,77 7,10 7,74 8,39 30 

Од 20 до 30 години 
6,55 6,86 7,48 8,11 29 

Вкупно 21 22 24 26 93 

      df = 6   p = 0,76236   χ2 = 3,36    χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 54: За оценување на постигнувањата на учениците, користите евидентен лист и скала за 

следење и оценување на постигнатоста на критериумите за успех од афективното подрачје 
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Добиена фреквенција 

 

Работно искуство Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 10 години 11 (11,8 %) 10 (10,7 %) 8 (8,6 %) 7 (7,5 %) 34 (36,5 %) 

Од 10 до 20 години 8 (8,6 %) 8 (8,6 %) 9 (9,6 %) 5 (5,3 %) 30 (32,2 %) 

Од 20 до 30 години 
9 (9,6 %) 8 (8,6 %) 8 (8,6 %) 4 (4,3 %) 29 (31,1 %) 

Вкупно 28 (30,1 %) 26 (27,9 %) 25 (26,8 %) 16 (17,2 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно искуство Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 10 години 10,24 9,51 9,14 5,85 34 

Од 10 до 20 години 9,03 8,39 8,06 5,16 30 

Од 20 до 30 години 
8,73 8,11 7,80 4,99 29 

Вкупно 28 26 25 16 93 

      df = 6   p = 0,98874   χ2 = 0,91    χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

Табела 55: За оценување на постигнувањата на учениците, користите евидентен лист и скала за 

следење и оценување на постигнатоста на критериумите за успех од трите подрачја (когнитивното, 

психомоторното и афективното) 
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Бидејќи добиениот χ2 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното ниво на 

значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност, варијаблите се 

независни. Значи се прифаќа дека користењето инструменти за оценување на 

постигнувањата на учениците изработени во согласност со критериумите за успех од 

наставниците во училиштата не зависи од работното искуство на наставниците. 

 

3. Користењето инструменти за самооценување и врсничко оценување на 

постигнувањата на учениците изработени во согласност со критериумите за успех од 

наставниците од училиштата во Република Косово не зависи од работното искуство на 

наставниците во настава. 
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Добиена фреквенција 

 

Работно искуство Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 10 години 10 (10,5 %) 8 (8,4 %) 7 (7,3 %) 9 (9,4 %) 34 (35,7 %) 

Од 10 до 20 години 8 (8,4 %) 9 (9,4 %) 6 (6,3 %) 9 (9,4 %) 32 (33,6 %) 

Од 20 до 30 години 
6 (6,3 %) 8 (8,4 %) 8 (8,4 %) 7 (7,3 %) 29 (30,5 %) 

Вкупно 24 (25,2 %) 25 (26,3 %) 21 (22,1 %) 25 (26,3 %) 95 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно искуство Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 10 години 8,59 8,95 7,52 8,95 34 

Од 10 до 20 години 8,08 8,42 7,07 8,42 32 

Од 20 до 30 години 
7,33 7,63 6,41 7,63 29 

Вкупно 24 25 21 25 95 

       df = 6   p = 0,97080   χ2 = 1,32    χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 56: За да можат учениците да ги оценат своите постигнувања и постигнувањата на соучениците, 

им давате евидентен лист и скала за следење и оценување на постигнатоста на критериумите за успех 

од когнитивното подрачје 
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Добиена фреквенција 

 

Работно искуство Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 10 години 11 (11,8 %) 9 (9,6 %) 7 (7,5 %) 7 (7,5 %) 34 (36,5 %) 

Од 10 до 20 години 9 (9,6 %) 8 (8,6 %) 7 (7,5 %) 6 (6,4 %) 30 (32,2 %) 

Од 20 до 30 години 
7 (7,5 %) 8 (8,6 %) 7 (7,5 %) 7 (7,5 %) 29 (31,1 %) 

Вкупно 27 (29 %) 25 (26,8 %) 21 (22,5 %) 20 (21,5 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно искуство Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 10 години 9,87 9.14 7,68 7,31 34 

Од 10 до 20 години 8,71 8,06 6,77 6,45 30 

Од 20 до 30 години 
8,42 7,80 6,55 6,24 29 

Вкупно 27 25 21 20 93 

       df = 6   p = 0,99601   χ2 = 0,62    χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 57: За да можат учениците да ги оценат своите постигнувања и постигнувањата на 

соучениците, им давате евидентен лист и скала за следење и оценување на постигнатоста на 

критериумите за успех од психомоторното подрачје 
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Добиена фреквенција 

 

Работно искуство Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 10 години 11 (11,4 %) 8 (8,3 %) 8 (8,3 %) 7 (7,2 %) 34 (35,4 %) 

Од 10 до 20 години 10 (10,4 %) 8 (8,3 %) 7 (7,2 %) 8 (8,3 %) 33 (34,3 %) 

Од 20 до 30 години 
9 (9,3 %) 6 (6,2 %) 7 (7,2 %) 7 (7,2 %) 29 (30,2 %) 

Вкупно 30 (31,2 %) 22 (22,9 %) 22 (22,9 %) 22 (22,9 %) 96 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно искуство Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 10 години 10,63 7,79 7,79 7,79 34 

Од 10 до 20 години 10,31 7,56 7,56 7,56 33 

Од 20 до 30 години 
9,06 6,65 6,65 6,65 29 

Вкупно 30 22 22 22 96 

       df = 6   p = 0,99946   χ2 = 0,31    χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 58: За да можат учениците да ги оценат своите постигнувања и постигнувањата на 

соучениците, им давате евидентен лист и скала за следење и оценување на постигнатоста на 

критериумите за успех од афективното подрачје 
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Добиена фреквенција 

 

Работно искуство Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 10 години 10 (10,7 %) 9 (9,6 %) 8 (8,6 %) 7 (7,5 %) 34 (36,5 %) 

Од 10 до 20 години 6 (6,4 %) 9 (9,6 %) 9 (9,6 %) 6 (6,4 %) 30 (32,2 %) 

Од 20 до 30 години 
7 (7,5 %) 7 (7,5 %) 8 (8,6 %) 7 (7,5 %) 29 (31,1 %) 

Вкупно 23 (24,7 %) 25 (26,8 %) 25 (26,8 %) 20 (21,5 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно искуство Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

До 10 години 8,41 9,14 9,14 7,31 34 

Од 10 до 20 години 7,42 8,06 8,06 6,45 30 

Од 20 до 30 години 
7,17 7,80 7,80 6,24 29 

Вкупно 23 25 25 20 93 

       df = 6   p = 0,97867   χ2 = 1,16    χ2
(0,05) = 12,59   χ2

(0,01) = 16,81 

 

Табела 59: За да можат учениците да ги оценат своите постигнувања и постигнувањата на 

соучениците, им давате евидентен лист и скала за следење и оценување на постигнатоста на 

критериумите за успех од трите подрачја (когнитивното, психомоторното и афективното) 
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Бидејќи добиениот χ2 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното ниво на 

значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност, варијаблите се 

независни. Значи се прифаќа дека користењето инструменти за самооценување и врсничко 

оценување на постигнувањата на учениците изработени во согласност со критериумите за 

успех од наставниците од училиштата не зависи од работното искуство на наставниците во 

настава. 

Со потврдување на поединечните хипотези 1, 2 и 3 се потврдува посебната 

хипотеза 3, која гласи: Честото информирање на учениците за критериумите за успех на 

секој наставен час од наставниците во основните и средните училишта на Република 

Косово не зависи од работното искуство на наставниците. 

 

Посебна хипотеза 4 

 

Честото информирање на учениците за критериумите за успех на секој наставен час 

од наставниците во основните и средните училишта во Република Косово не зависи од 

степенот на образование на наставниците. 

 

Поединечни хипотези 

 

1. Мислењето на наставниците од училиштата во Република Косово за 

значењето на разбирањето на критериумите за успех од учениците за подобрување на 

наставата не зависи од степенот образование на наставниците. 

 

Добиена фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

ВСС 10 (10,7 %) 31 (33,3 %) 21 (22,5 %) 10 (10,7 %) 72 (77,4  %) 

Научен степен 

и друго 6 (6,4 %) 5 (5,3 %) 5 (5,3 %) 4 (4,3 %) 21 (22,5 %) 

Вкупно 16 (17,2 %) 36 (38,7 %) 26 (27,9 %) 14 (15 %) 93 (100 %) 
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Очекувана фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

ВСС 12,39 27,87 20,13 10,84 72 

Научен степен 

и друго 3,61 8,13 5,87 3,16 21 

Вкупно 16 36 26 14 93 

       df = 3   p = 0,25641   χ2 = 7,76    χ2
(0,05) = 7,815   χ2

(0,01) = 11,344 

 

Табела 60: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да го подобрите планирањето на 

наставата 
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Добиена фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

ВСС 15 (16,1 %) 28 (30,1 %) 20 (21,5 %) 9 (9,6 %) 72 (77,4 %) 

Научен степен 

и друго 4 (4,3 %) 5 (5,3 %) 6 (6,4 %) 5 (5,3 %) 21 (22,5 %) 

Вкупно 19 (20,4 %) 33 (35,4 %) 26 (27,9 %) 14 (15 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

ВСС 14,71 25,55 20,13 10,84 72 

Научен степен 

и друго 4,29 7,45 5,87 3,16 21 

Вкупно 19 33 26 14 93 

df = 3   p = 0,48398   χ2 = 5,48    χ2
(0,05) = 7,815   χ2

(0,01) = 11,344 

 

Табела 61: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да ја подобрите примената на 

современи техники за учење 
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Добиена фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

ВСС 16 (17,2 %) 19 (20,4 %) 21 (22,5 %) 16 (17,2 %) 72 (77,4 %) 

Научен степен 

и друго 5 (5,3 %) 6 (6,4 %) 6 (6,4 %) 4 (4,3 %) 21 (22,5 %) 

Вкупно 21 (22,5 %) 25 (26,8 %) 27 (29 %) 20 (21,5 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

ВСС 16,26 19,35 20,90 15,48 72 

Научен степен 

и друго 4,74 5,65 6,10 4,52 21 

Вкупно 21 25 27 20 93 

       df = 3   p = 0,98866   χ2 = 0,91    χ2
(0,05) = 7,815   χ2

(0,01) = 11,344 

 

Табела 62: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да ја подобрите интеракцијата во 

училницата 
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Добиена фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

ВСС 15 (16,1 %) 29 (31,1 %) 17 (18,2 %) 11 (11,8 %) 72 (77,4 %) 

Научен степен 

и друго 4 (4,3 %) 6 (6,4 %) 6 (6,4 %) 5 (5,3 %) 21 (22,5 %) 

Вкупно 19 (20,4 %) 35 (37,6 %) 23 (24,7 %) 16 (17,2 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

ВСС 14,71 27,10 17,81 12,39 72 

Научен степен 

и друго 4,29 7,90 5,19 3,61 21 

Вкупно 19 35 23 16 93 

df = 3   p = 0,68991   χ2 = 3,90    χ2
(0,05) = 7,815   χ2

(0,01) = 11,344 

 

Табела 63: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да ги подобрите подготовката и 

организацијата на наставата од аспект на нагледни средства 
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Добиена фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

ВСС 17 (18,2 %) 23 (24,7 %) 20 (21,5 %) 12 (12,9 %) 72 (77,4 %) 

Научен степен 

и друго 5 (5,3 %) 5 (5,3 %) 6 (6,4 %) 4 (4,3 %) 21 (22,5 %) 

Вкупно 22 (23,6 %) 28 (30,1 %) 26 (27,9 %) 16 (17,2 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

ВСС 17,03 21,68 20,13 12,39 72 

Научен степен 

и друго 4,97 6,32 5,87 3,61 21 

Вкупно 22 28 26 16 93 

df = 3   p = 0,93716   χ2 = 1,80    χ2
(0,05) = 7,815   χ2

(0,01) = 11,344 

 

Табела 64: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да ги подобрите поддршката и 

помошта за учениците 
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Добиена фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

ВСС 9 (9,6 %) 27 (29 %) 24 (25,8 %) 12 (12,9 %) 72 (77,4 %) 

Научен степен 

и друго 6 (6,4 %) 5 (5,3 %) 5 (5,3 %) 4 (4,3 %) 21 (22,5 %) 

Вкупно 15 (16,1 %) 32 (34,4 %) 29 (31,1 %) 16 (17,2 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Мислење на наставниците Вкупно 

Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто не 

се 

согласувам 

ВСС 11,61 24,77 22,45 12,39 72 

Научен степен 

и друго 3,39 7,23 6,55 3,61 21 

Вкупно 15 32 29 16 93 

df = 3   p = 0,25978   χ2 = 7,71    χ2
(0,05) = 7,815   χ2

(0,01) = 11,344 

 

Табела 65: Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани разбираат 

што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да го подобрите оценувањето на 

постигањата на учениците 
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Бидејќи добиениот χ2 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното ниво на 

значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност, варијаблите се 

независни. Значи се прифаќа дека сознанијата на наставниците дека учениците од 

критериумите за успех за кои се информирани разбираат што тие бараат од нив да 

постигнат и дека се основа и клучен фактор за подобрување на наставата не зависат од 

степенот на образование на наставниците. 

 

2. Користењето инструменти за оценување на постигнувањата на учениците 

изработени во согласност со критериумите за успех од наставниците во училиштата во 

Република Косово не зависи од степенот образование на наставниците. 

 

Добиена фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

ВСС 15 (16,1 %) 24 (25,8 %) 21 (22,5 %) 12 (12,9 %) 72 (77,4 %) 

Научен степен и 

друго 5 (5,3 %) 4 (4,3 %) 6 (6,4 %) 5 (5,3 %) 21 (22,5 %) 

Вкупно 20 (21,5 %) 28 (30,1 %) 27 (29 %) 17 (18,2 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

ВСС 15,48 21,68 20,90 13,16 72 

Научен степен и 

друго 4,52 6,32 6,10 3,84 21 

Вкупно 20 28 27 17 93 

       df = 3   p = 0,65379   χ2 = 4,17    χ2
(0,05) = 7,815   χ2

(0,01) = 11,344 

 

Табела 66: За оценување на постигнувањата на учениците, користите евидентен лист и скала за 

следење и оценување на постигнатоста на критериумите за успех од когнитивното подрачје 
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Добиена фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

ВСС 13 (13,9 %) 21 (22,5 %) 19 (20,4 %) 19 (20,4 %) 72 (77,4 %) 

Научен степен и 

друго 5 (5,3 %) 4 (4,3 %) 6 (6,4 %) 5 (5,3 %) 21 (22,5 %) 

Вкупно 18 (19,3 %) 25 (26,8 %) 25 (26,8 %) 24 (25,8 %) 93 (100 %) 
 

Очекувана фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

ВСС 13,94 19,35 19,35 18,58 72 

Научен степен и 

друго 4,06 5,65 5,65 5,42 21 

Вкупно 18 25 25 24 93 

       df = 3   p = 0,80897   χ2 = 3,00    χ2
(0,05) = 7,815   χ2

(0,01) = 11,344 

 

Табела 67: За оценување на постигнувањата на учениците, користите евидентен лист и скала за 

следење и оценување на постигнатоста на критериумите за успех од психомоторното подрачје 
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Добиена фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

ВСС 11 (11,8 %) 21 (22,5 %) 18 (19,3 %) 22 (23,6 %) 72 (77,4 %) 

Научен степен и 

друго 4 (4,3 %) 5 (5,3 %) 5 (5,3 %) 6 (6,4 %) 21 (22,5 %) 

Вкупно 15 (16,1 %) 26 (27,9 %) 23 (24,7 %) 28 (30,1 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

ВСС 11,61 20,13 17,81 21,68 72 

Научен степен и 

друго 3,39 5,87 5,19 6,32 21 

Вкупно 15 26 23 28 93 

       df = 3   p = 0,95220   χ2 = 1,61    χ2
(0,05) = 7,815   χ2

(0,01) = 11,344 

 

Табела 68: За оценување на постигнувањата на учениците, користите евидентен лист и скала за 

следење и оценување на постигнатоста на критериумите за успех од афективното подрачје 
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Добиена фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

ВСС 9 (9,6 %) 18 (19,3 %) 17 (18,2 %) 28 (30,1 %) 72 (77,4 %) 

Научен степен и 

друго 4 (4,3 %) 4 (4,3 %) 5 (5,3 %) 7 (7,5 %) 21 (22,5 %) 

Вкупно 13 (13,9 %) 22 (23,6 %) 22 (23,6 %) 35 (37,6 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

ВСС 10,06 17,03 17,03 27,10 72 

Научен степен и 

друго 2,94 4,97 4,97 7,90 21 

Вкупно 13 22 22 35 93 

       df = 3   p = 0,83128   χ2 = 2,28    χ2
(0,05) = 7,815   χ2

(0,01) = 11,344 

 

Табела 69: За оценување на постигнувањата на учениците, користите евидентен лист и скала за 

следење и оценување на постигнатоста на критериумите за успех од трите подрачја (когнитивното, 

психомоторното и афективното) 
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Бидејќи добиениот χ2 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното ниво на 

значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност, варијаблите се 

независни. Значи се прифаќа дека користењето инструменти за оценување на 

постигнувањата на учениците изработени во согласност со критериумите за успех од 

наставниците во училиштата не зависи од степенот на образование на наставниците. 

 

3. Користењето инструменти за самооценување и врсничко оценување на 

постигнувањата на учениците изработени во согласност со критериумите за успех од 

наставниците во училиштата во Република Косово не зависи од степенот образование на 

наставниците. 
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Добиена фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

ВСС 21 (22,5 %) 17 (18,2 %) 18 (19,3 %) 16 (17,2 %) 72 (77,4 %) 

Научен степен и 

друго 5 (5,3 %) 6 (6,4 %) 5 (5,3 %) 4 (4,3 %) 21 (22,5 %) 

Вкупно 26 (27,9 %) 23 (24,7 %) 23 (24,7 %) 20 (21,5 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

ВСС 20,13 17,81 17,81 15,48 72 

Научен степен и 

друго 5,87 5,19 5,19 4,52 21 

Вкупно 26 23 23 20 93 

       df = 3   p = 0,93730   χ2 = 1,80    χ2
(0,05) = 7,815   χ2

(0,01) = 11,344 

 

Табела 70: За да можат учениците да ги оценат своите постигнувања и постигнувањата на 

соучениците, им давате евидентен лист и скала за следење и оценување на постигнатоста на 

критериумите за успех од когнитивното подрачје 
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Добиена фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

ВСС 10 (10,7 %) 19 (20,4 %) 20 (21,5 %) 23 (24,7 %) 72 (77,4 %) 

Научен степен и 

друго 4 (4,3 %) 5 (5,3 %) 5 (5,3 %) 6 (6,4 %) 21 (22,5 %) 

Вкупно 14 (15 %) 24 (25,8 %) 25 (26,8 %) 29 (31,1 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

ВСС 10,84 18,58 19,35 22,45 72 

Научен степен и 

друго 3,16 5,42 5,65 6,55 21 

Вкупно 14 24 25 29 93 

       df = 3   p = 0,92242   χ2 = 1,97    χ2
(0,05) = 7,815   χ2

(0,01) = 11,344 

 

Табела 71: За да можат учениците да ги оценат своите постигнувања и постигнувањата на 

соучениците, им давате евидентен лист и скала за следење и оценување на постигнатоста на 

критериумите за успех од психомоторното подрачје 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

19
20

23

4
5 5

6

0

5

10

15

20

25

Секогаш Често Ретко Никогаш

ВСС

Научен степен и
друго



115 
 

 

Добиена фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

ВСС 9 (9,6 %) 18 (19,3 %) 28 (30,1 %) 17 (18,2 %) 72 (77,4 %) 

Научен степен и 

друго 4 (4,3 %) 5 (5,3 %) 6 (6,4 %) 5 (5,3 %) 21 (22,5 %) 

Вкупно 13 (13,9 %) 23 (24,7 %) 34 (36,5 %) 22 (23,6 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

ВСС 10,06 17,81 26,32 17,03 72 

Научен степен и 

друго 
2,94 5,19 7,68 4,97 21 

Вкупно 13 23 34 22 93 

       df = 3   p = 0,80570   χ2 = 3,02    χ2
(0,05) = 7,815   χ2

(0,01) = 11,344 

 

Табела 72: За да можат учениците да ги оценат своите постигнувања и постигнувањата на 

соучениците, им давате евидентен лист и скала за следење и оценување на постигнатоста на 

критериумите за успех од афективното подрачје 
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Добиена фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

ВСС 8 (8,6 %) 12 (12,9 %) 29 (31,1 %) 23 (24,7 %) 72 (77,4 %) 

Научен степен и 

друго 4 (4,3 %) 4 (4,3 %) 5 (5,3 %) 7 (7,5 %) 21 (22,5 %) 

Вкупно 12 (12,9 %) 16 (17,2 %) 34 (36,5 %) 30 (32,2 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Степен на 

образование 

Честота на користење Вкупно 

Секогаш Често Ретко Никогаш 

ВСС 9,29 12,39 26,32 23,23 72 

Научен степен и 

друго 2,71 3,61 7,68 6,77 21 

Вкупно 12 16 34 30 93 

       df = 3   p = 0,55943   χ2 = 4,88    χ2
(0,05) = 7,815   χ2

(0,01) = 11,344 

 

Табела 73: За да можат учениците да ги оценат своите постигнувања и постигнувањата на 

соучениците, им давате евидентен лист и скала за следење и оценување на постигнатоста на 

критериумите за успех од трите подрачја (когнитивното, психомоторното и афективното) 
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Бидејќи добиениот χ2 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното ниво на 

значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 7,81), се заклучува дека при 95 % веројатност, варијаблите се 

независни. Значи се прифаќа дека користењето инструменти за самооценување и врсничко 

оценување на постигнувањата на учениците изработени во согласност со критериумите за 

успех од наставниците во училиштата не зависи од степенот образование на наставниците, 

Со потврдување на поединечните хипотези 1, 2 и 3, се потврдува посебната 

хипотеза 4, која гласи: Честото информирање на учениците за критериумите за успех на 

секој наставен час од наставниците во основните и средните училишта во Република 

Косово не зависи од степенот на образование на наставниците, 

 

Потврдувањето на посебните хипотези 1, 2, 3 и 4 повлекува потврдување на 

општата хипотеза 1: Честото информирање на учениците за критериумите за успех на 

секој наставен час од наставниците во основните и средните училишта во Република 

Косово не зависи од општите податоци за наставниците, 

 

Општа хипотеза 

 

2. Практикувањето на повратната информација за постигнувањата на учениците од 

страна на наставниците во основните и средните училишта во Република Косово не зависи 

од работниот стаж и возраста на наставниците, 

 

Посебна хипотеза 1 

 

Практикувањето на повратната информација за постигнувањата на учениците од 

наставниците во основните и средните училишта во Република Косово не зависи од 

работниот стаж на наставниците. 
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Поединечни хипотези  

 

1. Информирањето на учениците од наставниците за критериумите на успех за 

наставниот час, пред давање на повратна информација не зависи од работниот стаж на 

наставниците. 

 

Добиена фреквенција  

 

Работно 

искуство 

Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 10 години 7 (7,5 %) 8 (8,6 %) 7 (7,5 %) 7 (5,5 %) 5 (5,4 %) 34 (36,6 %) 

од 10 до 20 

години 7 (7,5 %) 5 (5,4 %) 6 (6,5 %) 6 (6,5 %) 6 (6,5 %) 
30 (32,3 %) 

Од 20 до 30 

години 
7 (7,5 %) 6 (6,5 %) 5 (5,4 %) 6 (6,5 %) 5 (5,4 %) 

29 (31,2 %) 

Вкупно 21 (22,6 %) 19 (20,4 %) 18 (19,4 %) 19 (20,4 %) 16 (17,2 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 10 години 7,68 6,95 6,58 6,95 5,85 34 

Од 10 до 20 

години 
6,77 6,13 5,81 6,13 5,16 30 

Од 20 до 30 

години 6,55 5,92 5,61 5,92 4,99 29 

Вкупно 21 19 18 19 16 93 

df = 8   p = 0,99911   χ2 = 0,83    χ2
(0,05) = 15,51   χ2

(0,01) = 20,09 

 

Табела 74: На почетокот од часот ги информирам учениците за критериумите за успех 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

8

7 7

5

7

5

6 6 6

7

6

5

6

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5 4 3 2 1

до 10 години од 10 до 20 од 20  до  30



119 
 

Добиена фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 10 години 5 (5,4 %) 8 (8,6 %) 6 (6,5 %) 8 (8,6 %) 7 (7,5 %) 34 (36,6 %) 

Од 10 до 20 

години 5 (5,4 %) 6 (6,5 %) 7 (7,5 %) 6 (6,5 %) 6 (6,5 %) 
30 (32,3 %) 

Од 20 до 30 

години 
5 (5,4 %) 5 (5,4 %) 6 (6,5 %) 6 (6,5 %) 7 (7,5 %) 

29 (31,2 %) 

Вкупно 15 (16,1 %) 19 (20,4 %) 19 (20,4%) 20 (21,5 %) 20 (21,5 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 10 години 5,48 6,95 6,95 7,31 7,31 34 

Од 10 до 20 

години 
6,77 6,13 6,13 6,45 6,45 30 

Од 20 до 30 

години 4,68 5,92 5,92 6,24 6,24 29 

Вкупно 15 19 19 20 20 93 

df = 8   p = 0,99677   χ2 = 1,19    χ2
(0,05) = 15,51   χ2

(0,01) = 20,09 

 

Табела 75: Критериумите за успех ги креирам со учениците во текот на наставниот час 
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Добиена фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 10 години 6 (6,5 %) 9 (9,7 %) 8 (8,6 %) 6 (6,5 %) 5 (5,4 %) 34 (36,6 %) 

Од 10 до 20 

години 5 (5,4 %) 6 (6,5 %) 7 (7,5 %) 6 (6,5 %) 6 (6,5 %) 
30 (32,3 %) 

Од 20 до 30 

години 
6 (6,5 %) 7 (7,5 %) 6 (6,5 %) 5 (5,4 %) 5 (5,4 %) 

29 (31,2 %) 

Вкупно 17 (18,28 %) 19 (20,4 %) 21 (22,6 %) 17 (18,28 %) 16 (17,2 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 10 години 6,22 6,95 7,68 6,22 5,85 34 

Од 10 до 20 

години 
6,77 6,13 6,77 5,48 5,16 30 

Од 20 до 30 

години 5,30 5,92 6,55 5,30 4,99 29 

Вкупно 17 19 21 17 16 93 

df = 8   p = 0,99149   χ2 = 1,57    χ2
(0,05) = 15,51   χ2

(0,01) = 20,09 

 

Табела 76: Со критериумите за успех ја зголемувам внатрешната мотивација на учениците 
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Бидејќи добиениот χ2 од табелите 71, 72 и 73 е помал од табеларната вредност на χ2 

за избраното ниво на значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 15,51), се заклучува дека при 95 % 

веројатност, варијаблите се независни. Значи се прифаќа дека оценувањето на 

наставниците на нивното практикување на критериумите за успех на часoвите                       

(информирањето на ученици го прават на почетокот на часот, критериумите за успех ги 

креираат со учениците во текот на наставниот час и критериумите за успех ја зголемуваат 

внатрешната мотивација на учениците), не зависи од нивното работно искуство. 

Со тоа се потврдува поединечната хипотеза 1, која гласи: Информирањето на 

учениците од наставниците за критериумите на успех за наставниот час, пред давање на 

повратна информација не зависи од работниот стаж на наставниците. 

 

2. Фокусирањето на повратната информација на следење и оценување на 

прогресијата на учењето на учениците во однос на критериумите за успех не зависи од 

работниот стаж на наставниците. 

 

Добиена фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 10 години 5 (5,4 %) 8 (8,6 %) 6 (6,5 %) 8 (8,6 %) 7 (7,5 %) 34 (36,6 %) 

Од 10 до 20 

години 5 (5,4 %) 6 (6,5 %) 7 (7,5 %) 6 (6,5 %) 6 (6,5 %) 
30 (32,3 %) 

Од 20 до 30 

години 
5 (5,4 %) 5 (5,4 %) 6 (6,5 %) 6 (6,5 %) 7 (7,5 %) 

29 (31,2 %) 

Вкупно 15 (16,1 %) 19 (20,4 %) 19 (20,4 %) 20 (21,5 %) 20 (21,5 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 10 години 5,48 6,95 6,95 7,31 7,31 34 

Од 10 до 20 

години 
6,77 6,13 6,13 6,45 6,45 30 

Од 20 до 30 

години 4,68 5,92 5,92 6,24 6,24 29 

Вкупно 15 19 19 20 20 93 

df = 8   p = 0,99677   χ2 = 1,19    χ2
(0,05) = 15,51   χ2

(0,01) = 20,09 

Табела 77: Критериумите за успех ги охрабруваат учениците да се натпреваруваат со себе, во однос на 

своите знаења 
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Добиена фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 10 години 6 (6,5 %) 9 (9,7 %) 8 (8,6 %) 6 (6,5 %) 5 (5,4 %) 34 (36,6 %) 

Од 10 до 20 

години 6 (6,5 %) 7 (7,5 %) 7 (7,5 %) 5 (5,4 %) 5 (5,4 %) 
30 (32,3 %) 

Од 20 до 30 

години 
5 (5,4 %) 8 (8,6 %) 6 (6,5 %) 5 (5,4 %) 5 (5,4 %) 

29 (31,2 %) 

Вкупно 17 (18,3 %) 24 (25,8 %) 21 (22,6 %) 16 (17,2 %) 15 (16,1 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 10 години 6,22 6,95 7,68 5,85 5,48 34 

Од 10 до 20 

години 
6,77 6,13 6,77 5,16 4,84 30 

Од 20 до 30 

години 5,30 5,92 6,55 4,99 4,68 29 

Вкупно 17 24 21 16 15 93 

df = 8   p = 0,99833   χ2 = 0,99    χ2
(0,05) = 15,51   χ2

(0,01) = 20,09 

Табела 78: Критериумите за успех ги охрабруваат моите ученици внимателно да размислуваат како да го 

подобрат процесот на учење 

 

5

8

6

8

7

5

6

7

6 6

5 5

6 6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5 4 3 2 1

до 10 години од 10 до 20 од 20  до  30



123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добиена фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 10 години 6 (6,5 %) 9 (9,7 %) 8 (8,6 %) 6 (6,5 %) 5 (5,4 %) 34 (36,6 %) 

Од 10 до 20 

години 
5 (5,4 %) 6 (6,5 %) 7 (7,5 %) 6 (6,5 %) 6 (6,5 %) 30 (32,3 %) 

Од 20 до 30 

години 6 (6,5 %) 7 (7,5 %) 6 (6,5 %) 5 (5,4 %) 5 (5,4 %) 29 (31,2 %) 

Вкупно 17 (18,28 %) 19 (20,4 %) 21 (22,6 %) 17 (18,28 %) 16 (17,2 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 10 години 6,22 6,95 7,68 6,22 5,85 34 

Од 10 до 20 

години 
6,77 6,13 6,77 5,48 5,16 30 

Од 20 до 30 

години 5,30 5,92 6,55 5,30 4,99 29 

Вкупно 17 19 21 17 16 93 

df = 8   p = 0,99149   χ2 = 1,57    χ2
(0,05) = 15,51   χ2

(0,01) = 20,09 

Табела 79: Учениците ги потсетувам на критериумите за успех за наставниот час пред да се самооценуваат 

или ги оценуваат своите соученици 
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Добиена фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 10 години 5 (5,4 %) 8 (8,6 %) 9 (9,7 %) 6 (6,5 %) 6 (6,5 %) 34 (36,6 %) 

Од 10 до 20 

години 

5 (5,4 %) 7 (7,5 %) 7 (7,5 %) 6 (6,5 %) 5 (5,4 %) 
30 (32,3 %) 

Од 20 до 30 

години 

5 (5,4 %) 7 (7,5 %) 7 (7,5 %) 5 (5,4 %) 5 (5,4 %) 
29 (31,2 %) 

Вкупно 15 (16,1 %) 22 (23,7 %) 23 (24,7 %) 17 (18,28 %) 16 (17,2 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 10 години 5,48 6,95 8,41 6,22 5,85 34 

Од 10 до 20 

години 
6,77 6,13 7,42 5,48 5,16 30 

Од 20 до 30 

години 4,68 5,92 7,17 5,30 4,99 29 

Вкупно 15 24 23 17 16 93 

df = 8   p = 0,99848   χ2 = 0,96    χ2
(0,05) = 15,51   χ2

(0,01) = 20,09 

 

Табела 80: Критериумите за успех ги користам за да им дадам повратна  информација за постигнувањата на 

учениците од аспект на знаењата 
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Бидејќи добиениот χ2 од табелите 74, 75, 76 и 77 е помал од табеларната вредност на 

χ2 за избраното ниво на значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 15,51), се заклучува дека при 95 % 

веројатност, варијаблите се независни Значи се прифаќа дека оцнувањето на наставниците 

на нивното пракикување на критериумите за успех на часoвите (критериумите за успех ги 

охрабруваат учениците да се натпреваруваат со себе во однос на своите знаења, 

критериумите за успех ги охрабруваат ученици внимателно да размислуваат како да го 

подобрат процесот на учење, учениците се потсетуваат на критериумите за успех за 

наставниот час пред да се самооценуваат или ги оценуваат своите соученици и 

критериумите се користат за да се даде повратна информација од аспект на знаењата), не 

зависи од нивното работно искуство. 

Со тоа се потврдува поединечната хипотеза 2, која гласи: Фокусирањето на 

повратната информација на следење и оценување на прогресијата на учењето на 

учениците во однос на критериумите за успех не зависи од работниот стаж на 

наставниците. 

 

3. Давањето на повратна информација која ги содржи чекорите за подобрување 

на учениците во постигнување на критериумите за успех не зависи од работниот стаж на 

наставниците. 
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Добиена фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 10 години 8 (8,6 %) 

 

8 (8,6 %) 7 (7,5 %) 6 (6,5 %) 5 (5,4 %) 
34 (36,6 %) 

Од 10 до 20 

години 

8 (8,6 %) 9 (9,7 %) 7 (7,5 %) 5 (5,4 %) 5 (5,4 %) 
30 (32,3 %) 

Од 20 до 30 

години 

8 (8,6 %) 6 (6,5 %) 5 (5,4 %) 5 (5,4 %) 5 (5,4 %) 
29 (31,2 %) 

Вкупно 24 (25,8 %) 23 (24,7 %) 19 (20,4 %) 16 (17,2 %) 15 (16,1 %) 93 (100 %) 

 

Очекувана фреквенција 

 

Работно 

искуство 

Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 10 години 8,77 6,95 6,95 5,85 5,48 34 

Од 10 до 20 

години 
6,77 6,13 6,13 5,16 4,84 

30 

Од 20 до 30 

години 7,48 5,92 5,92 4,99 4,68 
29 

Вкупно 24 19 19 16 15 93 

df = 8   p = 0,97508   χ2 = 2,18    χ2
(0,05) = 15,51   χ2

(0,01) = 20,09 

 

Табела 81: Повратната информација што ја давам на секој ученикот содржи чекори за подобрување на 

учениците во постигнување на критериумите за успех 
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Бидејќи добиениот χ2 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното ниво на 

значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 15,51), се заклучува дека при 95 % веројатност, варијаблите се 

независни. Значи се прифаќа дека оценката на наставниците за повратната информација 

што ја даваат на секој ученикот и што содржи чекори за подобрување на учениците во 

постигнување на критериумите за успех, не зависи од нивното работно искуство. Со тоа се 

потврдува пединечната хипотеза. 

Со потврдување на поединечните хипотези 1, 2 и 3, се потврдува посебната 

хипотеза 1, и тоа: Практикувањето на повратната информација за постигнувањата на 

учениците од наставниците во основните и средните училишта во Република Косово не 

зависи од работниот стаж на наставниците. 

 

Посебна хипотеза 2 

 

Практикувањето на повратната информација од страна на наставниците за учење на 

учениците не зависи од возраста на учениците. 

 

Поединечни хипотези 

 

1. Информирањето на учениците од страна на наставниците за критериумите 

на успех за наставниот час, пред давање на повратна информација не зависи од работниот 

стаж на наставниците. 

 

Добиена фреквенција 

 

Возраст Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 40 години 7 (7,5 %) 8 (8,6 %) 8 (8,6 %) 7 (7,5 %) 10 (10,8 %) 40 (43 %) 

Од 40 до 50 

години 7 (7,5 %) 5 (5,4 %) 6 (6,5 %) 9 (9,7 %) 6 (6,5 %) 
33 (35,5 %) 

Од 50 до 60 

години 
4 (4,3 %) 4 (4,3 %) 4 (4,3 %) 4 (4,3 %) 4 (4,3 %) 

20 (21,5 %) 

Вкупно 18 (19,4 %) 17 (18,3 %) 18 (19,4 %) 20 (21,5 %) 20 (21,5 %) 40 
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Очекувана фреквенција 

 

Возраст Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 40 години 7,7 7,3 7,7 8,6 8,6 40 

Од 40 до 50 

години 

6,4 6,0 6,4 7,1 7,1 33 

Од 50 до 60 

години 

3,9 3,7 3,9 4,3 4,3 20 

Вкупно 18 17 18 20 20 93 

df = 8   p = 0,99398   χ2 = 0,72      χ2
(0,05) = 15,51   χ2

(0,01) = 20,09 

 

Табела 82: На почетокот од часот ги информирам учениците за критериумите за успех 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добиена фреквенција 

 

Возраст Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 40 години 8 (8,1 %) 9 (9,7 %) 10 (10,8 %) 7 (7,5 %) 6 (6,5 %) 40 (43 %) 

Од 40 до 50 

години 9 (9,7 %) 5 (5,4 %) 6 (6,5 %) 7 (7,5 %) 6 (6,5 %) 
33 (35,5 %) 

Од 50 до 60 

години 
4 (4,3 %) 5 (5,4 %) 4 (4,3 %) 4 (4,3 %) 3 (3,2 %) 

20 (21,5 %) 

Вкупно 21 (22,6 %) 19 (20,4 %) 20 (21,5 %) 18 (19,3 %) 15 (16,1 %) 93 (100 %) 
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Очекувана фреквенција 

 

Возраст Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 40 години 9,03 8,17 8,60 7,74 6,45 40 

Од 40 до 50 

години 

7,45 6,74 7,09 6,39 5,32 33 

Од 50 до 60 

години 

4,51 4,08 4,30 3,87 3,23 20 

Вкупно 21 19 20 18 15 93 

df = 8   p = 0,99851   χ2 = 0,44      χ2
(0,05) = 15,51   χ2

(0,01) = 20,09 

 

Табела 83: Критериумите за успех ги креирам со учениците во текот на наставниот час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добиена фреквенција 

 

Возраст Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 40 години 6 (6,5 %) 7 (7,5 %) 10 (10,8 %) 8 (8,6 %) 9 (9,7 %) 40 

Од 40 до 50 

години 6 (6,5 %) 7 (7,5 %) 6 (6,5 %) 8 (8,6 %) 6 (6,5 %) 
33 

Од 50 до 60 

години 
3 (3,2 %) 4 (4,3 %) 4 (4,3 %) 5 (5,4 %) 4 (4,3 %) 

20 

Вкупно 15 18 20 21 19 93 
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Очекувана фреквенција 

 

Возраст Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 40 години 6,45 8,17 8,60 9,03 8,17 40 

Од 40 до 50 

години 
5,32 6,74 7,09 7,45 6,74 33 

Од 50 до 60 

години 2,23 4,08 4,30 4,52 4,09 20 

Вкупно 15 19 20 21 19 93 

df = 8   p = 0,99819   χ2 = 0,47      χ2
(0,05) = 15,51   χ2

(0,01) = 20,09 

 

Табела 84: Со критериумите за успех ја зголемувам внатрешната мотивација на учениците 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бидејќи добиениот χ2 од табелите 79, 80 и 81 е помал од табеларната вредност на χ2 

за избраното ниво на значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 15,51), се заклучува дека при 95 % 

веројатност, варијаблите се независни. Значи, се прифаќа дека оценувањето на 

наставниците на нивното пракикување на критериумите за успех на часoвите                         

(информирањето на ученици го прават на почетокот на часот, критериумите на успех ги 

креират со учениците во текот на наставниот час и критериумите за успех ја зголемуваат 

внатрешната мотивација на учениците), не зависи од нивната возраст. 
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Со тоа се потврдува поединечната хипотеза 1, која гласи: Информирањето на 

учениците од наставниците за критериумите за успех на наставниот час пред давање на 

повратна информација не зависи од возраста на наставниците. 

 

2. Фокусирањето на повратната информација на следење и оценување на 

прогресијата на учење на учениците во однос на критериумите за успех не зависи од 

работниот стаж на наставниците. 

 

Добиена фреквенција 

 

Возраст Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 40 години 10 (10,8 %) 8 (8,6 %) 9 (9,8 %) 7 (7,5 %) 6 (6,5 %) 40 

Од 40 до 50 

години 

7 (7,5 %) 8 (8,6 %) 7 (7,5 %) 6 (6,5 %) 5 (5,4 %) 33 

Од 50 до 60 

години 

4 (4,3 %) 5 (5,4 %) 4 (4,3 %) 4 (4,3 %) 3 (3,2 %) 20 

Вкупно 21 21 20 17 14 93 

 

Очекувана фреквенција 

 

Возраст Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 40 години 9,03 9,03 8,60 7,31 6,02 40 

Од 40 до 50 

години 
7,45 7,45 7,09 6,03 4,97 33 

Од 50 до 60 

години 4,51 4,45 4,30 3,66 3,01 20 

Вкупно 21 21 20 17 14 93 

df = 8   p = 0,99999   χ2 = 0,06      χ2
(0,05) = 15,51   χ2

(0,01) = 20,09 

 

Табела 85: Критериумите за успех ги охрабруваат учениците да се натпреваруваат со себе, во однос на 

своите знаења 
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Добиена фреквенција 

 

Возраст Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 40 години 6 (6,5 %) 7 (7,5 %) 9 (9,8 %) 8 (8,6 %) 10 (10,8 %) 40 

Од 40 до 50 

години 

7 (7,5 %) 7 (7,5 %) 9 (9,8 %) 5 (5,4 %) 5 (5,4 %) 33 

Од 50 до 60 

години 

4 (4,3 %) 5 (5,4 %) 4 (4,3 %) 4 (4,3 %) 3 (3,2 %) 20 

Вкупно 17 19 22 17 18 93 

 

Очекувана фреквенција 

 

Возраст Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 40 години 7,31 8,17 9,46 7,31 7,74 40 

Од 40 до 50 

години 
6,03 6,74 7,09 6,03 6,39 33 

Од 50 до 60 

години 4,51 4,08 4,73 3,66 3,87 20 

Вкупно 17 19 22 17 18 93 

df = 8   p = 0,98234   χ2 = 1,08      χ2
(0,05) = 15,51   χ2

(0,01) = 20,09 

 

Табела 86: Критериумите за успех ги охрабруваат моите ученици внимателно да размислуваат како да го 

подобрат процесот на учење 
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Добиена фреквенција 

 

Возраст Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 40 години 7 (7,5 %) 7 (7,5 %) 12 (12,9 %) 8 (8,6 %) 6 (6,5 %) 40 

Од 40 до 50 

години 

8 (8,6 %) 8 (8,6 %) 6 (6,5 %) 6 (6,5 %) 5 (5,4 %) 33 

Од 50 до 60 

години 

4 (4,3 %) 4 (4,3 %) 5 (5,4 %) 4 (4,3 %) 3 (3,2 %) 20 

Вкупно 19 19 23 18 14 93 

 

Очекувана фреквенција 

 

Возраст Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 40 години 8,17 8,17 9,89 7,74 6,02 40 

Од 40 до 50 

години 
6,74 6,74 7,09 6,39 4,97 33 

Од 50 до 60 

години 4,51 4,08 4,95 3,87 3,01 20 

Вкупно 19 19 23 18 14 93 

df = 8   p = 0,99886   χ2 = 0,40      χ2
(0,05) = 15,51   χ2

(0,01) = 20,09 

 

Табела 87: Учениците ги потсетувам на критериумите за успех за наставниот час пред да се самооценуваат 

или ги оценуваат своите соученици 
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Добиена фреквенција 

 

Возраст Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 40 години 6 7 14 7 6 40 

Од 40 до 50 

години 

7 8 7 6 5 33 

Од 50 до 60 

години 

4 4 5 4 3 20 

Вкупно 17 19 26 17 14 93 

 

Очекувана фреквенција 

 

Возраст Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 40 години 6 (6,5 %) 7 (7,5 %) 14 (15,0 %) 7 (7,5 %) 6 (6,5 %) 40 

Од 40 до 50 

години 

7 (7,5 %) 8 (8,6 %) 7 (7,5 %) 6 (6,5 %) 5 (5,4 %) 33 

Од 50 до 60 

години 

4 (4,3 %) 4 (4,3 %) 5 (5,4 %) 4 (4,3 %) 3 (3,2 %) 20 

Вкупно 17 19 26 17 14 93 

df = 8   p = 0,99655  χ2 = 0,59      χ2
(0,05) = 15,51   χ2

(0,01) = 20,09 

 

Табела 88: Критериумите за успех ги користам за да им дадам повратна  информација за постигнувањата на 

учениците од аспект на знаењата 
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Бидејќи добиениот χ2 од табелите 82, 83, 84 и 85 е помал од табеларната вредност на 

χ2 за избраното ниво на значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 15,51), се заклучува дека при 95 % 

веројатност, варијаблите се независни. Значи, се прифаќа дека оценувањето на 

наставниците на нивното пракикување на критериумите за успех на часoвите 

(критериумите за успех ги охрабруваат учениците да се натпреваруваат со себе, во однос на 

своите знаења, критериумите за успех ги охрабруваат ученици внимателно да размислуваат 

како да го подобрат процесот на учење, учениците се потсетуваат на критериумите за успех 

за наставниот час пред да се самооценуваат или ги оценуваат своите соученици и 

критериумите се користат за давање повратна информација од аспект на знаењата), не 

зависи од нивната возраст. 

Со тоа се потврдува поединечната хипотеза 2, која гласи: Фокусирањето на 

повратната информација на следење и оценување на прогресијата на учењето на 

учениците во однос на критериумите за успех не зависи од возраста на наставниците. 

 

3. Давањето на повратна информација која ги содржи чекорите за подобрување 

на учениците во постигнување на критериумите на успех не зависи од работниот стаж на 

наставниците. 
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Добиена фреквенција 

 

Возраст Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 40 години 6 (6,5 %) 7 (7,5 %) 15 (16,1 %) 6 (6,5 %) 6 (6,5 %) 40 

Од 40 до 50 

години 

5 (5,4 %) 7 (7,5 %) 11 (11,8 %) 5 (5,4 %) 5 (5,4 %) 33 

Од 50 до 60 

години 

3 (3,2 %) 4 (4,3 %) 5 (5,4 %) 4 (4,3 %) 4 (4,3 %) 20 

Вкупно 14 18 31 15 15 93 

 

Очекувана фреквенција 

Возраст Оценка Вкупно 

5 4 3 2 1 

До 40 години 6,02 7,74 13,33 6,45 6,45 40 

Од 40 до 50 

години 
4,97 6,39 11,00 5,32 5,32 33 

Од 50 до 60 

години 3,01 3,87 6,67 3,23 3,23 20 

Вкупно 14 18 31 15 15 93 

df = 8   p = 0,99631  χ2 = 0,61      χ2
(0,05) = 15,51   χ2

(0,01) = 20,09 

 

Табела 89: Повратната информација што ја давам на секој ученикот содржи чекори за подобрување на 

учениците во постигнување на критериумите за успех 
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Бидејќи добиениот χ2 е помал од табеларната вредност на χ2 за избраното ниво на 

значајност 0,05 (χ2
(0,05) = 15,51), се заклучува дека при 95 % веројатност, варијаблите се 

независни. Значи, се прифаќа дека оценката на наставниците за повратната информација 

што ја даваат на секој ученикот и што содржи чекори за подобрување на учениците во 

постигнување на критериумите за успех, не зависи од нивното работно искуство. Со тоа се 

потврдува поединечната хипотеза 3. 

Со потврдување на поединечните хипотези 1, 2 и 3, се потврдува посебната 

хипотеза 2: Практикувањето на повратната информација за постигнувањата на учениците 

од наставниците во основните и средните училишта во Република Косово не зависи од  

возраста на наставниците. 

 Потврдувањето на посебните хипотези 1 и 2, повлекува и потврдување на општата 

хипотеза 2: Практикувањето на повратната информација за постигнувањата на учениците 

од наставниците во основните и средните училишта во Република Косово не зависи од 

работниот стаж и возраста на наставниците. 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

 

1. Критериумите за успех се мерки што се користат за да се утврди дали и 

колку добро учениците ги исполниле очекуваните резултати од учењето. 

 

2. Критериумите за успех вклучуваат изјави „Јас можам“ кои се фокусираат на 

идните нивоа на успех. 

 

3. При нивното дефинирање, треба да се користи јазик погоден за учениците и 

да се обезбедува јасен фокус за учениците додека учат. 

 

4. За добро управувана училница, клучно е користење на критериумите за 

успех кои може да поттикнат мотивација кај учениците. 

 

5. Критериумите за успех обезбедуваат ефективни повратни информации и 

создаваат ученици со поголема сигурност во себе кои придонесуваат во активностите. 

 

6. Кога учениците се информирани за критериумите за успех и тие им се 

достапни во текот на часот, тогаш тие се повеќе информирани за тоа како ќе бидат 

оценувани. 

 

7. Критериумите за успех се врска до очекуваните резултати од учењето и 

договор со учениците пред да се преземе искуството за учење. 

 

8. Достапните резултати од учењето и критериумите за успех им овозможуваат 

на учениците да учествуваат и придонесуваат во заедницата за учење преку оценување на 

сопственото и учењето на врсниците. 

 

9. Разбирањето на резултатите од учењето и критериумите за успех им помага 

на учениците да ја разберат предизвикувачката содржина. Знаењето за тоа кој е резултатот 
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од учењето и како ќе изгледа додека се движат кон него, може да биде когнитивен 

светилник со кој учениците можат да го организираат и ориентираат своето учење. 

 

10. Како дел од нивната работа во училница, учениците се вклучуваат во 

активности за оценување кои може да бидат или формативни или сумативен по природа. 

 

11. Оценувањето на учениците од наставниците е дел од нивните секојдневни 

активности. Тоа го прават со набљудување како учениците ги извршуваат задачите, 

гледаат што пишуваат и што прават и следат како тие реагираат и поставуваат прашања. 

Наставниците треба да го користат оценувањето како информација која ќе им помогне на 

учениците да ги планираат следните чекори во своето учење. 

 

12. Критериумите за успех и повратните информации се две компоненти во 

наставниот процес кои се поврзани меѓу себе и не може да функционираат една без друга. 

Во согласност со барањата на формативното оценување, наставникот треба континуирано 

да ги следи учениците и да им дава повратна информација која може да биде во функција 

на подобрување на поучувањето од наставникот и учењето од учениците. 

 

13. За ефективна повратна информација, наставникот треба ги има предвид 

резултатите од учењето и критериумите за успех. 

 

14. Истражувањето спроведено во основните и средните училишта во 

Република Косово потврдува дека значењето на разбирањето на критериумите за успех од 

учениците за подобрување на наставата; користењето инструменти за оценување на 

постигнувањата на учениците изработени во согласност со критериумите за успех од 

наставниците и користењето инструменти за самооценување и врсничко оценување на 

постигнувањата на учениците изработени во согласност со критериумите за успех од 

наставниците, не зависат од основните податоци на наставниците (пол, возраст работен 

стаж и степен на образование). 
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15. Бидејќи критериумите за успех и повратната информација за 

постигнувањата на учениците од наставниците се две поврзани компоненти во наставата, 

дел од истражувањето направено во основните и средните училишта од Република Косово 

се однесуваше на нејзиното практикување. Притоа, се потврдува дека информирањето на 

учениците од наставниците за критериумите за успех за наставниот час, пред давањето 

повратна информација, фокусирањето на повратната информација врз следењето и 

оценувањето на прогресијата на учењето на учениците во однос на критериумите за успех 

и давањето повратната информација која ги содржи чекорите за подобрување на 

учениците во постигнувањето на критериумите за успех, не зависат од работниот стаж и 

возраста на наставниците од основните и средните училишта во Република Косово. 
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ПРЕПОРАКИ 

 

1. Поучувањето на наставниците за критериумите за успех треба да биде 

континуирано преку професионален развој и менторство, додека сè уште може да ја 

подобрат сопствената практика во својата училница. 

  

2. Кога се пишуваат резултатите од учењето, тие треба да се однесуваат на 

разбирањето, знаењето, вештините или примената. 

 

3. Критериумите за успех треба да се однесуваат на конкретно учење, изведба 

– нешто што учениците ќе кажат, направат или напишат за да може да се воочи дека се 

движат кон целта на учењето. 

 

4. Наставникот треба да има предвид дека критериумите за успех се 

усогласени со одреден резултат од учењето и размислувањето за нив одвоено, нема многу 

смисла. Поврзаноста на критериумите за успех со одреден резултат од учењето значи дека 

прво треба да се напишат резултатите од учењето, а потоа критериумите за успех. 

 

5. При дефинирање на резултатите од учењето и критериумите за успех, треба 

да се обрне внимание на изборот на глагол. Кога се пишуваат цели на учењето и 

критериуми за успех, може да биде корисно фокусот да се стави на изборот на 

вистинскиот глагол, кој често е првиот збор од реченицата. 

 

6. Кога се планира секој наставен час, треба да се обрне внимание на 

дефинирање на резултатите и критериумите за успех за тој час што ќе ги поддржат 

учењето и вештините на учениците што тие ќе можат да ги применат на сите аспекти од 

својот академски живот. Планираните активности не треба да бидат во центарот на 

лекцијата или целта на лекцијата. 
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ПРИЛОЗИ 

 

П Р А Ш А Л Н И К 

за критериумите за успех во наставната практика  

 

Критериумите за успех се карактеристики кои наставникот сака да ги види во 

процесот на учење кај своите ученици во текот на еден наставен час или тема. Од друга 

страна, пак, учениците ќе знаат што се очекува од нив. 

Овој прашалник има за цел да се оцени потребата за иструктивно-советодавна 

работа и поддршка на наставниците во училиштата (основни и средни) во Република 

Косово при дефинирање на критериумите за успех и информирање на учениците за 

критериумите за успех кои треба да се постигнат на наставниот час.  

  

1. Пол:  

 а. Машки. 

 б. Женски.  

 

2, Возраст: 

а. До 40 години. 

б. Од 40 до 50 години. 

в. Од 50 до 60 години. 

г. Над 60 години. 

 

3. Работно искуство во настава: 

а. До 10 години. 

б. Од 10 до 20 години. 

в. Од 20 до 30 години. 

г. Над 30 години. 
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4. Имате завршено степен на образование: 

а. ВШС. 

б. ВСС. 

в. Научен степен. 

г. Друго. 

 

5. Реализирате настава во: 

a. основно училиште, 

б. средно училиште. 

 

6. Ако реализирате настава во основно училиште, училиштето e во: 

а. село, 

б. град. 

 

7. Колку често ги информирате учениците за критериумите за успех кои треба да се 

постигнат во текот на наставниот час? 

 

а. Секогаш. 

б. Често. 

в. Ретко. 

г. Никогаш. 
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8. Сознанијата дека учениците од критериумите за успех за кои се информирани 

разбираат што Вие барате од нив да постигнат се основа и клучен фактор за да го/ја/ги 

подобрите: 

 

 Сосема се 

согласувам 

Делумно се 

согласувам 

Главно не се 

согласувам 

Воопшто 

не се 

согласувам 

планирањето на наставата     

примената на современи 

техники на учење 

    

интеракцијата во училницата     

подготовката и организацијата 

на наставата од аспект на 

нагледни средства 

    

поддршката и помошта за 

учениците 

    

оценувањето на постигањата на 

учениците 

    

 

9. За оценување на постигнувањата на учениците, користите:  

 Секогаш Често Ретко Никогаш 

евидентен лист и скала за следење и оценување 

на постигнатоста на критериумите за успех од 

когнитивното подрачје 

    

евидентен лист и скала за следење и оценување 

на постигнатоста на критериумите за успех од 

психомоторното подрачје 

    

евидентен лист и скала за следење и оценување 

на постигнатоста на критериумите за успех од 

афективното подрачје 

    

евидентен лист и скала за следење и оценување 

на постигнатоста на критериумите за успех од 

трите подрачја (когнитивното, психомоторното 

и афективното) 
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10. За да можат учениците да ги оценат своите постигнувања и постигнувањата на 

соучениците, им давате:  

 Секогаш Често Ретко Никогаш 

евидентен лист и скала за следење и оценување 

на постигнатоста на критериумите за успех од 

когнитивното подрачје 

    

евидентен лист и скала за следење и оценување 

на постигнатоста на критериумите за успех од 

психомоторното подрачје 

    

евидентен лист и скала за следење и оценување 

на постигнатоста на критериумите за успех од 

афективното подрачје 

    

евидентен лист и скала за следење и оценување 

на постигнатоста на критериумите за успех од 

трите подрачја (когнитивното, психомоторното 

и афективното) 

    

 

11. Оценете го Вашето практикување на критериумите за успех на часовите: 

 

Изјава Оценка 

5 4 3 2 1 

Критериуми за успех 

На почетокот од часот ги информирам 

учениците за критериумите за успех. 

     

Критериумите за успех ги креирам со 

учениците во текот на наставниот час. 

     

Со критериумите за успех ја зголемувам 

внатрешната мотивација на учениците. 

     

Критериумите за успех ги охрабрува 

учениците да се натпреваруваат со себе во 

однос на своите знаења. 

     

Критериумите за успех ги охрабрува моите 

ученици внимателно да размислуваат како да 

го подобрат процесот на учење 

     

Учениците ги потсетувам на критериумите за 

успех за наставниот час пред да се 

самооценуваат или ги оценуваат своите 

соученици. 

     

Критериумите за успех ги користам за да им 

дадам повратна  информација за 

постигнувањата на учениците од аспект на 

знаењата. 

     

Повратната информација што ја давам на      
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секој ученик содржи чекори за подобрување 

на учениците во постигнување на 

критериумите за успех. 

 

 

12. Информирањето на учениците за критериумите за успех на секој наставен час 

ги подобрува нивните постигнувања: 

 

а. Сосема се согласувам. 

б. Делумно се согласувам. 

в. Главно не се согласувам. 

г. Воопшто не се согласувам. 

 

 

 

Ви благодарам на соработката. 
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