
 

 

  

Откријте дигитални потенцијал ваше школе 

 

 

 

 

 

 

 



 

              
 

 

Драги Селфи школски координатори, 

У овом документу ћете пронаћи све тврдње и питања који су тренутно унети у Селфи за сваки ниво образовања (на пример основне или средње 

школе). 

Нека питања су заједничка за све школе и не могу се мењати (она су у светлоплавим пољима). Друга су опциона (погледајте светлозелена поља), 

тако да можете одлучити да ли ћете их укључити или не, зависно од тога да ли су релевантна за вашу школу. Такође, можете додати до 10 

прилагођених питања за вашу школу, ако сматрате да нешто недостаје. 

Имајте на уму да за ученике основних школа има мање питања и она су једноставнија. Нека питања за средње стручне школе такође су другачије 

формулисана, у складу са њиховим контекстом и везама са привредом.  

На скоро сва питања у Селфију  одговара се на скали од пет оцена (укључујући сва питања која сте додали за своју 

школу):  

1. Нимало се не слажем – ја / ми / они то не раде // Нимало се не слажем – према мом сазнању то уопште није тачно. 

2. Не слажем се. 

3. Донекле се слажем. 

4. Слажем се. 

5. У потпуности се слажем – ја / ми / они то стварно добро раде / / У потпуности се слажем – према мом сазнању то је 

заиста тако. 

Такође је доступна опција „Није примењиво” (N/А). 

Када су скале одговора другачије, то је назначено у фусноти. 

Више информација и упутстава можете наћи на сајту Селфија: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital  

Погледајте питања за: 

Први и други циклус основног образовања и васпитања 

Средње опште и уметничко образовање и васпитање  

Средње стручно образовање и васпитање 

Упитници за средње стручне школе које раде по дуалном моделу образовања 

 Селфи  тим 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital


 

              
 

  

Упитници за први циклус  

основног образовања и васпитања 

 

 

 

 



 

              
 

Oбласт A: Руковођење 
Ова тематска област односи се на улогу руководиоца у школи током увођења дигиталних технологија у целој школи и њихових ефектних примена 

у оквиру кључног аспекта рада школе: наставе и учења.   

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке1 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

A1 
Дигитална стратегија 

У нашој школи имамо дигиталну стратегију У нашој школи имамо дигиталну стратегију  

A2 
Развој стратегије у 

сарадњи са 
наставницима 

Дигиталну стратегију школе развијамо 
заједно са наставницима 

Руководиоци у школи укључују нас, 
наставнике, у развој дигиталне стратегије 

школе 
 

A3 
Нови приступи 

настави 
Подржавамо наставнике да испробају нове 

приступе настави уз помоћ дигиталних 
технологија 

Руководиоци у школи ме подржавају да 
испробам нове приступе настави уз помоћ 

дигиталних технологија 
 

A4 OP 

Време за упознавање 
са дигиталним 

технологијама за 
потребе наставе 

Наставници имају времена да истражују 
како могу унапредити наставу уз помоћ 

дигиталних технологија 

У нашој школи, имам времена да 
истражујем како могу унапредити 

наставу уз помоћ дигиталних технологија 
 

A5 OP 

Ауторска права и 
лиценцирање 

У нашој школи, при употреби дигиталних 
технологија за наставу и учење 

примењујемо правила о ауторским 
правима и лиценцирању 

У нашој школи, при употреби дигиталних 
технологија за наставу и учење 

примењујемо правила о ауторским 
правима и лиценцирању 

 

 

 

 
1 Овај код се такође користи у извештају школе у Селфију  да би се идентификовала питања 

 
 
 
 
 



 

              
 

Oбласт B: Сарадња и умрежавање 
Ова област се односи на мере које школа може да размотри у циљу подржавања културе комуникације и сарадње на дељењу искустава и 

ефективном учењу у оквиру и ван установе 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке1 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

B1 
Преиспитивање 

напретка 
У нашој школи преиспитујемо напредак у 

примени дигиталних технологија у настави и 
учењу 

У нашој школи преиспитујемо напредак у 
примени дигиталних технологија у настави и 

учењу 
 

B2 
Дискусија о примени 

технологије 
У нашој школи разматрамо предности и 

недостатке подучавања уз помоћ 
дигиталних технологија 

У нашој школи разматрамо предности и 
недостатке подучавања уз помоћ 

дигиталних технологија 

У нашој школи, ми разговарамо са 
наставницима о предностима и 

недостацима примене технологије за учење  

B3  
Партнерства У нашој школи користимо дигиталне 

технологије у оквиру сарадње са другим 
организацијама 

Наша школа користи дигиталне технологије у 
оквиру сарадње са другим организацијама   

 

B4 OP 
Помоћ при 

образовању на 
даљину 

Наша школа сарађује са другим школама 
и/или организацијама како би подржала 

употребу дигиталних технологија 

Наша школа сарађује са другим школама 
и/или организацијама како би подржала 

употребу дигиталних технологија 
 

   



 

              
 

 

Oбласт C: Инфраструктура и опрема 

Ова тематска област односи се на постојање одговарајуће поуздане и безбедне инфраструктуре (као што су: опрема, софтвер, базе података, 
интернет конекција, техничка подршка или физички простор). Она може омогућити и олакшати иновативну наставу, учење и вредновање. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

C1 Инфраструктура 
У нашој школи, дигитална инфраструктура 

школе подржава реализацију наставе и 
учења уз помоћ дигиталних технологија 

У нашој школи, дигитална инфраструктура 
подржава реализацију наставе и учења уз 

помоћ дигиталних технологија 
 

C2 
Дигитални уређаји за 

наставу 
У нашој школи имамо дигиталне уређаје 

који могу да се користе у настави 
У нашој школи имамо дигиталне уређаје 

које могу да користим у настави 
 

C3 Доступност интернета 
У нашој школи је доступан интернет за 
потребе реализације наставе и учења 

У нашој школи је доступан интернет за 
потребе реализације наставе и учења 

У нашој школи, имам приступ интернету 
за потребе учења 

C5 Техничка подршка 
У нашој школи постоји техничка подршка 

у случају проблема са дигиталним 
технологијама 

У нашој школи постоји техничка подршка 
у случају проблема са дигиталним 

технологијама 

У нашој школи ми је доступна техничка 
подршка уколико се сусретнем са 

проблемом при коришћењу технологије 

C7 Заштита података 
У нашој школи су уведени системи за 

заштиту података 
У нашој школи су уведени системи за 

заштиту података 
 

C8 Дигитални уређаји за учење 
Наша школа има на располагању 

дигиталне уређаје које ученици могу да 
користе када су им потребни 

Наша школа има на располагању 
дигиталне уређаје које ученици могу да 

користе када су им потребни 

У нашој школи, поседујемо рачунаре или 
таблете које могу да користим 

C10 OP 
Дигитални уређаји за 

ученике 
 

У нашој школи постоје дигитални уређаји 
које ученици могу да понесу кући када је 

то потребно 
 
 

У нашој школи постоје дигитални уређаји 
које ученици могу да понесу кући када је 

то потребно 
 
 

У нашој школи постоје дигитални 
уређаји које могу да понесем кући када је 

то потребно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

              
 

 
 

Oбласт C: Инфраструктура и опрема 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

C11 OP 
ДИГИТАЛНИ ЈАЗ: мере за 
препознавање изазова 

У школи постоје мере којима се 
препознају изазови који се могу јавити у 

случају образовања на даљину, које се 
односе на потребе учења и социо-

економски статус ученика 

 
У школи постоје мере којима се 

препознају изазови који се могу јавити у 
случају образовања на даљину, које се 

односе на потребе учења и социо-
економски статус ученика 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C12 OP 
ДИГИТАЛНИ ЈАЗ: подршка за 

решавање изазова 
 

У нашој школи постоји план за подршку 
наставницима у суочавању са изазовима 
који се јављају код образовања на даљину 

и односе се на потребе учења и социо-
економски статус ученика 

У нашој школи постоји план за подршку 
наставницима у суочавању са изазовима 
који се јављају код образовања на даљину 

и односе се на потребе учења и социо-
економски статус ученика 

 

C13 OP Употреба личних уређаја 
У нашој школи, ученици доносе своје 
уређаје у школу и користе их током 

наставе 

У нашој школи, ученици доносе своје 
уређаје у школу и користе их током 

наставе 
 

C14 OP Физички простор 
У нашој школи, просторије школе 

омогућавају реализацију наставе и учења 
уз помоћ дигиталних технологија 

У нашој школи, просторије школе 
омогућавају реализацију наставе и учења 

уз помоћ дигиталних технологија 
 

C15 OP Асистивна технологија 
У нашој школи, ученицима са посебним 

потребама доступне су асистивне 
технологије 

У нашој школи, ученицима са посебним 
потребама доступне су асистивне 

технологије 
 

C16 OP 
Електронске 

библиотеке/репозиторијуми 

У нашој школи постоје електронске 
библиотеке или репозиторијуми са 
материјалима за наставу и учење 

У нашој школи, постоје електронске 
библиотеке или репозиторијуми са 
материјалима за наставу и учење 

 

  



 

              
 

Oбласт D: Континуирани професионални развој– 1. део 
Ова тематска област односи се на то да ли школа подстиче и улаже у континуирани професионални развој својих запослених. Континуирани 

професионални развој може допринети развоју и интеграцији нових приступа настави и учењу применом дигиталних технологија у циљу 
постизања бољих исхода учења.. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

D1  
Потребе у погледу 

континуираног 
професионалног развоја 

Са наставницима дискутујемо о њиховим 
потребама за континуираним 

професионалним развојем у области 
примене дигиталних технологија у 

настави. 

Руководиоци у нашој школи са нама 
разматрају наше потребе за 

континуираним професионалним 
развојем у области примене дигиталних 

технологија у настави 

 

D2  
Учешће у континуираном 
професионалном развоју 

Наши наставници имају могућности да 
учествују у континуираном 

професионалном развоју у области 
примене дигиталних технологија у 

настави. 

Имам могућности да учествујем у 
континуираном професионалном развоју 
у области примене дигиталних технологија 

у настави 

 

D3  Размена искуства 
Подстичемо наставнике да у оквиру школе 
размењују искуства о примени дигиталних 

технологија у настави. 

Руководиоци у школи нас подржавају да у 
оквиру школе размењујемо искуства о 

примени дигиталних технологија у настави 

 

 

  



 

              
 

Oбласт D: Континуирани професионални развој - 2. део 
Опције одговора: Уопште није корисно; Није корисно; Мало корисно; Корисно; Веома корисно; Нисам учествовао/учествовала 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

- 
Стручно усавршавање 

непосредно 
 

Ако сте у току прошле године учествовали у некој од 
наведених активности континуираног професионалног 
развоја за педагошку примену дигиталних технологија, 

наведите колико вам је била корисна. 

  

- 
Онлајн стручно 
усавршавање 

 Курсеви уживо, семинари или конференције ван школе   

- Сарадничко учење  Онлајн курсеви, вебинари или онлајн конференције   

- 
Хоризонтално учење 
кроз професионалну 
сарадњу наставника 

 
Сарадничко учење од других наставника у школи (онлајн 

или непосредно) 
  

- 
Менторство у 

школи/увођење у рад 
 

Хоризонтално учење кроз професионалну сарадњу са 
другим наставницима или у оквиру онлајн заједница (као 

што је eTwinning) 
  

- 
Стручно усавршавање 
које организује школа 

 
Менторство у школи или увођење у посао као део 

формалног програма у школи 
  

- Студијске посете  
Други облици стручног усавршавања које организује 

школа (на пример радионице које држи ИКТ координатор 
или посматрање наставе других колега/колегиница) 

  

- 
Акредитовани 

програми 
 

Студијске посете (на пример другим школама, 
привредним друштвима или организацијама) 

  

- 

Остале могућности за 
континуирани 

професионални 
развој 

 
Акредитовани програми (на пример акредитовани 

семинари, студијски програми) 
  

- 

Примери успешне 
активности 

континуираног 
професионалног 

развоја 

 
Наведите друге могућности континуираног 

професионалног развоја у области примене дигиталних 
технологија у настави 

  

Отворена 
питања 

Стручно усавршавање 
непосредно 

Наведите пример активности континуираног професионалног развоја за педагошку примену 
дигиталних технологија коју сматрате веома корисном 

  



 

              
 

 

Oбласт E: Педагогија: Подршка и ресурси 
Ова област се односи на припрему употребе дигиталних технологија за учење кроз унапређивање и иновирање наставе и учења. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

E1 
Онлајн образовни 

ресурси 
Наши наставници претражују по интернету 

како би пронашли дигиталне образовне 
ресурсе 

Претражујем интернет како бих пронашао/-
ла дигиталне образовне ресурсе. 

 

E2 
Припрема 

дигиталних ресурса 
Наши наставници припремају дигиталне 

ресурсе који им служе као подршка у 
настави 

Припремам дигиталне ресурсе који ми 
служе као подршка у настави 

 

E3 

Примена виртуелних 
окружења за учење 

Наши наставници са својим ученицима 
користе виртуелна окружења за учење 

Употребљавам виртуелна окружења за 
учење са својим ученицима 

Како би нам олакшали учење, наши 
наставници употребљавају онлајн 

платформе на којима и ми можемо 
учествовати 

 

E4 
Комуникација са 

школском 
заједницом 

Наши наставници употребљавају дигиталне 
технологије за комуникацију у вези са 

радом у школи 

Употребљавам дигиталне технологије за 
комуникацију у вези са радом у школи 

 

E5 OP 
Отворени образовни 

ресурси 
Наши наставници користе отворене 

образовне ресурсе 
Користим отворене образовне ресурсе  

Отворена 
питања 

 

Технологија која је 
корисна за наставу 

 
Наведите пример дигиталне технологије 

(опрема, софтвер, платформа, ресурс...) која 
је нарочито корисна за наставу 

Молим те да наведеш пример дигиталне 
технологије (опрема, софтвер, платформа, 

ресурс ...) за коју сматраш да је заиста 
корисна за учење 

 

  



 

              
 

Oбласт F: Педагогија: Примена у учионици 
Ова област се односи на примену дигиталних технологија у учионици, кроз унапређивање и иновирање наставе и учења. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

F1 
Прилагођавање 

потребема ученика 

Наставници користе дигиталне технологије 
како би прилагодили наставу 

индивидуалним потребама ученика 

Примењујем дигиталне технологије како 
бих прилагодио/-ла наставу 

индивидуалним потребама ученика 

У нашој школи наставници нам задају 
различите активности за које користимо 

технологију која одговара нашим 
потребама  

F3 
Подстицање 
креативности 

Наши наставници примењују активности  у 
дигиталном окружењу за подстицање 

креативности ученика 

Употребљавам дигиталне технологије за 
подстицање креативности ученика 

У нашој школи употребљавам технологију за 
креативне активности 

 

F4 
Подстицање ученика 

на активан рад 

Наши наставници креирају активности у 
дигиталном окружењу које подстичу 

ученике на рад и учење 

Креирам активности у дигиталном 
окружењу које подстичу ученике на рад и 

учење 

У нашој школи више учествујем током 
наставе ако користимо технологију  

F5 Сарадња ученика 
Наши наставници примењују дигиталне 

технологије за подстицање сарадње међу 
ученицима 

Примењујем дигиталне технологије за 
подстицање сарадње међу ученицима 

У нашој школи користимо технологију за 
рад у групи  

F6 
Међупредметни 

пројекти 

Наши наставници подстичу ученике на 
примену дигиталних технологија у 

међупредметним пројектима 

Подстичем ученике на примену дигиталних 
технологија у међупредметним пројектима 

У нашој школи коритимо технологију за 
пројекте који обједињују различите 

предмете  
 

 

  



 

              
 

Oбласт G: Вредновање 

Ова област се односи на мере које школе могу размотрити како би се постепено удаљиле од традиционалног вредновања и окренуле 
свеобухватнијем скупу пракси. Тај скуп може обухватати праксе вредновања помоћу технологије које су усмерене на ученика, прилагођене 

потребема и аутентичне. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

G1 Процена вештина 
Наши наставници употребљавају  дигиталне 

технологије за процену вештина ученика 
Примењујем дигиталне технологије за 

процену вештина ученика 

У нашој школи, Наши наставници 
употребљавају  дигиталне технологије за 

процену вештина ученика 
 

G3 
Правовремене 

повратне 
информације 

Наши наставници примењују дигиталне 
технологије за пружање правовремених 

повратних информација ученицима 

Примењујем дигиталне технологије за 
пружање правовремених повратних 

информација ученицима 

У нашој школи, добијамо правовремене 
повратне информације о ономе што смо 

научили уз примену технологије 
 

G5 
Промишљање о 

сопственом учењу 

Наши наставници примењују дигиталне 
технологије како би омогућили ученицима 

да промишљају о сопственом учењу 

Примењујем дигиталне технологије како бих 
омогућио/-ла ученицима да промишљају о 

сопственом учењу 

У нашој школи, примењујем технологију 
како бих разумео/-ла своје јаче и слабије 

стране које имам као ученик/ученица 
 

G6 
Повратне 

информације другим 
ученицима 

Наши наставници употребљавају  дигиталне 
технологије како би омогућили ученицима 
да пружају повратне информације о раду 

других ученика 

Примењујем дигиталне технологије како бих 
омогућио/-ла ученицима да пружају 

повратне информације о раду других 
ученика 

У нашој школи примењујем технологију за 
давање повратних информација другим 

ученицима  
 

G7 OP 
Дигитално 

вредновање 
Подстичемо наставнике на примену 

дигиталних технологија за вредновање 

Руководиоци наше школе ме подстичу на 
примену дигиталних технологија за 

вредновање 
 

G8 OP 
Документовање 

учења 

Наши наставници омогућавају  ученицима 
да примењују дигиталне технологије како 

би документовали своје учење 

Омогућавам ученицима да примењују 
дигиталне технологије како би 

документовали своје учење 

У нашој школи примењујем технологију за 
вођење евиденције о наученом садржају 

који је релевантан за моју област учења 
 

G9 OP 
Коришћење података 

за унапређивање 
учења 

Наши наставници употребљавају 
дигиталне податке о појединачним 
ученицима како би унапредили њихов 

процес учења 

Употребљавам дигиталне податке о 
појединачним ученицима како бих 

унапредио/-ла њихов процес учења 
 

G10 OP 
Вредновање вештина 
развијених ван школе 

Наши наставници цене дигиталне 
вештине које су ученици стекли ван школе 

Ценим дигиталне вештине које су ученици 
стекли ван школе 

Наши наставници цене дигиталне вештине 
стечене ван школе или радног места  

 



 

              
 

 

 

Oбласт H: Дигитална компетенција ученика 
Ова област односи се на скуп вештина, знања и ставова који ученицима омогућавају самоуверену, креативну и критичку примену дигиталних 

технологија. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

H1 
Предострожно 

понашање ради 
очувања безбедности 

У нашој школи, ученици уче о 
предострожном понашању ради очувања 

безбедности када су онлајн 

У нашој школи, ученици уче како да се 
предострожно понашају ради очувања 

безбедности када су онлајн 

У нашој школи, учим о предострожном 
понашању када сам онлајн ради очувања 

безбедности 

H3 Одговорно понашање 
У нашој школи, ученици уче о одговорном 

понашању када су онлајн 
У нашој школи, ученици уче о одговорном 

понашању када су онлајн 

У нашој школи, учим о одговорном 
понашању и поштовању других особа када 

сам онлајн 

H4 
Провера квалитета 

информација 

У нашој школи, ученици уче како могу да 
провере да ли су информације које су 

пронашли на интернету поуздане и тачне 

У нашој школи, ученици уче како могу да 
провере да ли су информације које су 

пронашли у онлајн сфери поуздане и тачне 

У нашој школи, учим како да проверим да ли 
су информације које сам пронашао/-ла 

онлајн  поуздане и тачне 

H6 
Навођење извора за 

дела других људи 

У нашој школи, ученици уче о навођењу 
извора ауторских дела која су пронашли на 

интернету 

У нашој школи, ученици уче о навођењу 
извора ауторских дела која су пронашли на 

интернету 

У нашој школи, учим о томе како да 
наведем изворе дела других особа која сам 

пронашао/-ла онлајн   
 

H7 
Израда дигиталних 

садржаја 
У нашој школи, ученици уче о изради 

дигиталних садржаја 
У нашој школи, ученици уче о изради 

дигиталних садржаја 

У нашој школи, учим како да израдим 
дигиталне садржаје 

 

H8 
Учење о 

комуницирању 
У нашој школи, ученици уче о комуникацији 

помоћу дигиталних технологија 
У нашој школи, ученици уче о комуникацији 

помоћу дигиталних технологија 

У нашој школи, учим о комуникацији 
помоћу технологије 

 

H10 OP 
Дигиталне вештине у 

свим предметима 
Омогућавамо развој дигиталних вештина 

ученика кроз све предмете 

Руководиоци наше школе омогућавају развој 
дигиталних вештина ученика кроз све 

предмете 

У нашој школи користим технологију у 
оквиру различитих предмета  

H11 OP 
Учење о 

програмирању 
У нашој школи, ученици уче да 

програмирају 
У нашој школи, ученици уче да 

програмирају 
У нашој школи учим да програмирам  

H13 OP 
Решавање техничких 

проблема 

У нашој школи, ученици уче како да реше 
техничке проблеме приликом коришћења 

дигиталних технологија 

У нашој школи, ученици уче како да реше 
техничке проблеме приликом коришћења 

дигиталних технологија 

У нашој школи, учим како да решавам 
техничке проблеме приликом примене 

технологије  



 

              
 

 

 

Нешто о Вама 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

Старост Старост2 Старост2 Које године си рођен/-а? 

Пол Пол Пол Пол 

Радно искуство у систему 
образовања 

Укључујући текућу школску годину, колико 
укупно година радног искуства имате у 

систему образовања?3 

Укључујући текућу школску годину, колико укупно 
година радног искуства имате у систему 

образовања?3 
 

Прихватање технологије 
Која од следећих тврдњи најбоље описује 

начин на који приступате настави и учењу уз 
помоћ дигиталних технологија?4 

Која од следећих тврдњи најбоље описује начин на 
који приступате настави и учењу уз помоћ 

дигиталних технологија?4 
 

Негативни чиниоци при 
употреби технологије 

Да ли неки од следећих фактора негативно 
утичу на примену дигиталних технологија 

током наставе и учења у вашој школи?5 

Да ли неки од следећих фактора негативно утичу на 
примену дигиталних технологија током наставе и 

учења у вашој школи?5 

 

Негативни фактори употребе 
дигиталних технологија код 

куће (мешано учење) 

Следећи фактори отежавају 
имплементацију комбинованог учења:6 

Следећи фактори отежавају имплементацију 
комбинованог учења:6 

 

 

2 Мање од 25; 25 – 29; 30 – 39; 40 – 49; 50 – 59; 60 или више; Не желим да одговорим 
3 Мање од 1 године; 1 – 2 године; 3 – 5 година; 6 – 10 година; 11 – 15 година; 16 – 20 година; Више од 20 година; Не желим да одговорим 
4 Дигиталне технологије углавном прихватам након већине колега/колегиница; Дигиталне технологије углавном прихватам када и већина колега/колегиница; Углавном  

сам међу првим корисницима ако видим јасне корис ти; Обично сам један од иноватора који први испробава нове технологије; Не желим да одговорим 
5 Недостатак финансијских средстава; Недостатак дигиталне опреме; Непоуздана или спора интернет конекција; Ограничен простор у школи; Ограничена или непостојећа 

техничка подршка; Недостатак времена за наставнике; Низак ниво дигиталних компетенција наставника; Низак ниво дигиталних компетенција ученика; Друго 
6 Ограничен приступ ученика дигиталним уређајима; Ограничен приступ ученика доброј интернет вези; Ниска дигитална компетенција чланова породице; 
Недостатак времена наставника за израду материјала за мешано учење; Недостатак времена наставника за давање повратних информација ученицима; Потешкоће у 
ангажовању ученика; Потешкоће у подршци породицама и/или старатељима да помогну ученицима при образовању на даљину; 
Друго 

  



 

              
 

Нешто о Вама 

Назив ставке Назив ставке Назив ставке Назив ставке 

Mely alábbi tényezők 
befolyásolják pozitívan a digitális 
eszközökkel támogatott vegyes 
tanulást?Позитивни фактори 

употребе дигиталних 
технологија код куће (мешано 

учење) 

Следећи фактори доприносе 
реализацији комбинованог учења:7 

Следећи фактори доприносе реализацији 
комбинованог учења:7 

 

Повјерење у кориштење 
технологије 

 
Колико имате самопоуздања при употреби 

дигиталних технологија у следећим 
областима? 

 

Припремање за наставу  

Уређивање или креирање различитих 
дигиталних ресурса (на пример презентација, 

слика, аудио или видео записа) током 
припремања часова8 

 

Настава  

Реализација наставе уз примену различитих 
уређаја (као што су интерактивне паметне 

табле, видео-пројектори) и дидактичка 
средства (на пример онлајн квизови, мапе 

ума, симулације) 8 

 

Повратне информације и 
подршка 

 
Вредновање или давање појединачних 

повратних информација и подршка 
ученицима8 

 

Комуникација  Комуникација са ученицима и родитељима9  

Проценат времена утрошеног 
на дигиталну наставу 

 

Колико сте времена (изражено у процентима) 
током наставе у претходна три месеца 
примењивали дигиталне технологије?9 

 

 
 
7Школа има искуства у коришћењу система за управљање учењем; Школа има приступ добро организованим онлајн ресурсима; Школа има политику „Донеси 

свој уређај“ ; Наставници учествују у професионалним мрежама; Наставници учествују у програмима професионалног развоја; Наставници у школи међусобно 
сарађују по питању употребе дигиталних технологија и креирања ресурса; Школа сарађује са другим школама и организацијама; Школа има дигитални сегмент 
Развојног плана установе ; Школа има добро организовану, редовну комуникацију са породицама и/или старатељима; Друго 
8 Уопште немам самопоуздање; Немам самопоуздање ; Донекле имам самопоуздање ; Имам самопоуздање; Имам много самопоуздања ; Не желим да 
одговорим 
9 0-10%; 11-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100%; Не желим да одговорим 

 



 

              
 

 

 

Нешто о Вама 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

Утрошено време   Колико често радиш следеће ствари? 

Технологија у школи   
Примењујем технологију у школи за 

школске задатке10 

Технологија код куће за рад на 
школским задацима 

  
Примењујем технологију код куће за 

школске задатке10 

Технологија ван школе за 
учење 

  
Примењујем технологију ван школе за 

учење које није у вези са школом10 

Технологија код куће за забаву   
Примењујем технологију код куће за 

забаву10 

Ван школе када се не 
примењује технологија 

  
Учествујем у ваншколским активностима у 

којима се не примењује никаква 
технологија10 

Mely alábbi tényezők 
befolyásolják pozitívan a digitális 
eszközökkel támogatott vegyes 

tanulást?Приступ ученика 
дигиталним уређајима ван 

школе 

  
Да ли имате приступ дигиталним уређајима 
(рачунар, лаптоп, таблет, мобилни телефон) 

код куће11 

Mely alábbi tényezők 
befolyásolják pozitívan a digitális 
eszközökkel támogatott vegyes 

tanulást?Дигитална 
компетенција ученика 

 

  
Када се настава одвија од куће уз помоћ 

дигиталних технологија…12 

 

 

 
 
10 Никада или ретко; Најмање једном месечно, али не сваке недеље; Најмање једном недељно, али не сваки дан; Највише један сат сваког дана; Више од једног 

сата сваког дана; Не желим да одговорим 



 

              
 

11Немам приступ дигиталном уређају код куће који могу да користим за обављање школских задатака ; Имам приступ дигиталном уређају који није прикладан за 

обављање школских задатака ; У кући имамо дигитални уређај који делимо и који могу да користим за обављање школских задатака, али он није увек доступан 
када ми је потребан ; У кући имамо дигитални уређај који делимо и који могу да користим за обављање школских задатака када је то потребно; Имам приступ 
дигиталном уређају који је прикладан за обављање школских задатака ; Радије да не кажем 

12 Знам како да користим софтвер/апликације без ичије помоћи; Тражим помоћ од породице/старатеља за употребу софтвера/апликација; Тражим помоћ од 

пријатеља за употребу софтвера/апликација; Тражим помоћ од наставника или школе за употребу софтвера/апликација; Немам никога ко би могао да ми пружи 
помоћ при употреби софтвера/апликација; Не тражим помоћ иако ми је потребна; Налазим помоћ на интернету; Имам проблем са приступом интернету; 
Желео/ла бих да користим дигиталне технологије како бих имао/ла више контакта са својим вршњацима; Дате су ми информације о употреби дигиталних уређаја 
Тешко је пронаћи мирно окружење за коришћење дигиталних уређаја за учење; Често ме ометају када користим дигиталне уређаје за учење  



 

              
 

На крају, потребно нам је Ваше мишљење о Селфију 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

Укупни резултат 
Ако бисте оцењивали Селфи, коју оцену 

бисте дали од 1 до 10? 1 (најнижа оцена) до 
10 (највиша оцена) 

Ако бисте оцењивали Селфи, коју оцену 
бисте дали од 1 до 10? 1 (најнижа оцена) до 

10 (највиша оцена) 

Ако би оцењивао/-ла Селфи, коју оцену би 
дао/-ла од 1 до 10? 1 (најнижа оцена) до 10 

(највиша оцена) 

Препорука Селфија 
Колика је вероватноћа да бисте 

препоручили Селфи колегама/-ницама?13 
Колика је вероватноћа да бисте препоручили 

Селфи колегама/-ницама? 13 
 

Предлози за побољшање 

На који начин можемо унапредити Селфи? 
Наведите ако није споменуто нешто важно, 
ако нешто није имало смисла или било који 

други коментар. Поделите своје идеје и 
предлоге са нама. 

На који начин можемо унапредити Селфи? 
Наведите ако није споменуто нешто важно, 
ако нешто није имало смисла или било који 

други коментар. Поделите своје идеје и 
предлоге са нама. 

На који начин можемо унапредити Селфи? 
Наведите ако није споменуто нешто важно, 
ако нешто није имало смисла или било који 

други коментар. Подели своје идеје и 
предлоге са нама. 

 

 

 

 

13 Није уопште вероватно; Мало је вероватно; Донекле је вероватно; Врло је вероватно ; Изразито је вероватно ; Не желим да одговорим 

  



 

              
 

  

Упитници за  

други циклус основног образовања и васпитања 

 и  

средње опште и уметничко образовање и васпитање 

 

 

 



 

              
 

Oбласт A: Руковођење 
Ова тематска област односи се на улогу руководиоца у школи током увођења дигиталних технологија у целој школи и њихових ефектних примена 

у оквиру кључног аспекта рада школе: наставе и учења.   

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке1 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

A1 
Дигитална стратегија 

У нашој школи имамо дигиталну стратегију У нашој школи имамо дигиталну стратегију  

A2 
Развој стратегије у 

сарадњи са 
наставницима 

Дигиталну стратегију школе развијамо 
заједно са наставницима 

Руководиоци у школи укључују нас, 
наставнике, у развој дигиталне стратегије 

школе 
 

A3 
Нови приступи 

настави 
Подржавамо наставнике да испробају нове 

приступе настави уз помоћ дигиталних 
технологија 

Руководиоци у школи ме подржавају да 
испробам нове приступе настави уз помоћ 

дигиталних технологија 
 

A4 OP 

Време за упознавање 
са дигиталним 

технологијама за 
потребе наставе 

Наставници имају времена да истражују 
како могу унапредити наставу уз помоћ 

дигиталних технологија 

У нашој школи, имам времена да 
истражујем како могу унапредити 

наставу уз помоћ дигиталних технологија 
 

A5 OP 

Ауторска права и 
лиценцирање 

У нашој школи, при употреби дигиталних 
технологија за наставу и учење 

примењујемо правила о ауторским 
правима и лиценцирању 

У нашој школи, при употреби дигиталних 
технологија за наставу и учење 

примењујемо правила о ауторским 
правима и лиценцирању 

 

 

 

 
1 Овај код се такође користи у извештају школе у Селфију  да би се идентификовала питања 

 
 
 
 
 



 

              
 

Oбласт B: Сарадња и умрежавање 
 

Ова област се односи на мере које школа може да размотри у циљу подржавања културе комуникације и сарадње на дељењу искустава и 
ефективном учењу у оквиру и ван установе 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке1 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

B1 
Преиспитивање 

напретка 
У нашој школи преиспитујемо напредак у 

примени дигиталних технологија у настави и 
учењу 

У нашој школи преиспитујемо напредак у 
примени дигиталних технологија у настави и 

учењу 
 

B2 
Дискусија о примени 

технологије 
У нашој школи разматрамо предности и 

недостатке подучавања уз помоћ 
дигиталних технологија 

У нашој школи разматрамо предности и 
недостатке подучавања уз помоћ 

дигиталних технологија 

У нашој школи, ми разговарамо са 
наставницима о предностима и 

недостацима примене технологије за учење  

B3  
Партнерства У нашој школи користимо дигиталне 

технологије у оквиру сарадње са другим 
организацијама 

Наша школа користи дигиталне технологије у 
оквиру сарадње са другим организацијама   

 

B4 OP 
Помоћ при 

образовању на 
даљину 

Наша школа сарађује са другим школама 
и/или организацијама како би подржала 

употребу дигиталних технологија 

Наша школа сарађује са другим школама 
и/или организацијама како би подржала 

употребу дигиталних технологија 
 

   



 

              
 

 

Oбласт C: Инфраструктура и опрема 

Ова тематска област односи се на постојање одговарајуће поуздане и безбедне инфраструктуре (као што су: опрема, софтвер, базе података, 
интернет конекција, техничка подршка или физички простор). Она може омогућити и олакшати иновативну наставу, учење и вредновање. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

C1 Инфраструктура 
У нашој школи, дигитална инфраструктура 

школе подржава реализацију наставе и 
учења уз помоћ дигиталних технологија 

У нашој школи, дигитална инфраструктура 
подржава реализацију наставе и учења уз 

помоћ дигиталних технологија 
 

C2 
Дигитални уређаји за 

наставу 
У нашој школи имамо дигиталне уређаје 

који могу да се користе у настави 
У нашој школи имамо дигиталне уређаје 

које могу да користим у настави 
 

C3 Доступност интернета 
У нашој школи је доступан интернет за 
потребе реализације наставе и учења 

У нашој школи је доступан интернет за 
потребе реализације наставе и учења 

У нашој школи, имам приступ интернету 
за потребе учења 

C5 Техничка подршка 
У нашој школи постоји техничка подршка 

у случају проблема са дигиталним 
технологијама 

У нашој школи постоји техничка подршка 
у случају проблема са дигиталним 

технологијама 

У нашој школи ми је доступна техничка 
подршка уколико се сусретнем са 

проблемом при коришћењу технологије 

C7 Заштита података 
У нашој школи су уведени системи за 

заштиту података 
У нашој школи су уведени системи за 

заштиту података 
 

C8 Дигитални уређаји за учење 
Наша школа има на располагању 

дигиталне уређаје које ученици могу да 
користе када су им потребни 

Наша школа има на располагању 
дигиталне уређаје које ученици могу да 

користе када су им потребни 

У нашој школи, поседујемо рачунаре или 
таблете које могу да користим 

C10 OP 
Дигитални уређаји за 

ученике 
 

У нашој школи постоје дигитални уређаји 
које ученици могу да понесу кући када је 

то потребно 

У нашој школи постоје дигитални уређаји 
које ученици могу да понесу кући када је 

то потребно 

У нашој школи постоје дигитални 
уређаји које могу да понесем кући када је 

то потребно 

C11 OP 
ДИГИТАЛНИ ЈАЗ: мере за 
препознавање изазова 

 

У школи постоје мере којима се 
препознају изазови који се могу јавити у 

случају образовања на даљину, које се 
односе на потребе учења и социо-

економски статус ученика 

У школи постоје мере којима се 
препознају изазови који се могу јавити у 

случају образовања на даљину, које се 
односе на потребе учења и социо-

економски статус ученика 

 

  



 

              
 

Oбласт C: Инфраструктура и опрема 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

C12 OP 
ДИГИТАЛНИ ЈАЗ: подршка за 

решавање изазова 
 

У нашој школи постоји план за подршку 
наставницима у суочавању са изазовима 
који се јављају код образовања на даљину 

и односе се на потребе учења и социо-
економски статус ученика 

У нашој школи постоји план за подршку 
наставницима у суочавању са изазовима 
који се јављају код образовања на даљину 

и односе се на потребе учења и социо-
економски статус ученика 

 

C13 OP Употреба личних уређаја 
У нашој школи, ученици доносе своје 
уређаје у школу и користе их током 

наставе 

У нашој школи, ученици доносе своје 
уређаје у школу и користе их током 

наставе 

У нашој школи, могу  да доносим своје 
преносиве уређаје у школу и користим их 

током наставе  
 

C14 OP Физички простор 
У нашој школи, просторије школе 

омогућавају реализацију наставе и учења 
уз помоћ дигиталних технологија 

У нашој школи, просторије школе 
омогућавају реализацију наставе и учења 

уз помоћ дигиталних технологија 
 

C15 OP Асистивна технологија 
У нашој школи, ученицима са посебним 

потребама доступне су асистивне 
технологије 

У нашој школи, ученицима са посебним 
потребама доступне су асистивне 

технологије 
 

C16 OP 
Електронске 

библиотеке/репозиторијуми 

У нашој школи постоје електронске 
библиотеке или репозиторијуми са 
материјалима за наставу и учење 

У нашој школи, постоје електронске 
библиотеке или репозиторијуми са 
материјалима за наставу и учење 

У нашој школи, имамо електронске 
библиотеке са материјалима за учење 

које могу користити током израде 
домаћих задатака 

 

  



 

              
 

Oбласт D: Континуирани професионални развој– 1. део 
Ова тематска област односи се на то да ли школа подстиче и улаже у континуирани професионални развој својих запослених. Континуирани 

професионални развој може допринети развоју и интеграцији нових приступа настави и учењу применом дигиталних технологија у циљу 
постизања бољих исхода учења.. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

D1  
Потребе у погледу 

континуираног 
професионалног развоја 

Са наставницима дискутујемо о њиховим 
потребама за континуираним 

професионалним развојем у области 
примене дигиталних технологија у 

настави. 

Руководиоци у нашој школи са нама 
разматрају наше потребе за 

континуираним професионалним 
развојем у области примене дигиталних 

технологија у настави 

 

D2  
Учешће у континуираном 
професионалном развоју 

Наши наставници имају могућности да 
учествују у континуираном 

професионалном развоју у области 
примене дигиталних технологија у 

настави. 

Имам могућности да учествујем у 
континуираном професионалном развоју 
у области примене дигиталних технологија 

у настави 

 

D3  Размена искуства 
Подстичемо наставнике да у оквиру школе 
размењују искуства о примени дигиталних 

технологија у настави. 

Руководиоци у школи нас подржавају да у 
оквиру школе размењујемо искуства о 

примени дигиталних технологија у настави 

 

 

  



 

              
 

Oбласт D: Континуирани професионални развој - 2. део 
Опције одговора: Уопште није корисно; Није корисно; Мало корисно; Корисно; Веома корисно; Нисам учествовао/учествовала 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

- 
Стручно усавршавање 

непосредно 
 

Ако сте у току прошле године учествовали у некој од 
наведених активности континуираног професионалног 
развоја за педагошку примену дигиталних технологија, 

наведите колико вам је била корисна. 

  

- 
Онлајн стручно 
усавршавање 

 Курсеви уживо, семинари или конференције ван школе   

- Сарадничко учење  Онлајн курсеви, вебинари или онлајн конференције   

- 
Хоризонтално учење 
кроз професионалну 
сарадњу наставника 

 
Сарадничко учење од других наставника у школи (онлајн 

или непосредно) 
  

- 
Менторство у 

школи/увођење у рад 
 

Хоризонтално учење кроз професионалну сарадњу са 
другим наставницима или у оквиру онлајн заједница (као 

што је eTwinning) 
  

- 
Стручно усавршавање 
које организује школа 

 
Менторство у школи или увођење у посао као део 

формалног програма у школи 
  

- Студијске посете  
Други облици стручног усавршавања које организује 

школа (на пример радионице које држи ИКТ координатор 
или посматрање наставе других колега/колегиница) 

  

- 
Акредитовани 

програми 
 

Студијске посете (на пример другим школама, 
привредним друштвима или организацијама) 

  

- 

Остале могућности за 
континуирани 

професионални 
развој 

 
Акредитовани програми (на пример акредитовани 

семинари, студијски програми) 
  

- 

Примери успешне 
активности 

континуираног 
професионалног 

развоја 

 
Наведите друге могућности континуираног 

професионалног развоја у области примене дигиталних 
технологија у настави 

  

Отворена 
питања 

Стручно усавршавање 
непосредно 

Наведите пример активности континуираног професионалног развоја за педагошку примену 
дигиталних технологија коју сматрате веома корисном 

  



 

              
 

 

Oбласт E: Педагогија: Подршка и ресурси 
Ова област се односи на припрему употребе дигиталних технологија за учење кроз унапређивање и иновирање наставе и учења. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

E1 
Онлајн образовни 

ресурси 
Наши наставници претражују по интернету 

како би пронашли дигиталне образовне 
ресурсе 

Претражујем интернет како бих пронашао/-
ла дигиталне образовне ресурсе. 

 

E2 
Припрема 

дигиталних ресурса 
Наши наставници припремају дигиталне 

ресурсе који им служе као подршка у 
настави 

Припремам дигиталне ресурсе који ми 
служе као подршка у настави 

 

E3 

Примена виртуелних 
окружења за учење 

Наши наставници са својим ученицима 
користе виртуелна окружења за учење 

Употребљавам виртуелна окружења за 
учење са својим ученицима 

Како би нам олакшали учење, наши 
наставници употребљавају онлајн 

платформе на којима и ми можемо 
учествовати 

 

E4 
Комуникација са 

школском 
заједницом 

Наши наставници употребљавају дигиталне 
технологије за комуникацију у вези са 

радом у школи 

Употребљавам дигиталне технологије за 
комуникацију у вези са радом у школи 

 

E5 OP 
Отворени образовни 

ресурси 
Наши наставници користе отворене 

образовне ресурсе 
Користим отворене образовне ресурсе  

Отворена 
питања 

 

Технологија која је 
корисна за наставу 

 
Наведите пример дигиталне технологије 

(опрема, софтвер, платформа, ресурс...) која 
је нарочито корисна за наставу 

Молим те да наведеш пример дигиталне 
технологије (опрема, софтвер, платформа, 

ресурс ...) за коју сматраш да је заиста 
корисна за учење 

 

  



 

              
 

Oбласт F: Педагогија: Примена у учионици 
Ова област се односи на примену дигиталних технологија у учионици, кроз унапређивање и иновирање наставе и учења. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

F1 
Прилагођавање 

потребема ученика 

Наставници користе дигиталне технологије 
како би прилагодили наставу 

индивидуалним потребама ученика 

Примењујем дигиталне технологије како 
бих прилагодио/-ла наставу 

индивидуалним потребама ученика 

У нашој школи наставници нам задају 
различите активности за које користимо 

технологију која одговара нашим 
потребама  

F3 
Подстицање 
креативности 

Наши наставници примењују активности  у 
дигиталном окружењу за подстицање 

креативности ученика 

Употребљавам дигиталне технологије за 
подстицање креативности ученика 

У нашој школи употребљавам технологију за 
креативне активности 

 

F4 
Подстицање ученика 

на активан рад 

Наши наставници креирају активности у 
дигиталном окружењу које подстичу 

ученике на рад и учење 

Креирам активности у дигиталном 
окружењу које подстичу ученике на рад и 

учење 

У нашој школи више учествујем током 
наставе ако користимо технологију  

F5 Сарадња ученика 
Наши наставници примењују дигиталне 

технологије за подстицање сарадње међу 
ученицима 

Примењујем дигиталне технологије за 
подстицање сарадње међу ученицима 

У нашој школи користимо технологију за 
рад у групи  

F6 
Међупредметни 

пројекти 

Наши наставници подстичу ученике на 
примену дигиталних технологија у 

међупредметним пројектима 

Подстичем ученике на примену дигиталних 
технологија у међупредметним пројектима 

У нашој школи коритимо технологију за 
пројекте који обједињују различите 

предмете  
 

 

  



 

              
 

Oбласт G: Вредновање 

Ова област се односи на мере које школе могу размотрити како би се постепено удаљиле од традиционалног вредновања и окренуле 
свеобухватнијем скупу пракси. Тај скуп може обухватати праксе вредновања помоћу технологије које су усмерене на ученика, прилагођене 

потребема и аутентичне. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

G1 Процена вештина 
Наши наставници употребљавају  дигиталне 

технологије за процену вештина ученика 
Примењујем дигиталне технологије за 

процену вештина ученика 
 

G3 
Правовремене 

повратне 
информације 

Наши наставници примењују дигиталне 
технологије за пружање правовремених 

повратних информација ученицима 

Примењујем дигиталне технологије за 
пружање правовремених повратних 

информација ученицима 

У нашој школи, добијамо правовремене 
повратне информације о ономе што смо 

научили уз примену технологије 
 

G5 
Промишљање о 

сопственом учењу 

Наши наставници примењују дигиталне 
технологије како би омогућили ученицима 

да промишљају о сопственом учењу 

Примењујем дигиталне технологије како бих 
омогућио/-ла ученицима да промишљају о 

сопственом учењу 

У нашој школи, примењујем технологију 
како бих разумео/-ла своје јаче и слабије 

стране које имам као ученик/ученица 
 

G6 
Повратне 

информације другим 
ученицима 

Наши наставници употребљавају  дигиталне 
технологије како би омогућили ученицима 
да пружају повратне информације о раду 

других ученика 

Примењујем дигиталне технологије како бих 
омогућио/-ла ученицима да пружају 

повратне информације о раду других 
ученика 

У нашој школи примењујем технологију за 
давање повратних информација другим 

ученицима  
 

G7 OP 
Дигитално 

вредновање 
Подстичемо наставнике на примену 

дигиталних технологија за вредновање 

Руководиоци наше школе ме подстичу на 
примену дигиталних технологија за 

вредновање 
 

G8 OP 
Документовање 

учења 

Наши наставници омогућавају  ученицима 
да примењују дигиталне технологије како 

би документовали своје учење 

Омогућавам ученицима да примењују 
дигиталне технологије како би 

документовали своје учење 

У нашој школи користим технологију за 
вођење евиденције о наученом 

 

G9 OP 
Коришћење података 

за унапређивање 
учења 

Наши наставници употребљавају 
дигиталне податке о појединачним 
ученицима како би унапредили њихов 

процес учења 

Употребљавам дигиталне податке о 
појединачним ученицима како бих 

унапредио/-ла њихов процес учења 
 

G10 OP 
Вредновање вештина 
развијених ван школе 

Наши наставници цене дигиталне 
вештине које су ученици стекли ван школе 

Ценим дигиталне вештине које су ученици 
стекли ван школе 

Наши наставници цене дигиталне 
вештине стечене ван школе или радног 

места  
 

 



 

              
 

 

Oбласт H: Дигитална компетенција ученика 
Ова област односи се на скуп вештина, знања и ставова који ученицима омогућавају самоуверену, креативну и критичку примену дигиталних 

технологија. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

H1 
Предострожно 

понашање ради 
очувања безбедности 

У нашој школи, ученици уче о 
предострожном понашању ради очувања 

безбедности када су онлајн 

У нашој школи, ученици уче како да се 
предострожно понашају ради очувања 

безбедности када су онлајн 

У нашој школи, учим о предострожном 
понашању када сам онлајн ради очувања 

безбедности 

H3 Одговорно понашање 
У нашој школи, ученици уче о одговорном 

понашању када су онлајн 
У нашој школи, ученици уче о одговорном 

понашању када су онлајн 

У нашој школи, учим о одговорном 
понашању и поштовању других особа када 

сам онлајн 

H4 
Провера квалитета 

информација 

У нашој школи, ученици уче како могу да 
провере да ли су информације које су 

пронашли на интернету поуздане и тачне 

У нашој школи, ученици уче како могу да 
провере да ли су информације које су 

пронашли у онлајн сфери поуздане и тачне 

У нашој школи, учим како да проверим да ли 
су информације које сам пронашао/-ла 

онлајн  поуздане и тачне 

H6 
Навођење извора за 

дела других људи 

У нашој школи, ученици уче о навођењу 
извора ауторских дела која су пронашли на 

интернету 

У нашој школи, ученици уче о навођењу 
извора ауторских дела која су пронашли на 

интернету 

У нашој школи, учим о томе како да 
наведем изворе дела других особа која сам 

пронашао/-ла онлајн   
 

H7 
Израда дигиталних 

садржаја 
У нашој школи, ученици уче о изради 

дигиталних садржаја 
У нашој школи, ученици уче о изради 

дигиталних садржаја 

У нашој школи, учим како да израдим 
дигиталне садржаје 

 

H8 
Учење о 

комуницирању 
У нашој школи, ученици уче о комуникацији 

помоћу дигиталних технологија 
У нашој школи, ученици уче о комуникацији 

помоћу дигиталних технологија 

У нашој школи, учим о комуникацији 
помоћу технологије 

 

H10 OP 
Дигиталне вештине у 

свим предметима 
Омогућавамо развој дигиталних вештина 

ученика кроз све предмете 

Руководиоци наше школе омогућавају развој 
дигиталних вештина ученика кроз све 

предмете 

У нашој школи користим технологију у 
оквиру различитих предмета  

H11 OP 
Учење о 

програмирању 
У нашој школи, ученици уче да 

програмирају 
У нашој школи, ученици уче да 

програмирају 
У нашој школи учим да програмирам  

H13 OP 
Решавање техничких 

проблема 

У нашој школи, ученици уче како да реше 
техничке проблеме приликом коришћења 

дигиталних технологија 

У нашој школи, ученици уче како да реше 
техничке проблеме приликом коришћења 

дигиталних технологија 

У нашој школи, учим како да решавам 
техничке проблеме приликом примене 

технологије  
 

 



 

              
 

 

Нешто о Вама 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

Старост Старост2 Старост2 Које године си рођен/-а? 

Пол Пол Пол Пол 

Радно искуство у систему 
образовања 

Укључујући текућу школску годину, колико 
укупно година радног искуства имате у 

систему образовања?3 

Укључујући текућу школску годину, колико укупно 
година радног искуства имате у систему 

образовања?3 
 

Прихватање технологије 
Која од следећих тврдњи најбоље описује 

начин на који приступате настави и учењу уз 
помоћ дигиталних технологија?4 

Која од следећих тврдњи најбоље описује начин на 
који приступате настави и учењу уз помоћ 

дигиталних технологија?4 
 

Негативни чиниоци при 
употреби технологије 

Да ли неки од следећих фактора негативно 
утичу на примену дигиталних технологија 

током наставе и учења у вашој школи?5 

Да ли неки од следећих фактора негативно утичу на 
примену дигиталних технологија током наставе и 

учења у вашој школи?5 

 

Негативни фактори употребе 
дигиталних технологија код 

куће (мешано учење) 

Следећи фактори отежавају 
имплементацију комбинованог учења:6 

Следећи фактори отежавају имплементацију 
комбинованог учења:6 

 

 

2 Мање од 25; 25 – 29; 30 – 39; 40 – 49; 50 – 59; 60 или више; Не желим да одговорим 
3 Мање од 1 године; 1 – 2 године; 3 – 5 година; 6 – 10 година; 11 – 15 година; 16 – 20 година; Више од 20 година; Не желим да одговорим 
4 Дигиталне технологије углавном прихватам након већине колега/колегиница; Дигиталне технологије углавном прихватам када и већина колега/колегиница; Углавном  

сам међу првим корисницима ако видим јасне користи; Обично сам један од иноватора који први испробава нове технологије; Не желим да одговорим 
5 Недостатак финансијских средстава; Недостатак дигиталне опреме; Непоуздана или спора интернет конекција; Ограничен простор у школи; Ограничена или непостојећа 

техничка подршка; Недостатак времена за наставнике; Низак ниво дигиталних компетенција наставника; Низак ниво дигиталних компетенција ученика; Друго 
6 Ограничен приступ ученика дигиталним уређајима; Ограничен приступ ученика доброј интернет вези; Ниска дигитална компетенција чланова породице; 

Недостатак времена наставника за израду материјала за мешано учење; Недостатак времена наставника за давање повратних информација ученицима; Потешкоће у 
ангажовању ученика; Потешкоће у подршци породицама и/или старатељима да помогну ученицима при образовању на даљину; 
Друго 

  



 

              
 

Нешто о Вама 

Назив ставке Назив ставке Назив ставке Назив ставке 

Mely alábbi tényezők 
befolyásolják pozitívan a digitális 
eszközökkel támogatott vegyes 
tanulást?Позитивни фактори 

употребе дигиталних 
технологија код куће (мешано 

учење) 

Следећи фактори доприносе 
реализацији комбинованог учења:7 

Следећи фактори доприносе реализацији 
комбинованог учења:7 

 

Повјерење у кориштење 
технологије 

 
Колико имате самопоуздања при употреби 

дигиталних технологија у следећим 
областима? 

 

Припремање за наставу  

Уређивање или креирање различитих 
дигиталних ресурса (на пример презентација, 

слика, аудио или видео записа) током 
припремања часова8 

 

Настава  

Реализација наставе уз примену различитих 
уређаја (као што су интерактивне паметне 

табле, видео-пројектори) и дидактичка 
средства (на пример онлајн квизови, мапе 

ума, симулације) 8 

 

Повратне информације и 
подршка 

 
Вредновање или давање појединачних 

повратних информација и подршка 
ученицима8 

 

Комуникација  Комуникација са ученицима и родитељима9  

Проценат времена утрошеног 
на дигиталну наставу 

 

Колико сте времена (изражено у процентима) 
током наставе у претходна три месеца 
примењивали дигиталне технологије?9 

 

 
 
7Школа има искуства у коришћењу система за управљање учењем; Школа има приступ добро организованим онлајн ресурсима; Школа има политику „Донеси 
свој уређај“ ; Наставници учествују у професионалним мрежама; Наставници учествују у програмима професионалног развоја; Наставници у школи међусобно 
сарађују по питању употребе дигиталних технологија и креирања ресурса; Школа сарађује са другим школама и организацијама; Школа има дигитални сегмент 
Развојног плана установе ; Школа има добро организовану, редовну комуникацију са породицама и/или старатељима; Друго9 Уопште немам самопоуздање; 
Немам самопоуздање ; Донекле имам самопоуздање ; Имам самопоуздање; Имам много самопоуздања ; Не желим да одговорим 
10 0-10%; 11-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100%; Не желим да одговорим 

 
 



 

              
 

 

Нешто о Вама 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

Утрошено време   Колико често радиш следеће ствари? 

Технологија у школи   
Примењујем технологију у школи за 

школске задатке10 

Технологија код куће за рад на 
школским задацима 

  
Примењујем технологију код куће за 

школске задатке10 

Технологија ван школе за 
учење 

  
Примењујем технологију ван школе за 

учење које није у вези са школом10 

Технологија код куће за забаву   
Примењујем технологију код куће за 

забаву10 

Ван школе када се не 
примењује технологија 

  
Учествујем у ваншколским активностима у 

којима се не примењује никаква 
технологија10 

Mely alábbi tényezők 
befolyásolják pozitívan a digitális 
eszközökkel támogatott vegyes 

tanulást?Student access to 
devices outside school 

  
Да ли имате приступ дигиталним уређајима 
(рачунар, лаптоп, таблет, мобилни телефон) 

код куће11 

Mely alábbi tényezők 
befolyásolják pozitívan a digitális 
eszközökkel támogatott vegyes 

tanulást?Student technical 
knowledge 

 

  
Када се настава одвија од куће уз помоћ 

дигиталних технологија…12 

 

 

 
 
10 Никада или ретко; Најмање једном месечно, али не сваке недеље; Најмање једном недељно, али не сваки дан; Највише један сат сваког дана; Више од једног 

сата сваког дана; Не желим да одговорим 
11Немам приступ дигиталном уређају код куће који могу да користим за обављање школских задатака ; Имам приступ дигиталном уређају који није прикладан за 

обављање школских задатака ; У кући имамо дигитални уређај који делимо и који могу да користим за обављање школских задатака, али он није увек доступан 



 

              
 

када ми је потребан ; У кући имамо дигитални уређај који делимо и који могу да користим за обављање школских задатака када је то потребно; Имам приступ 
дигиталном уређају који је прикладан за обављање школских задатака ; Радије да не кажем 

12 Знам како да користим софтвер/апликације без ичије помоћи; Тражим помоћ од породице/старатеља за употребу софтвера/апликација; Тражим помоћ од 

пријатеља за употребу софтвера/апликација; Тражим помоћ од наставника или школе за употребу софтвера/апликација; Немам никога ко би могао да ми пружи 
помоћ при употреби софтвера/апликација; Не тражим помоћ иако ми је потребна; Налазим помоћ на интернету; Имам проблем са приступом интернету; 
Желео/ла бих да користим дигиталне технологије како бих имао/ла више контакта са својим вршњацима; Дате су ми информације о употреби дигиталних уређаја 
Тешко је пронаћи мирно окружење за коришћење дигиталних уређаја за учење; Често ме ометају када користим дигиталне уређаје за учење 

  



 

              
 

На крају, потребно нам је Ваше мишљење о Селфију 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

Укупни резултат 
Ако бисте оцењивали Селфи, коју оцену 

бисте дали од 1 до 10? 1 (најнижа оцена) до 
10 (највиша оцена) 

Ако бисте оцењивали Селфи, коју оцену 
бисте дали од 1 до 10? 1 (најнижа оцена) до 

10 (највиша оцена) 

Ако би оцењивао/-ла Селфи, коју оцену би 
дао/-ла од 1 до 10? 1 (најнижа оцена) до 10 

(највиша оцена) 

Препорука Селфија 
Колика је вероватноћа да бисте 

препоручили Селфи колегама/-ницама?13 
Колика је вероватноћа да бисте препоручили 

Селфи колегама/-ницама? 13 
 

Предлози за побољшање 

На који начин можемо унапредити Селфи? 
Наведите ако није споменуто нешто важно, 
ако нешто није имало смисла или било који 

други коментар. Поделите своје идеје и 
предлоге са нама. 

На који начин можемо унапредити Селфи? 
Наведите ако није споменуто нешто важно, 
ако нешто није имало смисла или било који 

други коментар. Поделите своје идеје и 
предлоге са нама. 

На који начин можемо унапредити Селфи? 
Наведите ако није споменуто нешто важно, 
ако нешто није имало смисла или било који 

други коментар. Подели своје идеје и 
предлоге са нама. 

 

 

 

 

13ије уопште вероватно; Мало је вероватно; Донекле је вероватно; Врло је вероватно ; Изразито је вероватно ; Не желим да одговорим 

 

  



 

              
 

  

Упитници за средње стручно образовање и васпитање 

 

 

 

 

 



 

              
 

Oбласт A: Руковођење 
Ова тематска област односи се на улогу руководиоца у школи током увођења дигиталних технологија у целој школи и њихових ефектних примена 

у оквиру кључног аспекта рада школе: наставе и учења.   

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке1 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

A1 
Дигитална стратегија 

У нашој школи имамо дигиталну стратегију У нашој школи имамо дигиталну стратегију  

A2 
Развој стратегије у 

сарадњи са 
наставницима 

Дигиталну стратегију школе развијамо 
заједно са наставницима 

Руководиоци у школи укључују нас, 
наставнике, у развој дигиталне стратегије 

школе 
 

A3 
Нови приступи 

настави 
Подржавамо наставнике да испробају нове 

приступе настави уз помоћ дигиталних 
технологија 

Руководиоци у школи ме подржавају да 
испробам нове приступе настави уз помоћ 

дигиталних технологија 
 

A6 
Сарадња са 

привредом током 
израде стратегије 

Привредна друштва са којима сарађујемо 
укључена су у развој дигиталне стратегије 

школе 

Привредна друштва са којима сарађујемо 
укључена су у развој дигиталне стратегије 

школе 
 

A4 OP 

Време за упознавање 
са дигиталним 

технологијама за 
потребе наставе 

Наставници имају времена да истражују 
како могу унапредити наставу уз помоћ 

дигиталних технологија 

У нашој школи, имам времена да 
истражујем како могу унапредити 

наставу уз помоћ дигиталних технологија 
 

A5 OP 

Ауторска права и 
лиценцирање 

У нашој школи, при употреби дигиталних 
технологија за наставу и учење 

примењујемо правила о ауторским 
правима и лиценцирању 

У нашој школи, при употреби дигиталних 
технологија за наставу и учење 

примењујемо правила о ауторским 
правима и лиценцирању 

 

 

 

 
1 Овај код се такође користи у извештају школе у Селфију  да би се идентификовала питања 

 
 
 
 
 



 

              
 

Oбласт B: Сарадња и умрежавање 

Ова област се односи на мере које школа може да размотри у циљу подржавања културе комуникације и сарадње на дељењу искустава и 
ефективном учењу у оквиру и ван установе 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке1 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

B1 
Преиспитивање 

напретка 
У нашој школи преиспитујемо напредак у 

примени дигиталних технологија у настави и 
учењу 

У нашој школи преиспитујемо напредак у 
примени дигиталних технологија у настави и 

учењу 
 

B2 
Дискусија о примени 

технологије 
У нашој школи разматрамо предности и 

недостатке подучавања уз помоћ 
дигиталних технологија 

У нашој школи разматрамо предности и 
недостатке подучавања уз помоћ 

дигиталних технологија 

У нашој школи, ми разговарамо са 
наставницима о предностима и 

недостацима примене технологије за учење  

B3  
Партнерства У нашој школи користимо дигиталне 

технологије у оквиру сарадње са другим 
организацијама 

Наша школа користи дигиталне технологије у 
оквиру сарадње са другим организацијама   

 

B4 OP 
Помоћ при 

образовању на 
даљину 

Наша школа сарађује са другим школама 
и/или организацијама како би подржала 

употребу дигиталних технологија 

Наша школа сарађује са другим школама 
и/или организацијама како би подржала 

употребу дигиталних технологија 
 

   



 

              
 

 

Oбласт C: Инфраструктура и опрема 

Ова тематска област односи се на постојање одговарајуће поуздане и безбедне инфраструктуре (као што су: опрема, софтвер, базе података, 
интернет конекција, техничка подршка или физички простор). Она може омогућити и олакшати иновативну наставу, учење и вредновање. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

C1 Инфраструктура 
У нашој школи, дигитална инфраструктура 

школе подржава реализацију наставе и 
учења уз помоћ дигиталних технологија 

У нашој школи, дигитална инфраструктура 
подржава реализацију наставе и учења уз 

помоћ дигиталних технологија 
 

C2 
Дигитални уређаји за 

наставу 
У нашој школи имамо дигиталне уређаје 

који могу да се користе у настави 
У нашој школи имамо дигиталне уређаје које 

могу да користим у настави 
 

C3 Доступност интернета 
У нашој школи је доступан интернет за 
потребе реализације наставе и учења 

У нашој школи је доступан интернет за потребе 
реализације наставе и учења 

У нашој школи, имам приступ интернету за 
потребе учења 

C5 Техничка подршка 
У нашој школи постоји техничка подршка 

у случају проблема са дигиталним 
технологијама 

У нашој школи постоји техничка подршка у 
случају проблема са дигиталним технологијама 

У нашој школи ми је доступна техничка 
подршка уколико се сусретнем са проблемом 

при коришћењу технологије 

C7 Заштита података 
У нашој школи су уведени системи за 

заштиту података 
У нашој школи су уведени системи за заштиту 

података 
 

C8 Дигитални уређаји за учење 
Наша школа има на располагању 

дигиталне уређаје које ученици могу да 
користе када су им потребни 

Наша школа има на располагању дигиталне 
уређаје које ученици могу да користе када су 

им потребни 

У нашој школи, поседујемо рачунаре или 
таблете које могу да користим 

C17 

Базе података о 
организаторима стручне 

праксе 
 

У нашој школи, ученици имају приступ 
бази података о привредним друштвима 

у којима је могуће похађати стручну праксу 

У нашој школи, ученици имају приступ бази 
података о привредним друштвима у којима је 

могуће похађати стручну праксу 

У нашој школи имам приступ бази података о 
привредним друштвима која нуде 

приправништва, стажирања или друге 
могућности  

C10 OP 
Дигитални уређаји за 

ученике 
 

У нашој школи постоје дигитални уређаји 
које ученици могу да понесу кући када је 

то потребно 

У нашој школи постоје дигитални уређаји које 
ученици могу да понесу кући када је то 

потребно 

У нашој школи постоје дигитални 
уређаји које могу да понесем кући када је 

то потребно 

C11 OP 
ДИГИТАЛНИ ЈАЗ: мере за 
препознавање изазова 

 

У школи постоје мере којима се препознају 
изазови који се могу јавити у случају 

образовања на даљину, које се односе на 
потребе учења и социо-економски статус 

ученика 

У школи постоје мере којима се препознају 
изазови који се могу јавити у случају 

образовања на даљину, које се односе на 
потребе учења и социо-економски статус 

ученика 

 

 



 

              
 

Oбласт C: Инфраструктура и опрема 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

C12 OP 
ДИГИТАЛНИ ЈАЗ: подршка за 

решавање изазова 
 

У нашој школи постоји план за подршку 
наставницима у суочавању са изазовима 
који се јављају код образовања на даљину 

и односе се на потребе учења и социо-
економски статус ученика 

У нашој школи постоји план за подршку 
наставницима у суочавању са изазовима 
који се јављају код образовања на даљину 

и односе се на потребе учења и социо-
економски статус ученика 

 

C13 OP Употреба личних уређаја 
У нашој школи, ученици доносе своје 
уређаје у школу и користе их током 

наставе 

У нашој школи, ученици доносе своје 
уређаје у школу и користе их током 

наставе 

У нашој школи, могу  да доносим своје 
преносиве уређаје у школу и користим их 

током наставе  
 

C14 OP Физички простор 
У нашој школи, просторије школе 

омогућавају реализацију наставе и учења 
уз помоћ дигиталних технологија 

У нашој школи, просторије школе 
омогућавају реализацију наставе и учења 

уз помоћ дигиталних технологија 
 

C15 OP Асистивна технологија 
У нашој школи, ученицима са посебним 

потребама доступне су асистивне 
технологије 

У нашој школи, ученицима са посебним 
потребама доступне су асистивне 

технологије 
 

C16 OP 
Електронске 

библиотеке/репозиторијуми 

У нашој школи постоје електронске 
библиотеке или репозиторијуми са 
материјалима за наставу и учење 

У нашој школи, постоје електронске 
библиотеке или репозиторијуми са 
материјалима за наставу и учење 

У нашој школи, могу  да доносим своје 
преносиве уређаје у школу и користим их 

током наставе  
 

  



 

              
 

Oбласт D: Континуирани професионални развој– 1. део 
Ова тематска област односи се на то да ли школа подстиче и улаже у континуирани професионални развој својих запослених. Континуирани 

професионални развој може допринети развоју и интеграцији нових приступа настави и учењу применом дигиталних технологија у циљу 
постизања бољих исхода учења.. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

D1  
Потребе у погледу 

континуираног 
професионалног развоја 

Са наставницима дискутујемо о њиховим 
потребама за континуираним 

професионалним развојем у области 
примене дигиталних технологија у 

настави. 

Руководиоци у нашој школи са нама 
разматрају наше потребе за 

континуираним професионалним 
развојем у области примене дигиталних 

технологија у настави 

 

D2  
Учешће у континуираном 
професионалном развоју 

Наши наставници имају могућности да 
учествују у континуираном 

професионалном развоју у области 
примене дигиталних технологија у 

настави. 

Имам могућности да учествујем у 
континуираном професионалном развоју 
у области примене дигиталних технологија 

у настави 

 

D3  Размена искуства 
Подстичемо наставнике да у оквиру школе 
размењују искуства о примени дигиталних 

технологија у настави. 

Руководиоци у школи нас подржавају да у 
оквиру школе размењујемо искуства о 

примени дигиталних технологија у настави 

 

D4 

Прилике за учешће у 
континуираном 

професионалном развоју 
 

Наши наставници имају  могућности да се 
континуирано професионално развијају у 
примени дигиталних технологија у настави 

у оквиру предмета које предају. 
 

Имам могућности да учествујем у 
континуираном професионалном развоју 

на тему примене дигиталних технологија у 
настави у оквиру предмета који предајем  

 

 

 

  



 

              
 

Oбласт D: Континуирани професионални развој - 2. део 
Опције одговора: Уопште није корисно; Није корисно; Мало корисно; Корисно; Веома корисно; Нисам учествовао/учествовала 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

- 
Стручно усавршавање 

непосредно 
 

Ако сте у току прошле године учествовали у некој од 
наведених активности континуираног професионалног 
развоја за педагошку примену дигиталних технологија, 

наведите колико вам је била корисна. 

  

- 
Онлајн стручно 
усавршавање 

 Курсеви уживо, семинари или конференције ван школе   

- Сарадничко учење  Онлајн курсеви, вебинари или онлајн конференције   

- 
Хоризонтално учење 
кроз професионалну 
сарадњу наставника 

 
Сарадничко учење од других наставника у школи (онлајн 

или непосредно) 
  

- 
Менторство у 

школи/увођење у рад 
 

Хоризонтално учење кроз професионалну сарадњу са 
другим наставницима или у оквиру онлајн заједница (као 

што је eTwinning) 
  

- 
Стручно усавршавање 
које организује школа 

 
Менторство у школи или увођење у посао као део 

формалног програма у школи 
  

- Студијске посете  
Други облици стручног усавршавања које организује 

школа (на пример радионице које држи ИКТ координатор 
или посматрање наставе других колега/колегиница) 

  

- 
Акредитовани 

програми 
 

Студијске посете (на пример другим школама, 
привредним друштвима или организацијама) 

  

- 

Остале могућности за 
континуирани 

професионални 
развој 

 
Акредитовани програми (на пример акредитовани 

семинари, студијски програми) 
  

- 

Примери успешне 
активности 

континуираног 
професионалног 

развоја 

 
Наведите друге могућности континуираног 

професионалног развоја у области примене дигиталних 
технологија у настави 

  

Отворена 
питања 

Стручно усавршавање 
непосредно 

Наведите пример активности континуираног професионалног развоја за педагошку примену 
дигиталних технологија коју сматрате веома корисном 

  



 

              
 

 

Oбласт E: Педагогија: Подршка и ресурси 
Ова област се односи на припрему употребе дигиталних технологија за учење кроз унапређивање и иновирање наставе и учења. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

E1 
Онлајн образовни 

ресурси 
Наши наставници претражују по интернету 

како би пронашли дигиталне образовне 
ресурсе 

Претражујем интернет како бих пронашао/-
ла дигиталне образовне ресурсе. 

 

E2 
Припрема 

дигиталних ресурса 
Наши наставници припремају дигиталне 

ресурсе који им служе као подршка у 
настави 

Припремам дигиталне ресурсе који ми 
служе као подршка у настави 

 

E3 

Примена виртуелних 
окружења за учење 

Наши наставници са својим ученицима 
користе виртуелна окружења за учење 

Употребљавам виртуелна окружења за 
учење са својим ученицима 

Како би нам олакшали учење, наши 
наставници употребљавају онлајн 

платформе на којима и ми можемо 
учествовати 

 

E4 
Комуникација са 

школском 
заједницом 

Наши наставници употребљавају дигиталне 
технологије за комуникацију у вези са 

радом у школи 

Употребљавам дигиталне технологије за 
комуникацију у вези са радом у школи 

 

E5 OP 
Отворени образовни 

ресурси 
Наши наставници користе отворене 

образовне ресурсе 
Користим отворене образовне ресурсе  

Отворена 
питања 

 

Технологија која је 
корисна за наставу 

 
Наведите пример дигиталне технологије 

(опрема, софтвер, платформа, ресурс...) која 
је нарочито корисна за наставу 

Молим те да наведеш пример дигиталне 
технологије (опрема, софтвер, платформа, 

ресурс ...) за коју сматраш да је заиста 
корисна за учење 

 

  



 

              
 

Oбласт F: Педагогија: Примена у учионици 
Ова област се односи на примену дигиталних технологија у учионици, кроз унапређивање и иновирање наставе и учења. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

F1 
Прилагођавање 

потребема ученика 

Наставници користе дигиталне технологије 
како би прилагодили наставу 

индивидуалним потребама ученика 

Примењујем дигиталне технологије како 
бих прилагодио/-ла наставу 

индивидуалним потребама ученика 

У нашој школи наставници нам задају 
различите активности за које користимо 

технологију која одговара нашим 
потребама  

F3 
Подстицање 
креативности 

Наши наставници примењују активности  у 
дигиталном окружењу за подстицање 

креативности ученика 

Употребљавам дигиталне технологије за 
подстицање креативности ученика 

У нашој школи употребљавам технологију за 
креативне активности 

 

F4 
Подстицање ученика 

на активан рад 

Наши наставници креирају активности у 
дигиталном окружењу које подстичу 

ученике на рад и учење 

Креирам активности у дигиталном 
окружењу које подстичу ученике на рад и 

учење 

У нашој школи више учествујем током 
наставе ако користимо технологију  

F5 Сарадња ученика 
Наши наставници примењују дигиталне 

технологије за подстицање сарадње међу 
ученицима 

Примењујем дигиталне технологије за 
подстицање сарадње међу ученицима 

У нашој школи користимо технологију за 
рад у групи  

F6 
Међупредметни 

пројекти 

Наши наставници подстичу ученике на 
примену дигиталних технологија у 

међупредметним пројектима 

Подстичем ученике на примену дигиталних 
технологија у међупредметним пројектима 

У нашој школи коритимо технологију за 
пројекте који обједињују различите 

предмете  
 

D12 OP Развој каријере 
У нашој школи користимо дигиталне 

технологије за развој каријере 
У нашој школи, користимо дигиталне 

технологије за развој каријере 
У нашој школи користимо технологију за 

развој каријере 

 

  



 

              
 

Oбласт G: Вредновање 

Ова област се односи на мере које школе могу размотрити како би се постепено удаљиле од традиционалног вредновања и окренуле 
свеобухватнијем скупу пракси. Тај скуп може обухватати праксе вредновања помоћу технологије које су усмерене на ученика, прилагођене 

потребема и аутентичне. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

G1 Процена вештина 
Наши наставници употребљавају  дигиталне 

технологије за процену вештина ученика 
Примењујем дигиталне технологије за 

процену вештина ученика 

У нашој школи, Наши наставници 
употребљавају  дигиталне технологије за 

процену вештина ученика 
 

G3 
Правовремене 

повратне 
информације 

Наши наставници примењују дигиталне 
технологије за пружање правовремених 

повратних информација ученицима 

Примењујем дигиталне технологије за 
пружање правовремених повратних 

информација ученицима 

У нашој школи, добијамо правовремене 
повратне информације о ономе што смо 

научили уз примену технологије 
 

G5 
Промишљање о 

сопственом учењу 

Наши наставници примењују дигиталне 
технологије како би омогућили ученицима 

да промишљају о сопственом учењу 

Примењујем дигиталне технологије како бих 
омогућио/-ла ученицима да промишљају о 

сопственом учењу 

У нашој школи, примењујем технологију 
како бих разумео/-ла своје јаче и слабије 

стране које имам као ученик/ученица 
 

G6 
Повратне 

информације другим 
ученицима 

Наши наставници употребљавају  дигиталне 
технологије како би омогућили ученицима 
да пружају повратне информације о раду 

других ученика 

Примењујем дигиталне технологије како бих 
омогућио/-ла ученицима да пружају 

повратне информације о раду других 
ученика 

У нашој школи примењујем технологију за 
давање повратних информација другим 

ученицима  
 

G7 OP 
Дигитално 

вредновање 
Подстичемо наставнике на примену 

дигиталних технологија за вредновање 

Руководиоци наше школе ме подстичу на 
примену дигиталних технологија за 

вредновање 
 

G8 OP 
Документовање 

учења 

Наши наставници омогућавају  ученицима 
да примењују дигиталне технологије како 

би документовали своје учење 

Омогућавам ученицима да примењују 
дигиталне технологије како би 

документовали своје учење 

У нашој школи користим технологију за 
вођење евиденције о наученом 

 

G9 OP 
Коришћење података 

за унапређивање 
учења 

Наши наставници употребљавају 
дигиталне податке о појединачним 
ученицима како би унапредили њихов 

процес учења 

Употребљавам дигиталне податке о 
појединачним ученицима како бих 

унапредио/-ла њихов процес учења 
 

G10 OP 
Вредновање вештина 
развијених ван школе 

Наши наставници цене дигиталне 
вештине које су ученици стекли ван школе 

Ценим дигиталне вештине које су ученици 
стекли ван школе 

Наши наставници цене дигиталне 
вештине стечене ван школе  

 

 



 

              
 

Oбласт H: Дигитална компетенција ученика 
Ова област односи се на скуп вештина, знања и ставова који ученицима омогућавају самоуверену, креативну и критичку примену дигиталних 

технологија. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

H1 
Предострожно 

понашање ради 
очувања безбедности 

У нашој школи, ученици уче о 
предострожном понашању ради очувања 

безбедности када су онлајн 

У нашој школи, ученици уче како да се 
предострожно понашају ради очувања 

безбедности када су онлајн 

У нашој школи, учим о предострожном 
понашању када сам онлајн ради очувања 

безбедности 

H3 Одговорно понашање 
У нашој школи, ученици уче о одговорном 

понашању када су онлајн 
У нашој школи, ученици уче о одговорном 

понашању када су онлајн 

У нашој школи, учим о одговорном 
понашању и поштовању других особа када 

сам онлајн 

H4 
Провера квалитета 

информација 

У нашој школи, ученици уче како могу да 
провере да ли су информације које су 

пронашли на интернету поуздане и тачне 

У нашој школи, ученици уче како могу да 
провере да ли су информације које су 

пронашли у онлајн сфери поуздане и тачне 

У нашој школи, учим како да проверим да ли 
су информације које сам пронашао/-ла 

онлајн  поуздане и тачне 

H6 
Навођење извора за 

дела других људи 

У нашој школи, ученици уче о навођењу 
извора ауторских дела која су пронашли на 

интернету 

У нашој школи, ученици уче о навођењу 
извора ауторских дела која су пронашли на 

интернету 

У нашој школи, учим о томе како да 
наведем изворе дела других особа која сам 

пронашао/-ла онлајн   
 

H7 
Израда дигиталних 

садржаја 
У нашој школи, ученици уче о изради 

дигиталних садржаја 
У нашој школи, ученици уче о изради 

дигиталних садржаја 

У нашој школи, учим како да израдим 
дигиталне садржаје 

 

H8 
Учење о 

комуницирању 
У нашој школи, ученици уче о комуникацији 

помоћу дигиталних технологија 
У нашој школи, ученици уче о комуникацији 

помоћу дигиталних технологија 

У нашој школи, учим о комуникацији 
помоћу технологије 

 

H10 OP 
Дигиталне вештине у 

свим предметима 
Омогућавамо развој дигиталних вештина 

ученика кроз све предмете 

Руководиоци наше школе омогућавају развој 
дигиталних вештина ученика кроз све 

предмете 

У нашој школи користим технологију у 
оквиру различитих предмета  

H11 OP 
Учење о 

програмирању 
У нашој школи, ученици уче да 

програмирају 
У нашој школи, ученици уче да 

програмирају 
У нашој школи учим да програмирам  

H13 OP 
Решавање техничких 

проблема 

У нашој школи, ученици уче како да реше 
техничке проблеме приликом коришћења 

дигиталних технологија 

У нашој школи, ученици уче како да реше 
техничке проблеме приликом коришћења 

дигиталних технологија 

У нашој школи, учим како да решавам техничке 
проблеме приликом примене технологије  

 

H15 OP 
 

Вештине за стручне 
квалификације 

 
 

У нашој школи, ученици развијају 
дигиталне вештине које су повезане са 
њиховим стручним квалификацијама 

У нашој школи, ученици развијају 
дигиталне вештине које су повезане са 
њиховим стручним квалификацијама 

У нашој школи, развијам дигиталне 
вештине које су својствене подручју рада 

за које се школујем 
 

 



 

              
 

 

Нешто о Вама 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

Старост Старост2 Старост2 Које године си рођен/-а? 

Пол Пол Пол Пол 

Радно искуство у систему 
образовања 

Укључујући текућу школску годину, колико 
укупно година радног искуства имате у 

систему образовања?3 

Укључујући текућу школску годину, колико укупно 
година радног искуства имате у систему 

образовања?3 
 

Прихватање технологије 
Која од следећих тврдњи најбоље описује 

начин на који приступате настави и учењу уз 
помоћ дигиталних технологија?4 

Која од следећих тврдњи најбоље описује начин на 
који приступате настави и учењу уз помоћ 

дигиталних технологија?4 
 

Негативни чиниоци при 
употреби технологије 

Да ли неки од следећих фактора негативно 
утичу на примену дигиталних технологија 

током наставе и учења у вашој школи?5 

Да ли неки од следећих фактора негативно утичу на 
примену дигиталних технологија током наставе и 

учења у вашој школи?5 

 

Негативни фактори употребе 
дигиталних технологија код 

куће (мешано учење) 

Следећи фактори отежавају 
имплементацију комбинованог учења:6 

Следећи фактори отежавају имплементацију 
комбинованог учења:6 

 

 

2 Мање од 25; 25 – 29; 30 – 39; 40 – 49; 50 – 59; 60 или више; Не желим да одговорим 
3 Мање од 1 године; 1 – 2 године; 3 – 5 година; 6 – 10 година; 11 – 15 година; 16 – 20 година; Више од 20 година; Не желим да одговорим 
4 Дигиталне технологије углавном прихватам након већине колега/колегиница; Дигиталне технологије углавном прихватам када и већина колега/колегиница; Углавном  

сам међу првим корисницима ако видим јасне користи; Обично сам један од иноватора који први испробава нове технологије; Не желим да одговорим 
5 Недостатак финансијских средстава; Недостатак дигиталне опреме; Непоуздана или спора интернет конекција; Ограничен простор у школи; Ограничена или непостојећа 

техничка подршка; Недостатак времена за наставнике; Низак ниво дигиталних компетенција наставника; Низак ниво дигиталних компетенција ученика; Друго 
6 Ограничен приступ ученика дигиталним уређајима; Ограничен приступ ученика доброј интернет вези; Ниска дигитална компетенција чланова породице; 
Недостатак времена наставника за израду материјала за мешано учење; Недостатак времена наставника за давање повратних информација ученицима; Потешкоће у 
ангажовању ученика; Потешкоће у подршци породицама и/или старатељима да помогну ученицима при образовању на даљину; 
Друго 

  



 

              
 

Нешто о Вама 

Назив ставке Назив ставке Назив ставке Назив ставке 

Mely alábbi tényezők 
befolyásolják pozitívan a digitális 
eszközökkel támogatott vegyes 
tanulást?Позитивни фактори 

употребе дигиталних 
технологија код куће (мешано 

учење) 

Следећи фактори доприносе 
реализацији комбинованог учења:7 

Следећи фактори доприносе реализацији 
комбинованог учења:7 

 

Повјерење у кориштење 
технологије 

 
Колико имате самопоуздања при употреби 

дигиталних технологија у следећим 
областима? 

 

Припремање за наставу  

Уређивање или креирање различитих 
дигиталних ресурса (на пример презентација, 

слика, аудио или видео записа) током 
припремања часова8 

 

Настава  

Реализација наставе уз примену различитих 
уређаја (као што су интерактивне паметне 

табле, видео-пројектори) и дидактичка 
средства (на пример онлајн квизови, мапе 

ума, симулације) 8 

 

Повратне информације и 
подршка 

 
Вредновање или давање појединачних 

повратних информација и подршка 
ученицима8 

 

Комуникација  Комуникација са ученицима и родитељима9  

Проценат времена утрошеног 
на дигиталну наставу 

 

Колико сте времена (изражено у процентима) 
током наставе у претходна три месеца 
примењивали дигиталне технологије?9 

 

 
 
7 Школа има искуства у коришћењу система за управљање учењем; Школа има приступ добро организованим онлајн ресурсима; Школа има политику „Донеси 

свој уређај“ ; Наставници учествују у професионалним мрежама; Наставници учествују у програмима професионалног развоја; Наставници у школи међусобно 
сарађују по питању употребе дигиталних технологија и креирања ресурса; Школа сарађује са другим школама и организацијама; Школа има дигитални сегмент 
Развојног плана установе ; Школа има добро организовану, редовну комуникацију са породицама и/или старатељима; Друго 
8 Уопште немам самопоуздање; Немам самопоуздање ; Донекле имам самопоуздање ; Имам самопоуздање; Имам много самопоуздања ; Не желим да 
одговорим 
9 0-10%; 11-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100%; Не желим да одговорим 

 



 

              
 

 

 

Нешто о Вама 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

Утрошено време   Колико често радиш следеће ствари? 

Технологија у школи   
Примењујем технологију у школи за 

школске задатке10 

Технологија код куће за рад на 
школским задацима 

  
Примењујем технологију код куће за 

школске задатке10 

Технологија ван школе за 
учење 

  
Примењујем технологију ван школе за 

учење које није у вези са школом10 

Технологија код куће за забаву   
Примењујем технологију код куће за 

забаву10 

Ван школе када се не 
примењује технологија 

  
Учествујем у ваншколским активностима у 

којима се не примењује никаква 
технологија10 

Mely alábbi tényezők 
befolyásolják pozitívan a digitális 
eszközökkel támogatott vegyes 

tanulást?Student access to 
devices outside school 

  
Да ли имате приступ дигиталним уређајима 
(рачунар, лаптоп, таблет, мобилни телефон) 

код куће11 

Mely alábbi tényezők 
befolyásolják pozitívan a digitális 
eszközökkel támogatott vegyes 

tanulást?Student technical 
knowledge 

 

  
Када се настава одвија од куће уз помоћ 

дигиталних технологија…12 

 

 

 
 
10 Никада или ретко; Најмање једном месечно, али не сваке недеље; Најмање једном недељно, али не сваки дан; Највише један сат сваког дана; Више од једног 

сата сваког дана; Не желим да одговорим 
11 Немам приступ дигиталном уређају код куће који могу да користим за обављање школских задатака ; Имам приступ дигиталном уређају који није прикладан за 

обављање школских задатака ; У кући имамо дигитални уређај који делимо и који могу да користим за обављање школских задатака, али он није увек доступан 



 

              
 

када ми је потребан ; У кући имамо дигитални уређај који делимо и који могу да користим за обављање школских задатака када је то потребно; Имам приступ 
дигиталном уређају који је прикладан за обављање школских задатака ; Радије да не кажем 

12 Знам како да користим софтвер/апликације без ичије помоћи; Тражим помоћ од породице/старатеља за употребу софтвера/апликација; Тражим помоћ од 

пријатеља за употребу софтвера/апликација; Тражим помоћ од наставника или школе за употребу софтвера/апликација; Немам никога ко би могао да ми пружи 
помоћ при употреби софтвера/апликација; Не тражим помоћ иако ми је потребна; Налазим помоћ на интернету; Имам проблем са приступом интернету; 
Желео/ла бих да користим дигиталне технологије како бих имао/ла више контакта са својим вршњацима; Дате су ми информације о употреби дигиталних уређаја 

Тешко је пронаћи мирно окружење за коришћење дигиталних уређаја за учење; Често ме ометају када користим дигиталне уређаје за учење 

  



 

              
 

На крају, потребно нам је Ваше мишљење о Селфију 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

Укупни резултат 
Ако бисте оцењивали Селфи, коју оцену 

бисте дали од 1 до 10? 1 (најнижа оцена) до 
10 (највиша оцена) 

Ако бисте оцењивали Селфи, коју оцену 
бисте дали од 1 до 10? 1 (најнижа оцена) до 

10 (највиша оцена) 

Ако би оцењивао/-ла Селфи, коју оцену би 
дао/-ла од 1 до 10? 1 (најнижа оцена) до 10 

(највиша оцена) 

Препорука Селфија 
Колика је вероватноћа да бисте 

препоручили Селфи колегама/-ницама?13 
Колика је вероватноћа да бисте препоручили 

Селфи колегама/-ницама? 13 
 

Предлози за побољшање 

На који начин можемо унапредити Селфи? 
Наведите ако није споменуто нешто важно, 
ако нешто није имало смисла или било који 

други коментар. Поделите своје идеје и 
предлоге са нама. 

На који начин можемо унапредити Селфи? 
Наведите ако није споменуто нешто важно, 
ако нешто није имало смисла или било који 

други коментар. Поделите своје идеје и 
предлоге са нама. 

На који начин можемо унапредити Селфи? 
Наведите ако није споменуто нешто важно, 
ако нешто није имало смисла или било који 

други коментар. Подели своје идеје и 
предлоге са нама. 

 

 

 

 

13 Није уопште вероватно; Мало је вероватно; Донекле је вероватно; Врло је вероватно ; Изразито је вероватно ; Не желим да одговорим 

 

  



 

              
 

 

 

 

 

 

 

Упитници за средње стручне школе које раде по 
дуалном моделу образовања 

  



 

              
 

Област A: Руковођење 
Ова тематска област односи се на улогу руководиоца у школи током увођења дигиталних технологија у целој школи и њихових ефектних примена у 

оквиру кључног аспекта рада школе: наставе и учења.   

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке1 

Назив ставке РУКОВОДИЛАЦ У ШКОЛИ НАСТАВНИК УЧЕНИК 

 
ИНСТРУКТОР ЗАПОСЛЕН КОД 

ПОСЛОДАВЦА 

A1 
Дигитална 
стратегија 

У школи имамо дигиталну 
стратегију 

У школи имамо дигиталну 
стратегију 

 
 

A2 
Развој стратегије у 

сарадњи са 
наставницима 

Дигиталну стратегију школе 
развијамо заједно са 

наставницима 

Руководиоци школе укључују 
нас, наставнике, у развој 

дигиталне стратегије школе 
 

 

A3 
Нови приступи 

настави 

Подржавамо наставнике да 
испробају нове приступе настави 
уз помоћ дигиталних технологија 

Руководиоци у школи ме 
подржавају да испробам нове 

приступе настави уз помоћ 
дигиталних технологија 

 

 

A4 OP 
Време потребно за 

истраживање 
дигиталне наставе  

Наставници у нашој школи имају 
времена да истражују начине на 

које могу да унапреде наставу 
коришћењем дигиталних 

технологија  

           Имамо времена да 
истражујемо начин на који 

можемо да унапредимо 
наставу коришћењем 

дигиталних технологија   

 

     Код послодавца имам времена да 
истражујем начине на које могу да 

унапредим обуку коришћењем 
дигиталних технологија  

 

A5 OP 
Ауторска права и 

лиценцирање 

     При употреби дигиталних 
технологија за наставу и учење 

примењујемо правила о 
ауторским правима и 

лиценцирању 

     При употреби дигиталних 
технологија за наставу и 

учење примењујемо правила о 
ауторским правима и 

лиценцирању 

 

 

A6 
Укључивање 

послодавaца у 
стратегију  

           Послодавци са којима 
сарађујемо су укључени у развој 
дигиталне стратегије наше школе 

 

     Послодавци са којима 
сарађујемо су укључени у 

развој дигиталне стратегије 
наше школе  

 

Ми као послодавци смо укључени у 
развој дигиталне стратегије школе  

 

 



 

              
 

Област B: Сарадња и умрежавање  
Ова тематска област односи се на мере које школе могу предузети за развој културe сарадње и умрежавања ради размене искустава и ефикасно 

учење у оквиру и ван установе.   

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код ставке1 Назив ставке РУКОВОДИЛАЦ У ШКОЛИ НАСТАВНИК УЧЕНИК 
ИНСТРУКТОР ЗАПОСЛЕН КОД 

ПОСЛОДАВЦА 

B1 
Разматрање 

напретка 

У школи разматрамо напредак 
који смо остварили у настави и 

учењу уз помоћ дигиталних 

технологија  

     У школи разматрамо 
напредак који смо остварили у 

настави и учењу уз помоћ 
дигиталних технологија  

 

 

B2 
Дискусија о 
коришћењу 
технологија 

У школи разговарамо о 
предностима и манама наставе 
и учења уз помоћ дигиталних 

технологија   

     У школи разговарамо о 
предностима и манама наставе 
и учења уз помоћ дигиталних 

технологија   

     У школи разговарамо са 
наставницима о предностима и 

манама наставе и учења уз 
помоћ дигиталних технологија   

 

B3  Партнерства  
У школи користимо дигиталне 
технологије у партнерству са 

другим организацијама   

     У  школи користимо 
дигиталне технологије у 
партнерству са другим 

организацијама   

 

 

WBL B5 
Комуникација 

 

У школи користимо дигиталне 
технологије како бисмо 

редовно комуницирали са 
послодавцима у којима се 

спроводи обука  
 

     У школи користим 
дигиталне технологије како бих 

редовно комуницирао/ла са 
послодавцима у којима се 

спроводи обука  
 

 

У компанији користим дигиталне 
технологије како бих редовно 

комуницирао са школом  

WBL B6 
Организација 

учења кроз рад  
 

У нашој школи користимо 
дигиталне технологије како 
бисмо организовали учење 

кроз рад ученика између 
школе и послодавца  

 

     У школи  користим 
дигиталне технологије како бих 
организовао/ла учење кроз рад 

ученика између школе и 
послодавца  

 

 

У компанији користим дигиталне 
технологије како бих организовао 
учење кроз рад ученика између 

школе и послодавца 

B4_OP 

Помоћ при 

образовању на 

даљину 

 

     Сарађујемо са другим 
школама или организацијама 

како бисмо подржали 
коришћење дигиталних 

технологија  

     Сарађујемо са другим 
школама или организацијама 

како бисмо подржали 
коришћење дигиталних 

технологија  

 

     Сарађујемо са другим 
послодавцима или организацијама 
како бисмо подржали коришћење 

дигиталних технологија  
 

  



 

              
 

Област C: Инфраструктура и опрема  

Ова тематска област односи се на постојање одговарајуће поуздане и безбедне инфраструктуре (као што су: опрема, софтвер, базе података, 
интернет веза, техничка подршка или физички простор). Она може омогућити и олакшати иновативну наставу, учење и вредновање. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A)) 

Код ставке Назив ставке РУКОВОДИЛАЦ У ШКОЛИ НАСТАВНИК УЧЕНИК 
ИНСТРУКТОР ЗАПОСЛЕН КОД 

ПОСЛОДАВЦА 

C1 Инфраструктура 

     Дигитална инфраструктура 
школе подржава реализацију 

наставе и учења уз помоћ 
дигиталних технологија 

 

Дигитална инфраструктура школе 
подржава реализацију наставе и 

учења уз помоћ дигиталних 
технологија 

 

У компанији, дигитална 
инфраструктура подржава 

реализацију обуке уз помоћ 
дигиталних технологија  

 

C2 
Дигитални уређаји 

за наставу 

У школи имамо дигиталне 
уређаје који могу да се користе 

у настави 

У школи имамо дигиталне уређаје 
који могу да се користе у настави 

 

У компанији имам дигиталне 
уређаје које могу да користим за 

обуку 
 

C3 
Доступност 
интернета 

У школи је доступан интернет 
за потребе реализације наставе 

и учења 

У школи је доступан интернет за 
потребе реализације наставе и 

учења 

У школи имам приступ 
интернету за потребе 

реализације учења 

 

WBL C4 

Доступност 
интернета код 

послодавца 
  

Код послодавца имам приступ 
интернету за потребе 

реализације учења 

У компанији је доступан интернет 
за потребе реализације обуке  

C5 Техничка подршка 
У школи постоји техничка 

подршка у случају проблема са 
дигиталним технологијама 

У школи постоји техничка 
подршка у случају проблема са 

дигиталним технологијама 

У школи постоји техничка 
подршка у случају када имам 

проблема са дигиталним 
технологијама 

 

WBL C6 
Техничка подршка 

код послодавца 
 

  

Код послодавца постоји 
техничка подршка у случају 

када имам проблема са 
дигиталним технологијама 

У компанији постоји техничка 
подршка у случају проблема са 

дигиталним технологијама 
 

C7 Заштита података 
У школи су уведени системи за 

заштиту података 
У школи су уведени системи за 

заштиту података 
 

У компанији су уведени системи за 
заштиту података 



 

              
 

Област C: Инфраструктура и опрема  

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A)) 

Код ставке Назив ставке РУКОВОДИЛАЦ У ШКОЛИ НАСТАВНИК УЧЕНИК 

ИНСТРУКТОР ЗАПОСЛЕН КОД 
ПОСЛОДАВЦА 

C8 
Дигитални уређаји 

за учење 

Наша школа има/располаже  
дигиталним уређајима које 
ученици могу да користе по 

потреби 

Наша школа има/располаже  
дигиталним уређајима које 
ученици могу да користе по 

потреби 

У школи имамо рачунаре и 
таблете које могу да користим  

 

WBL C9 

Дигитални уређаји 
за учење код 
послодавца 

 

  

Код послодавца могу да учим 
како да управљам 

релевантном (дигиталном) 
опремом  

 

У компанији ученици могу да раде 
са релевантном (дигиталном) 

опремом за потребе учења  

C17 
База података за 

могућности обуке 
 

У школи ученици имају приступ 
бази података о могућностима 

обуке код послодаваца  
 

У школи ученици имају приступ 
бази података о могућностима 

обуке код послодаваца  
 

     ССО: У школи имам приступ 
бази података о стажирању, 

стручном обучавању и другим 
могућностима  

 

 

C10 OP Уређаји за ученике 

Наша школа поседује и 
располаже преносивим 

уређајима које ученици могу 
понети кући када је то 

потребно  

Наша школа поседује и 
располаже преносивим 

уређајима које ученици могу 
понети кући када је то 

потребно  

У школи постоје преносиви 
уређаји које могу да понесем 

кући када је то потребно  

Компанија поседује и располаже 
преносивим уређајима које 

ученици могу понети кући када је 
то потребно  

 

C11 OP 
Дигитални јаз: Мере 
за идентификовање 

изазова 

У школи постоје мере којима 
се препознају изазови који се 

могу јавити у случају 
образовања на даљину, које се 

односе на потребе учења и 
социо-економски статус 

ученика 

У школи постоје мере којима се 
препознају изазови који се могу 
јавити у случају образовања на 

даљину, које се односе на 
потребе учења и социо-

економски статус ученика 

 

У компанији постоје мере за 
идентификовање изазова који се 

јављају у настави и учењу на 
даљину, у вези са потребама 

ученика и друштвено-економским 
околностима  

 

C12 OP 

Дигитални јаз: 
Подршка у 

решавању изазова 
 

У нашој школи постоји план за 
подршку наставницима у 

суочавању са изазовима који 
се јављају код образовања на 

даљину и односе се на потребе 
учења и социо-економски 

статус ученика 

У нашој школи постоји план за 
подршку наставницима у 

суочавању са изазовима који се 
јављају код образовања на 

даљину и односе се на потребе 
учења и социо-економски статус 

ученика 

 

 У компанији постоји план за 
помоћ инструкторима у 

решавању изазова који се јављају у 
обуци на даљину, у вези са 

потребама ученика и друштвено-
економским околностима  

 



 

              
 

Област C: Инфраструктура и опрема  

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A)) 

Код ставке Назив ставке РУКОВОДИЛАЦ У ШКОЛИ НАСТАВНИК УЧЕНИК 
ИНСТРУКТОР ЗАПОСЛЕН КОД 

ПОСЛОДАВЦА 

C13 OP 
Употреба личних 

уређаја 

     Ученици доносе своје уређаје 
у школу и користе их током 

наставе 

     Ученици доносе своје уређаје у 
школу и користе их током 

наставе 

     Могу да донесем свој уређај 
у школу и корист га током 

наставе 

      Ученици могу да донесу и 
користе свој уређај у компанији 

 

C14 OP Физички простор 

     Просторије школе 
омогућавају реализацију 

наставе и учења уз помоћ 
дигиталних технологија 

     Просторије школе 
омогућавају реализацију наставе 

и учења уз помоћ дигиталних 
технологија 

 

 

C15 OP 
Асистивна 

технологија 

У школи су доступне 
асистивне технологије      
ученицима са посебним 

потребама      

У школи су доступне асистивне 
технологије ученицима са 

посебним потребама      
 

У компанији су доступне 
асистивне технологије ученицима 

са посебним потребама      

C16 OP 
Електронске 

библиотеке/репозит
оријуми 

У школи постоје електронске 
библиотеке или 

репозиторијуми са 
материјалима за наставу и 

учење 

У школи постоје електронске 
библиотеке или репозиторијуми 

са материјалима за наставу и 
учење 

У школи постоје електронске 
библиотеке са материјалима 

за мој рад на часу 

У компанији постоје електронске 
библиотеке или репозиторијуми 

са материјалима за наставу и 
учење који су важни за занимање 

за које се ученик обучава 
 

WBL C18 
Симулација 

 

У школи ученици могу да 
користе алате за симулацију и 
окружење како би симулирали 

реално радно окружење у 
сврху учења   

 

У школи ученици користе алате 
за симулацију и окружење како 

би симулирали реално радно 
окружење у сврху учења   

 

 

У компанији ученици користе 
алате за симулацију и окружење 
како би симулирали реално радно 

окружење у сврху учења   
 
 

 

 

 

  



 

              
 

Област D: Континуирани професионални развој – 1. део 
Ова тематска област односи се на то да ли школа подстиче и улаже у континуирани професионални развој својих запослених на свим нивоима. Континуирани професионални 

развој може допринети развоју и интеграцији нових приступа настави и учењу применом дигиталних технологија у циљу постизања бољих исхода учења. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код ставке Назив ставке РУКОВОДИЛАЦ У ШКОЛИ НАСТАВНИК УЧЕНИК 
ИНСТРУКТОР ЗАПОСЛЕН КОД 

ПОСЛОДАВЦА 

D1  

Потребе у погледу 
континуираног 

професионалног 
развоја 

Са наставницима дискутујемо 
о њиховим потребама за 

континуираним 
професионалним развојем у 
области примене дигиталних 

технологија у настави. 

Руководиоци у нашој школи са 
нама разматрају наше потребе за 
континуираним професионалним 

развојем у области примене 
дигиталних технологија у настави 

  

D2  

Учешће у 
континуираном 

професионалном 
развоју  

Наши наставници имају 
могућности да учествују у 

континуираном 
професионалном развоју у 

области примене дигиталних 
технологија у настави. 

Имам могућности да учествујем у 
континуираном професионалном 

развоју у области примене 
дигиталних технологија у настави 

 Имам могућности да учествујем у 
континуираном професионалном 

развоју како бих боље могао/ла да 
интегришем дигиталне 

технологије у своју обуку   

 

D3  Размена искуства 

Подстичемо наставнике да у 
оквиру школе размењују 

искуства о примени 
дигиталних технологија у 

настави 

Руководиоци у школи нас 
подржавају да у оквиру школе 

размењујемо искуства о примени 
дигиталних технологија у настави 

 Наша управа нас подржава да у 
оквиру радног места размењујемо 

искуства о примени дигиталних 
технологија у обуци  

 

D4 

Могућности за 
континуирани 

професионални 
развој 

Наши наставници имају 
могућност за континуирани 

професионални развој у 
области примене дигиталних 

технологија, конкретно за 
курсеве које они држе  

Имам могућност за континуирани 
професионални развој  у области 

коришћења дигиталних 
технологија, конкретно за стручне 

курсеве које држим  

  

 

  



 

              
 

Област D:  Континуирани професионални развој – 2. део 
Опције одговора: Уопште није корисно; Није корисно; Мало корисно; Корисно; Веома корисно; Нисам учествовао/учествовала 

Код ставке Назив ставке 
РУКОВОДИЛАЦ У 

ШКОЛИ 
НАСТАВНИК УЧЕНИК ИНСТРУКТОР ЗАПОСЛЕН 

КОД ПОСЛОДАВЦА 

- 
Корисност континуираног 
професионалног развоја    

 

Ако сте у току прошле године учествовали у некој од наведених 
активности континуираног професионалног развоја за педагошку 

примену дигиталних технологија, наведите колико вам је била 
корисна. 

  

 

- 
Непосредно      стручно 

усавршавање       
 Курсеви уживо, семинари или конференције ван школе    

- Онлајн стручно усавршавање  Онлајн курсеви, вебинари или онлајн конференције    

-      Учење кроз сарадњу       Учење      од других наставника у школи, онлајн или непосредно    

- 
Хоризонтално учење кроз 
професионалну сарадњу 

наставника 
 

Хоризонтално учење кроз професионалну сарадњу са другим 
наставницима или у оквиру онлајн заједница (као што је eTwinning) 

  
 

- 
Менторство у 

школи/увођење у рад 
 

Менторство у школи или увођење у посао као део формалног 
програма у школи  

   

- 
Стручно усавршавање које 

организује школа 
 

Други облици стручног усавршавања које организује школа (на 
пример радионице које држи ИКТ координатор или посматрање 

наставе других колега/колегиница) 
  

 

- Студијске посете  
Студијске посете (на пример другим школама, привредним 

друштвима или организацијама) 
   

- Акредитовани програми  
Акредитовани програми (на пример кратки акредитовани курсеви, 

студијски програми) 
   

- 
Остале могућности за 

континуирани 
професионални развој 

 
Наведите друге могућности континуираног професионалног развоја 
у области примене дигиталних технологија у настави [квадратић за 

текст]  
  

 

Отворена питања 
Примери успешне активности 

континуираног 
професионалног развоја 

Наведите пример активности континуираног професионалног развоја за педагошку примену 
дигиталних технологија коју сматрате веома корисном за вас 

  
 



 

              
 

 

 

 

Област E: Педагогија: Подршка и ресурси  
Ова тематска област се односи на припрему коришћења дигиталних технологија како би се усавршила и осавременила реализација наставе и учење 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код ставке Назив ставке РУКОВОДИЛАЦ У ШКОЛИ НАСТАВНИК УЧЕНИК ИНСТРУКТОР ЗАПОСЛЕН КОД 
ПОСЛОДАВЦА 

E1 Онлајн образовни 
ресурси 

Наши наставници претражују по 
интернету како би пронашли 
дигиталне образовне ресурсе 

Претражујем интернет како бих 
пронашао/     ла дигиталне 

образовне ресурсе      
 

Претражујем интернет како 
бих пронашао/ла дигиталне 

образовне ресурсе/ресурсе за 
обуку      

 

E2 Припрема 
дигиталних ресурса 

Наши наставници припремају 
дигиталне ресурсе који им служе 

као подршка у настави 

Припремам дигиталне ресурсе 
који ми служе као подршка у 

настави 
 

 Припремам дигиталне 
ресурсе који ми служе као 

подршка у настави 

 

E3 
Примена 

виртуалних 
окружења за учење  

Наши наставници са својим 
ученицима користе виртуелна 

окружења за учење 

     Користим виртуелна окружења 
за учење са својим ученицима 

Наши наставници користе онлајн 
платформе, којима ми такође 

можемо да допринесемо, а које 
нам олакшавају процес учење  

Користим виртуелна 
окружења за учење са 

ученицима  

 

E4 
Комуникација са 

школском 
заједницом  

Наши наставници употребљавају 
дигиталне технологије за 

комуникацију у вези са радом у 
школи 

     Корисим дигиталне технологије 
за комуникацију у вези са радом у 

школи 
 

 

E5 OP Отворени 
образовни ресурси 

Наши наставници користе 
отворене образовне ресурсе 

Користим отворене образовне 
ресурсе 

 
 

Отворена 
питања 

Технологија која је 
корисна за наставу   

 

Наведите пример дигиталне 
технологије (опрема, софтвер, 

платформа, ресурс...) која вам је 
нарочито корисна за наставу 

Наведите пример дигиталне 
технологије (опрема, софтвер, 

платформа, ресурс...) која вам је 
нарочито корисна за наставу      

Наведите пример дигиталне 
технологије (опрема, софтвер, 

платформа, ресурс...) која вам је 
нарочито корисна за обуку 



 

              
 

 

бласт G: Вредновање 

Ова тематска област се односи на мере које школе могу размотрити како би се постепено удаљиле од традиционалног вредновања и окренуле 
свеобухватнијем скупу пракси. Тај скуп може обухватати праксе вредновања помоћу технологије које су усмерене на ученика, прилагођене 

потребама и аутентичне. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке РУКОВОДИЛАЦ У ШКОЛИ НАСТАВНИК УЧЕНИК ИНСТРУКТОР ЗАПОСЛЕН КОД 
ПОСЛОДАВЦА 

G1 Процена вештина 
Наши наставници употребљавају  

дигиталне технологије за процену 
вештина ученика 

Примењујем дигиталне технологије за 
процену вештина ученика 

     Наставници у нашој школи 
употребљавају дигиталне технологије 

за процену мојих вештина  

 

WBL 
G2 

Процена вештина 
код послодавца 

  
Код послодавца се употребљавају 
дигиталне технологије за процену 

мојих вештина  

Примењујем дигиталне 
технологије за процену 

вештина ученика   

G3 
Правовремене 

повратне 
информације 

Наши наставници примењују 
дигиталне технологије за пружање 

правовремених повратних 
информација ученицима 

Примењујем дигиталне технологије за 
пружање правовремених повратних 

информација ученицима 

У школи користимо технологију за 
добијање правовремених повратних 

информација о нашем учењу  

 

WBL 
G4 

Правовремене 
повратне 

информације код 
послодавца 

  

Код послодавца се користе дигиталне 
технологије за добијање 

правовремених повратних 
информација о мом учењу  

Примењујем дигиталне 
технологије за пружање 

правовремених повратних 
информација ученицима 

G5 
Промишљање о 

сопственом учењу 

Наши наставници примењују 
дигиталне технологије како би 

омогућили ученицима да промишљају 
о сопственом учењу 

Примењујем дигиталне технологије 
како бих омогућио/ла ученицима да 

промишљају о сопственом учењу 

У школи користим технологију како бих 
схватио/ла своје предности и мане као 

ученик  

 

G6 
Повратне 

информације 
другим ученицима 

Наши наставници употребљавају  
дигиталне технологије како би 

омогућили ученицима да пружају 
повратне информације о раду других 

ученика 

Примењујем дигиталне технологије 
како бих омогућио/ла ученицима да 

пружају повратне информације о раду 
других ученика 

У школи примењујем технологију како 
бих пружио/ла повратне информације 

другим ученицима  

 



 

              
 

бласт G: Вредновање 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке РУКОВОДИЛАЦ У ШКОЛИ НАСТАВНИК УЧЕНИК 
ИНСТРУКТОР ЗАПОСЛЕН КОД 

ПОСЛОДАВЦА 

G7 OP 
Дигитално 

оцењивање 

Подржавамо наставнике да 
користе дигиталне технологије 

за оцењивање 

Руководиоци у нашој школи ме 
подржавају у коришћењу 

дигиталних технологија за 
оцењивање  

 

 

G8 OP 
Документовање 

учења 

Наши наставници подстичу 
ученике да користе дигиталне 

технологије за документовање 
онога што су научили, а што је 
важно за њихову квалификацију  

Подстичем ученике да користе 
дигиталне технологије за 

документовање онога што су 
научили а што је важно за њихову 

квалификацију   

У      школи      користим 
технологију како бих водио/     ла 

евиденцију о ономе што сам 
научио/ла, а што је важно за моју 

област учења   

Подстичем ученике да користе 
дигиталне технологије за 

документовање онога што су 
научили, а што је важно за 

њихову област учења  

G9 OP 

Коришћење 
података за 

унапређивање 
учења 

Наши наставници употребљавају 
дигиталне податке о 

појединачним ученицима како би 
унапредили њихов процес учења 

Употребљавам дигиталне 
податке о појединачним 

ученицима како бих унапредио/-ла 
њихов процес учења 

 

 

G10 
OP 

Вредновање 
вештина 

развијених ван 
школе 

Наши наставници цене 
дигиталне вештине које су 

ученици стекли ван школе и ван 
пословног окружења 

Ценим дигиталне вештине које 
су ученици стекли ван школе и 

ван пословног окружења 

Наши наставници цене 
дигиталне вештине које сам 

стекао/ла ван школе или радног 
окружења  

 

WBL 
G11 

Заједничко 
осмишљавање 

вредновања  

У школи користимо дигиталне 
технологије како бисмо осмислили 

начин вредновања заједно са 
послодавцима у којима се врши 

обука  

У школи користим дигиталне 
технологије како бих осмислио/     
ла начин вредновања заједно са 
послодавцима у којима се врши 

обука  

 

 

 

     Користим дигиталне 
технологије за осмишљавање 

начина вредновања заједно са 
школама   

 

  



 

              
 

Област H: Дигиталне компетенције ученика  
Ова тематска област односи се на скуп вештина, знања и ставова који ученицима омогућавају самоуверену, креативну и критичку примену 

дигиталних технологија. 

Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке РУКОВОДИЛАЦ У ШКОЛИ НАСТАВНИК УЧЕНИК ИНСТРУКТОР ЗАПОСЛЕН КОД 
ПОСЛОДАВЦА 

H1 
Безбедно 
понашање 

     Ученици у школи уче о 
безбедном понашању на 

интернету 

Ученици у школи уче о безбедном 
понашању на интернету 

У школи учим како да останем 
безбедан/на цео интернету 

 

WBL 
H2 

Безбедно 
понашање код 

послодавца 
  

Код послодавца учим о 
безбедном понашању на 

интернету 

Код послодавца  ученици уче о 
безбедном понашању на 

интернету 

H3 
Одговорно 
понашање 

     Ученици у школи уче о 
одговорном понашању када су 

онлајн 

Ученици у школи уче о одговорном 
понашању када су онлајн 

У школи учим о одговорном 
понашању и поштовању других 

особа када сам онлајн 

 

H4 
Провера квалитета 

информација 

Ученици у школи уче како могу да 
провере да ли су информације које 

су пронашли на интернету 
поуздане и тачне 

Ученици у школи уче како могу да 
провере да ли су информације које 

су пронашли на интернету 
поуздане и тачне 

У школи учим како да проверим 
да ли су информације које сам 

пронашао/ла онлајн  поуздане и 
тачне 

 

WBL 
H5 

Провера квалитета 
информација код 

послодавца 
  

Код послодавца  учим како да 
проверим да ли су информације 

које сам пронашао/ла онлајн  
поуздане и тачне 

Код послодавца ученици уче 
како могу да провере да ли су 

информације које су пронашли 
на интернету поуздане и тачне 

H6 
Навођење извора 

за дела других 
људи 

Ученици у школи уче о навођењу 
извора ауторских дела која су 

пронашли на интернету 

Ученици у школи уче о навођењу 
извора ауторских дела која су 

пронашли на интернету 

У школи учим како да наведем 
извор ауторских дела које сам 

пронашао/ла на интернету  

 

H7 
Израда дигиталног 

садржаја 
Ученици у школи уче како да 
израђују дигитални садржај  

Ученици у школи уче како да 
израђују дигитални садржај  

У школи учим како да израдим 
дигитални садржај  

 

 



 

              
 

Област H: Дигиталне компетенције ученика  
Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке РУКОВОДИЛАЦ У ШКОЛИ НАСТАВНИК УЧЕНИК 
ИНСТРУКТОР ЗАПОСЛЕН КОД 

ПОСЛОДАВЦА 

H8 
Учење о 

комуницирању 

Ученици у школи      уче о 
комуникацији помоћу дигиталних 

технологија  

Ученици у школи      уче о 
комуникацији помоћу дигиталних 

технологија 

У школи учим како да 
комуницирам помоћу дигиталних 

технологија 

 

WBL 
H9 

Учење о 
комуницирању код 

послодавца 
  

Код послодавца учим како да 
комуницирам помоћу дигиталних 

технологија на радном месту 

Код послодавца ученици уче о 
комуникацији помоћу 

дигиталних технологија на 
радном месту 

H10 
OP 

Дигиталне 
вештине у оквиру 

предмета 

Обезбеђујемо да ученици развијају 
своје дигиталне вештине у 

оквиру више предмета  

Руководиоци у школи обезбеђују да 
ученици развијају своје дигиталне 

вештине у оквиру више 
предмета  

У школи користим технологију у 
оквиру различитих предмета  

 

H11 
OP 

Учење о 
програмирању 

Ученици у школи уче да 
програмирају 

Ученици у школи уче да 

програмирају      
У школи учим како да 

програмирам  

 

WBL 
H12  

Учење о 
програмирању код 

послодавца 
  

Код послодавца учим како да 
програмирам  

 

Код послодавца ученици уче да 
програмирају 

H13 
OP 

Решавање 
техничких 
проблема 

Ученици у школи уче како да реше 
техничке проблеме приликом 

коришћења дигиталних 
технологија  

Ученици у школи уче како да реше 
техничке проблеме приликом 

коришћења дигиталних 
технологија 

У школи учим како да решим 
техничке проблеме приликом 

коришћења дигиталних 
технологија  

 

WBL 
H14 

Решавање 
техничких 

проблема код 
послодавца 

  

Код послодавца учим како да 
решим техничке проблеме 
везане за мој рад приликом 

коришћења дигиталних 
технологија  

Код послодавца ученици уче 
како да реше техничке 

проблеме везане за њихов рад 
приликом коришћења 

дигиталних технологија 



 

              
 

Област H: Дигиталне компетенције ученика  
Опције одговора: скале од пет оцена и „Није примењиво” (N/A) 

Код 
ставке 

Назив ставке РУКОВОДИЛАЦ У ШКОЛИ НАСТАВНИК УЧЕНИК 
ИНСТРУКТОР ЗАПОСЛЕН КОД 

ПОСЛОДАВЦА 

H15 
OP 

Вештине за 
стицање стручне 
квалификације  

Ученици у школи развијају 
дигиталне вештине везане за 

њихове стручне квалификације  

Ученици у школи развијају 
дигиталне вештине везане за 

њихове стручне квалификације  

У школи развијам дигиталне 
вештине које су специфичне за 

моју област учења  

 

WBL 
H16 

Вештине за 
стицање стручне 
квалификације 
код послодавца 

  

Код послодавца развијам 
дигиталне вештине које су 
специфичне за моју област 

учења  

Код послодавца ученици 
развијају дигиталне вештине 

које су везане за њихову 
област учења  

WBL 
H17 

Улазни ниво 
дигиталних 

компетенција  
 

Ученици који уписују нашу школу 
поседују ниво дигиталних 

компетенција који је довољан за 
учење дигиталних вештина 

потребних за њихово занимање  

 

Ученици који долазе код 
послодавца поседују ниво 

дигиталних компетенција 
који је довољан за учење 

дигиталних вештина 
потребних за њихово 

занимање  

 

Будуће потребе за 
дигиталним 

вештинама: област 
струке 

 

Молимо наведите које су, по 
вашем мишљењу, будуће потребе 

за дигиталним вештинама 
(наредне 2-3- године) везане за 

област у коју сте укључени.   

 

Молимо наведите које су по 
вашем мишљењу будуће 
потребе за дигиталним 

вештинама (наредне 2-3- 
године) везане за област у коју 

сте укључени.   

 

Будуће потребе за 
дигиталним 
вештинама: 

трансверзалне 

 

Молимо наведите шта сматрате 
будућим потребама за 

дигиталним вештинама (наредне 
2-3 године) у односу на више 
трансверзалних вештина. 

 

Молимо наведите шта 
сматрате будућим потребама 

за дигиталним вештинама 
(наредне 2-3 године) у односу на 
више трансверзалних вештина 
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Старост Колико имате година?2 Колико имате година? 2 Које си године рођен/на? Колико имате година? 2 

Пол Ја сам… Ја сам … Ја сам … Ја сам … 

Радно искуство у систему 
образовања 

Укључујући текућу школску годину, 
колико укупно година радног 

искуства имате у систему 
образовања?3 

Укључујући текућу школску годину, 
колико укупно година радног 

искуства имате у систему 

образовања? 3 

 

Укључујући ову школску годину, 
колико година радног искуства 

имате у обучавању ученика? 3 

Област образовања  
У којој области образовања 

углавном радите као наставник?4 
Којој области образовања 

припадаш?4 
У којој области образовања 

највише обучавате ученике?4 

Привредни сектор    
Ком привредном сектору припада 

твој послодавац?5 
У ком привредном сектору 

послује послодавац?5 

     

                                                            
2 Мање од 25; 25-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60 или више 

3 Мање од 1 године; 1-2 године; 3-5 година; 6-10 година; 11-15 година; 16-20 година; Више од 20 година; Не желим да одговорим 
4Друштвене науке; Правне науке; Природне науке и ИТ; Техничк-технолошке науке; Пољопривреда; Здравство; Образовање; Услуге 

5Пољопривреда, шумарство и рибарство, Рудници и каменоломи, Производња, Електрична енергија, гас, пара и климатизација, Водопривреда, канализација, 

управљање отпадним водама, итд., Изградња, Трговина на велико и мало, Поправка моторних возила, Превоз и складиштење, Смештајне и прехрамбене услуге, 

Информације и комуникације, Финансијска делатност и осигурање, Некретнине, Професионалне, научне и технолошке активности, Административне и услуге 

подршке, Јавна управа и одбрана, Социјална сигурност, Professional, Образовање, Људско здравље и социјални рад, Уметност, забава и рекреација, Остале 

услуге.    



 

              
 

Нешто о Вама 

Назив ставке 
РУКОВОДИЛАЦ У ШКОЛИ НАСТАВНИК УЧЕНИК 

ИНСТРУКТОР ЗАПОСЛЕН КОД 
ПОСЛОДАВЦА 

Послодавац 
   Назив послодавца 

Број запослених код 
послодавца 

   
Колико има запослених код 

Вашег послодавца?6 

Број ССО ученика 
Колико ССО ученика имате  у      

школи (у просеку, по години )?7 
  

Колико ССО ученика имате  код 
послодавца (у просеку, по 

години)?8  

Усвајање технологије 
Шта најбоље описује ваш приступ 

коришћењу дигиталних технологија 
у настави и учењу?9 

Шта најбоље описује ваш приступ 
коришћењу дигиталних технологија 

у настави и учењу?9 
 

Шта најбоље описује ваш 
приступ усвајању обуке уз 

помоћ дигиталних технологија?9 

Негативни фактори за 
коришћење технологије 

Да ли неки од следећих фактора 
негативно утичу на наставу и учење 
уз помоћ дигиталних технологија у 

вашој школи?10 

Да ли неки од следећих фактора 
негативно утичу на наставу и учење 
уз помоћ дигиталних технологија у 

вашој школи?10 

 

Да ли неки од следећих фактора 
негативно утичу на обуку уз 

помоћ дигиталних технологија 
код послодавца? 11 

     

                                                            
6 Микро (до 10 запослених) ; Мала (11-50 запослених); Средња (51-250 запослених); Велика (више од 250 запослених) 
7 Мање од 100; 100-250; 251-500; 501-1000; 1001-5000; 5001-10000; 10001-25000; 25001-50000; више од 50000 
8 1; 2; 3; 4-5; 6-10; 11-25; 26-50; 51-250; Више од 250 
9 Дигиталне технологије углавном прихватам након већине колега/колегиница; Дигиталне технологије углавном прихватам када и већина колега/колегиница; 

Углавном сам међу првим корисницима ако видим јасне користи; Обично сам један од иноватора који први испробава нове технологије; Не желим да одговорим 
10      Недостатак финансијских средстава; Недостатак дигиталне опреме; Непоуздана или спора интернет конекција; Ограничен простор у школи; Ограничена или 

непостојећа техничка подршка; Недостатак времена за наставнике; Низак ниво дигиталних компетенција наставника; Низак ниво дигиталних компетенција 

ученика; Друго 
11 Недостатак финансијских средстава; Недостатак дигиталне опреме; Непоуздана или спора интернет конекција; Ограничен радни простор за ученике; 

Ограничена или непостојећа техничка подршка; Недостатак времена за инструкторе; Низак ниво дигиталних компетенција инструктора; Низак ниво дигиталних 

компетенција ученика; Друго 



 

              
 

Нешто о Вама 

Назив ставке РУКОВОДИЛАЦ У ШКОЛИ НАСТАВНИК УЧЕНИК 
ИНСТРУКТОР ЗАПОСЛЕН КОД 

ПОСЛОДАВЦА 

Негативни фактори 

употребе дигиталних 

технологија код куће 

(мешано учење) 

Следећи фактори отежавају 
имплементацију комбинованог 

учења?12 

Следећи фактори отежавају 
имплементацију комбинованог 

учења?12 
 

Да ли неки од следећих фактора 
негативно утичу на обуку на 

даљину уз помоћ коришћења 
дигиталних технологија?13 

Позитивни фактори 

употребе дигиталних 

технологија код куће 

(мешано учење) 

Следећи фактори доприносе 
реализацији комбинованог учења: 

14 

Следећи фактори доприносе 
реализацији комбинованог учења: 14 

 

Да ли неки од следећих фактора 
позитивно утичу на примену 

дигиталних технологија током 
обуке на даљину? 15 

 
  

                                                            
12 Ограничен приступ ученика дигиталним уређајима; Ограничен приступ ученика доброј интернет вези; Ниска дигитална компетенција чланова породице; 

Недостатак времена наставника за израду материјала за образовање на даљину; Недостатак времена наставника за давање повратних информација ученицима; 

Потешкоће у ангажовању ученика; Потешкоће у подршци породицама и/или старатељима да помогну ученицима при образовању на даљину; Друго 

13 Ограничен приступ дигиталним уређајима за ученике; Ограничен приступ поузданој интернет конекцији за ученике; Слабе дигиталне компетенције породица; 

Инструктори немају времена да направе материјал за обуку на даљину; Недостатак времена инструктора за развој материјала за учење на даљину; Потешкоће у 

ангажовању ученика; Потешкоће у подршци породицама да пруже подршку ученицима за учење на даљину; Друго  

14 Школа има искуство у коришћењу виртуалног окружења за учење; Приступ школе добро организованим дигиталним ресурсима; Политика „Употребе 

сопственог уређаја“; Учешће наставника у стручној заједници; Учешће наставника у програмима стручног усавршавања; Сарадња наставника унутар школе по 

питању коришћења дигиталне технологије и креирање ресурса; Сарадња школе са осталим школама и организацијама; Школа користи      Селфи за промишљање 

о употреби технологије; Школа има дигиталну стратегију; Држава, регион пружа подршку или смернице; Добро организована, редовна комуникација са 

породицама и/или старатељима; Друго  
15Послодавац има искуство у коришћењу виртуалног окружења за учење; Послодавац има приступ добро организованим дигиталним ресурсима; Политика 

„Употребе сопственог уређаја“; Учешће инструктора у стручној заједници; Учешће инструктора у програмима стручног усавршавања; Сарадња инструктора који 

раде код истог послодавца по питању коришћења дигиталне технологије и креирање ресурса; Сарадња послодавца са осталим школским послодавцима и 

организацијама; Коришћење      Селфија за промишљање о употреби технологије; Постоји дигитална стратегија; Држава, регион пружа подршку; Добро 

организована, редовна комуникација са породицама; Друго  



 

              
 

Нешто о Вама 

Назив ставке РУКОВОДИЛАЦ У ШКОЛИ НАСТАВНИК УЧЕНИК ИНСТРУКТОР ЗАПОСЛЕН КОД 
ПОСЛОДАВЦА 

Поверење у коришћење 
технологије 

 
Колико имате самопоуздања при 

употреби дигиталних технологија у 
следећим областима? 

 
 

Припрема за наставу  

Уређивање или креирање различитих 
дигиталних ресурса (на пример 

презентација, слика, аудио или видео 
записа) током припремања часова 16 

 

Уређивање или креирање 
различитих дигиталних ресурса (на 
пример презентација, слика, аудио 

или видео записа) током 
припремања часова 16 

Настава  

Реализација наставе уз примену 
различитих уређаја (као што су 

интерактивне паметне табле, видео-
пројектори) и дидактичка средства (на 

пример онлајн квизови, мапе ума, 
симулације) 16 

 

 

Повратне информације и 
подршка 

 
Вредновање или давање појединачних 

повратних информација и подршка 
ученицима16 

 

Вредновање или давање 
појединачних повратних 
информација и подршка 

ученицима16 

Комуникација  
Комуникација са ученицима и 

родитељима 16 
 

Комуникација са ученицима и 
родитељима16 

Проценат времена 
утрошеног на дигиталну 

наставу  
 

Колико сте времена (изражено у 
процентима) током наставе у претходна 

три месеца примењивали дигиталне 
технологије?17 

 

Колико сте времена (изражено у 
процентима) током обуке у 

претходна три месеца 
примењивали дигиталне 

технологије17 

 

                                                            
16 Уопште немам самопоуздање; Немам самопоуздање; Донекле имам самопоуздање; Имам самопоуздање; Имам много самопоуздања; Не желим да 

одговорим 
17 0-10%; 11-25%; 26-50%; 51-75%; 76-100%; Не желим да одговорим 
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ПОСЛОДАВЦА 

Утрошено време   
Колико често радиш следеће ствари (у 

школи; ван школе)? 
 

Технологија у школи   
Примењујем технологију у школи за 

школске задатке18 
 

Технологија код куће за рад 
на школским задацима 

  
Примењујем технологију код куће за 

школске задатке18 
 

Технологија ван школе за 
учење 

  
Примењујем технологију ван школе за 

учење које није у вези са школом18 
 

Технологија код куће за 
забаву 

  
Примењујем технологију код куће за 

забаву18 
 

Ван школе када се не 
примењује технологија 

  
Учествујем у ваншколским 

активностима у којима се не примењује 
никаква технологија18 

 

Mely alábbi tényezők 
befolyásolják pozitívan a 

digitális eszközökkel 
támogatott vegyes 

tanulást?Приступ ученика 
уређајима ван школе  

  

Да ли имаш приступ дигиталним 
уређајима (компјутеру, лаптоп рачунару, 

таблету, мобилном телефону) код 
куће?19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
18 Никада или ретко; Најмање једном месечно, али не сваке недеље; Најмање једном недељно, али не сваки дан; Највише један сат сваког дана; Више од једног 

сата сваког дана; Не желим да одговорим 
19 Немам приступ дигиталним уређајима које могу да користим за школске задатке; Имам приступ дигиталним уређајима, али нису адекватни за коришћење за 

школске задатке; Постоји заједнички дигитални уређај код куће који могу да користим за своје школске задатке, али није увек доступан када ми је потребан; 

Постоји заједнички дигитални уређај код куће који могу да користим за своје школске задатке када ми је потребан; Имам приступ дигиталном уређају који је 

адекватан за коришћење за школске задатке   
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Mely alábbi tényezők 
befolyásolják pozitívan a 

digitális eszközökkel 
támogatott vegyes 

tanulást?Техничко знање 
ученика  

 

  
Када се настава одвија код куће уз 
помоћ дигиталних технологија…20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
20 Знам како да користим софтвер/апликације без ичије помоћи; Замолим укућане да ми помогну око коришћења софтвера/апликација; Замолим пријатеље да 

ми помогну око коришћења софтвера/апликација; Замолим наставнике или школу да ми помогну око коришћења софтвера/апликација; Немам никог ко би 

могао да ми помогне око коришћења софтвера/апликација; Не тражим помоћ ни од кога чак и када ми је потребна; Пронађем помоћ на интернету; Имам 

проблем са конекцијом; Волео/-ла бих да користим дигиталне технологије како бих имао/-ла чешћи контакт са својим другарима из школе; Дате су ми 

информације како треба да користим дигиталне уређаје; Тешко је наћи мирно место за коришћење дигиталних технологија за учење; Често ме ометају када 

користим дигиталне технологије за учење 



 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

На крају, ваше мишљење о      Селфију 

Назив ставке РУКОВОДИЛАЦ У ШКОЛИ НАСТАВНИК STUDENT ИНСТРУКТОР ЗАПОСЛЕН КОД 
ПОСЛОДАВЦА 

Укупни резултат 
Ако бисте оцењивали Селфи, коју 

оцену бисте дали од 1 до 10? 1 
(најнижа оцена) до 10 (највиша оцена) 

Ако бисте оцењивали Селфи, коју оцену 
бисте дали од 1 до 10? 1 (најнижа 

оцена) до 10 (највиша оцена) 

Ако би оцењивао/ла Селфи, коју оцену 
би дао/ла од 1 до 10? 1 (најнижа 

оцена) до 10 (највиша оцена) 

Ако би оцењивао/ла Селфи, коју 
оцену би дао/ла од 1 до 10? 1 

(најнижа оцена) до 10 (највиша 
оцена) 

Препорука Селфија      
Колика је вероватноћа да бисте 

препоручили Селфи 
колегама/колегиницама?21 

Колика је вероватноћа да бисте 
препоручили Селфи колегама/      

колегиницама?21 
 

Колика је вероватноћа да бисте 
препоручили Селфи 

колегама/колегиницама?21 

Предлози за побољшање 
На који начин можемо унапредити 

Селфи? Поделите своје идеје и 
предлоге са нама. 

На који начин можемо унапредити 
Селфи? Поделите своје идеје и 

предлоге са нама. 

На који начин можемо унапредити 
Селфи? Подели своје идеје и предлоге 

са нама. 

На који начин можемо унапредити 
Селфи? Поделите своје идеје и 

предлоге са нама. 

Значај за дуално образовање   

На скали од 1 до 10, колико су 
релевантна била ова питања за твоје 

дуално образовање?   

 

На скали од 1 до 10, колико су 
релевантна била ова питања за 

твоје дуално образовање?   

 

Корисност 

Шта је то што недостаје Селфију да би 
био кориснији за вашу школу?   

 

  

Шта је то што недостаје      Селфију 
да би био кориснији за вашег 

послодавца? 

 

                                                            
21 Није уопште вероватно; Мало је вероватно; Донекле је вероватно; Врло је вероватно; Изразито је вероватно; Не желим да одговорим 



 

              
 

 
 

  

 


