


СЕЛФИ 
ШКОЛСКИ ИЗВЕШТАЈ 2022.
Извештај Селфи тима урађен је на основу резултата Селфи 

упитника-инструмента за  вредновање дигиталне зрелости 
школе. 

 Добровољно, анонимно, онлајн, прикупљени су ставови 
руководилаца, наставника и ученика о дигиталној зрелости школе .

Попут правог селфија, Селфи извештај пружа слику о томе 
где се школа тренутно налази у односу на стратегију и праксу 
коришћења дигиталних технологија у наставновном процесу 
и учењу.

 Селфи извештај може помоћи у промишљању начина на које 
школа може унапредити коришћење технологије за 
подучавање и учење.



СЕЛФИ ТИМ 2021/22.

ЧЛАНОВИ ТИМА ЦИЉ ТИМА

 Драган Тимотић, 

директор школе

 Гордана Миловановић, 
педагог школе 

 Светлана Мирковић, 
професор групе економских 
предмета и координатор 
Селфи тима

Објективна процена и 
унапређење нивоа

дигиталне зрелости школе 

коришћењем 

Селфи инструмента.



СЕЛФИ ПРОЈЕКАТ 2021/22.  
Алгоритам активности

I 

• ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА  (Конституисање и онлајн обука Селфи тима,   израда 
Акционог плана,  креирање  налога и упитника на Селфи платформи, информисање 
Наставничког већа и ученика о пројекту) .

II
• АНКЕТИРАЊЕ УЧЕСНИКА (ПОПУЊАВАЊЕ СЕЛФИ УПИТНИКА) (Прослеђивање линкова  

за приступ  упитнику на селфи платформи и попуњавање упитника).

III
• АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА СЕЛФИ УПИТНИКА

IV
•ИЗВЕШТАВАЊЕ О СЕЛФИ ПРОЈЕКТУ

V
• УНАПРЕЂЕЊЕ ДИГИТАЛНЕ ЗРЕЛОСТИ ШКОЛЕ



СЕЛФИ упитник
Садржај упитника

 Информативни део

 Питања , тврдње и искази

 Петостепена скала или 
остављен простор за 
одговоре 

 Мишљење  о упитнику

 Могућност добијања 
сертификата о попуњавању 
упитника



СЕЛФИ упитник
Опције одговораОбухваћене области

СЕЛФИ ОБЛАСТИ

ТВРДЊЕ КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА 
ДОДАЛА У УПИТНИКЕ

ДОДАТНЕ ОБЛАСТИ

 Петостепена скала
 1 -Нимало се не слажем-према мом 

сазнању то уопште није истина;

 2 - Не слажем се;

 3 - Донекле се слажем;

 4 - Слажем се;

 5 - У потпуности се слажем-према 
мом сазнању то је заиста тако.

 Није примењиво (Н/А)

 Описни искази, мишљења, 
предлози



СЕЛФИ ШКОЛСКИ ИЗВЕШТАЈ 2021/22.
Саморефлексија

- Ово је први Селфи извештај у ЕШ „Ваљево“ коришћењем Селфи инструмента.
- Добровољно, анонимно, онлајн анкетирање преко Селфи платформе, коришћењем линкова за приступ 
Селфи упитнику.
- Време анкетирања: од 17.марта до 6. априла 2022.
- Учесници: руководиоци 2/2 (100%), наставници 40/69 (58%), ученици 180/644 (28%).
Укупно: 222 учесника.
Упитник је попунио довољан број учесника за добијање података о дигиталној зрелости школе.



СЕЛФИ ШКОЛСКИ ИЗВЕШТАЈ 2021/22.
Селфи упитник-Број питања по областима 
Области Руководиоци Наставници Ученици

ЛИДЕРСТВО 6 6 0

САРАДЊА И УМРЕЖАВАЊЕ 6 6 1

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА 15 15 10

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО 
УСАВРШАВАЊЕ

4 4 0

ПЕДАГОГИЈА: ПОДРШКА И РЕСУРСИ 5 5 1

РЕАЛИЗАЦИЈА У НАСТАВИ 6 6 8

ПРАКСА ПРОЦЕНЕ (ВРЕДНОВАЊЕ) 9 9 8

ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
УЧЕНИКА

10 11 16

Просечан број питања 55,7;      УКУПНО:
Различит је број питања за учеснике.

61 62 44



СЕЛФИ ШКОЛСКИ ИЗВЕШТАЈ 2021/22.
Селфи упитник-Процена квалитета   
Области Руководиоци Наставн

ици
Ученици Просек

ЛИДЕРСТВО 3,9 3,2 3,55

САРАДЊА И УМРЕЖАВАЊЕ 3,9 3,2 2,9 3,33

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПРЕМА 3,5 3,0 2,4 2,97

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО 
УСАВРШАВАЊЕ

4,5 3,5 4,00

ПЕДАГОГИЈА: ПОДРШКА И РЕСУРСИ 4,2 4,00 3,4 3,87

РЕАЛИЗАЦИЈА У НАСТАВИ 3,4 3,5 2,8 3,23

ПРАКСА ПРОЦЕНЕ (ВРЕДНОВАЊЕ) 3,8 3,4 2,9 3,37

ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
УЧЕНИКА

4,2 3,5 2,8 3,50

Највише оцене су дали руководиоци а најниже ученици 
за све области које су вредноване.



 Руководиоци су дали 
највише а ученици најниже 
оцене.

 Ни једна област није 
добила највишу и најнижу 
могућу оцену.

 Област Инфраструктура и 
опрема има најнижу 
просечну оцену (2,97).

 Област Континуирано 
професионално 
усавршавање има највишу 
просечну оцену (4,00).

 Просечна оцена за све 
области је 3,48

СЕЛФИ ШКОЛСКИ ИЗВЕШТАЈ 2021/22.
Селфи упитник-Општи закључци   



СЕЛФИ ШКОЛСКИ ИЗВЕШТАЈ 2021/22.
Резултати Селфи упитника  

Ниво дигиталне зрелости Економске школе „Ваљево“

је добар, 3,48 (ниво се мери скалом од 1 до 5).

Овај резултат се поклапа са нивоом квалитета рада 
установе утврђеним претходних година на основу  

Извештаја о самовредновању - ниво 3 (ниво се мери 
скалом од 1 до 4 при чему је 4 највиши ниво квалитета 
рада). 

Односно, ниво дигиталне зрелости  школе је 3 (2,78) ако 
се примењује скала за самовредновање.

3,48 (69,6%) 1,52



ПЕРФОРМАНСЕ ЗА ПОХВАЛУ

 Стална инвестициона улагања у простор и опрему;

 Континуирано професионално усавршавање;

 Подршка за примену нових приступа настави уз 
помоћ дигиталних технологија;

 Квалитетна настава и одговоран кадар;

 Подршка ученицима у њиховом животу, стицању 
знања и вештина;

 Сарадња са родитељима, организацијама и 
институцијама;



ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ДИГИТАЛНЕ ЗРЕЛОСТИ ШКОЛЕ 

РАЗВИЈАТИ ДИГИТАЛНУ  СТРАТЕГИЈУ ШКОЛЕ

• Укључити наставнике, родитеље, ученике и сараднике -привредна 
друштва и институције у развијање дигиталне стратегије школе;

• Дигитално  се  умрежавати;
• Развијати учинковиту комуникацију и сарадњу на дељењу искустава;
• Промовисати  и подржавати правилну употребу  дигиталних технологија у 

настави и учењу (Поштовање правила ауторских права и лиценцирања при 
употреби  дигиталних технологија у настави и учењу, правилно руковање 
опремом, спречавање дигиталног насиља итд.);

• Више разговарати са ученицима о предностима и недостацима учења уз 
помоћ дигиталних технологија;



ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ДИГИТАЛНЕ ЗРЕЛОСТИ ШКОЛЕ 

ПОБОЉШАТИ ПЕРФОРМАНСЕ ПОСТОЈЕЋЕ  ОПРЕМЕ И ПРОСТОРА

• Улагати  у нову опрему и софтвере;
• Повећати број мултимедијалних учионица  и обогатити их савремном 

опремом;
• Учинити доступном опрему  за рад  после школе, за потребе наставе и 

учења; 

ПРЕДЛОЗИ САРАДНИКА, УЧЕНИКА, НАСТАВНИКА

• Позивамо Вас да нам дате предлоге и учествујете у нашим настојањима да  
унапредимо квалитет рада школе.



СЕЛФИ ИЗВЕШТАЈ

Хвала на
пажњи.

Наставничко веће, септембар  2022. годинa


