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На основу сагледавања рада школе, али првенствено сагледавајући које
кључне  области  још  нису  самовредноване,  представници  Тима  за
самовредновање  извршили  су  избор  кључне  области  и  одредили  подручја
вредновања за школску 2017/2018. годину. Приликом избора руководили су се
анализом  стања  у  школи  (услова,  процеса,  продуката  и  резултата  рада),
Извештајем о реализацији Развојног  плана школе и Извештајима о раду школе
за школску 2016/2017 годину.  

Тим  за  самовредновање  у  школској  2017/2018.  години
конституисан је  21.09.2017.  године,  на  првом састанку  Тима,  када је
израђен и детаљан план рада овог тима.  Први састанак  је  организован
заједно са члановима Стручног актива за развојно планирање, те су Чланови
Тима  упознати  са  Извештајем  о  реализацији  Развојног  плана,  као  и
активностима које предстоје члановима Тима за развојно планирање. 

Чланови Тима у школској 2017/2018. години су:

 Светлана Тамаши Јевтић, директор школе
 Оливера Радоњић, пом. директора школе
 Андријана Божeвацанин, психолог, Јанка Лекић ладоцки, психолог
 Тамара Лаушев, логопед
 Силвија Домонкош, пом директора
 Ненад Недељковић, пом. директора
 Татјана Јанчић, представник Ученичког парламента
 Габријела Ромхањи, представник локалне самоуправе

У  школској  2017/2018.години  одржeвацана  су  три састанка  Тима  за
самовредновање:

 21.09.2017. године-Конститутивни састанак и израда плана рада
Тима

 06.11.2017.  године-  Анализиран  је  Правилник  о  стандарадима
квалитета рада установе и договорена је динамика посете часова

 23.08.2018.  године-Усвојен  је  извештај  о  самовредновању  и
Извештај о раду Тима за 2017/2018. годину

За председника Тима изабрана је Андријана Божeвацанин, а за записничара
Тамара Лаушев.

КЉУЧНА ОБЛАСТ ВРЕДНОВАЊА



НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Вредновање наше школе у Области Настава и
учење по стандардима квалитета рада установе:

2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко методичка решења на часу

3,51

2.2 Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу   2,26
2.3.  Наставник  прилагођава  рад  на  часу  образовно-васпитним  потребама

ученика   2,77
2.4.  Ученици стичу знања на часу  3,06
2.5 Наставник ефикасно управља процесом учења на часу  2,77
2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења

2,61
2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу  2,94

Снаге наше школе у Области настава и учење по
стандадима квалитета рада установе су  :

2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко методичка решења
на часу :  

Наставници  у великој већини истичу циљеве часа и кључне речи и појмове
које ученици треба да запамте. Стекао се утисак , а и ученички одговори у
већини случајева потврђују да су разумели наставника како предаје и да су
упутства  и  објашњења  која  добијају  јасна.  Већина  наставника  поступно
поставља сложeваценије задатке, питања, захтеве.

2.2 Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу

Већина  наставника  учи  ученике  како  да  користе  различите  начине  за
решавање проблема. Такође, већина учи ученике како да градиво повежeвацу са



претходно наученим, са примерима из свакодневног жeвацивота и садржeвацајима из
различитих области. 

2.3.  Наставник  прилагођава  рад  на  часу  образовно-васпитним
потребама ученика

Анкетирањем  ученика  долазимо  до  сазнања  да  већина  наставника  држeваце
допунску  и  додатну  наставу  по  потреби.  Увидом  у   књигу  евиденције,
дневнике примећујемо да уколико се и држeваце многи не уписују часове допунске
и додатне наставе . 

2.4.  Ученици стичу знања на часу
На  већини  посећених  часова  ученици  су  заинтересовани  за  рад,  активни,
стекао се утисак да разумеју предмет учења на часу.  Приметно је било да
ученици користе повратне информације наставника како би дошли до решења.
2.5 Наставник ефикасно управља процесом учења на часу

На већини посећених часова није било проблема са дисциплином, а и ученици
су изјављивали да наставници углавном ефикасно управљају дисциплином на
часу.  Наставници  су  у  већини  случаја  ефикасно  повезивали  делове  часа  и
користили  време  на  часу.  Има  наставника  који  веома  успешно  усмеравају
интеракцију међу ученицима, тако да она буде у функцији учења. 

2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег
учења
На  посећеним  часовима  углавном  није  било  приметно  оцењивање  знања
ученика, али ученички одговори показују да наставници углавном дају оцене
пред ученицима, као и да образлажeвацу исте. Похвално је што је приметно било
да наставници похваљују активности ученика на часу (изношење мишљења,
коментарисање, одговарање на питања наставника)

2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу

Наставници  показују  емпатију  према  ученицима  и  комуникација  на  часу  је
углавном двосмерна.

Слабости наше школе у Области настава и учење
по стандадима квалитета рада установе су  :

2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко методичка решења
на часу :  



Од облика рада доминира фронтални рад, а од наставних метода вербалне
методе.  Стекао се утисак да би разноврсније  коришћење наставних метода и
облика рада допринео и већој  пажeвацњи и заинтересованости ученика за рад.
Наставници би требали посебну пажeвацњу обратити на писање припрема за час,
како би она садржeвацала све потребне елементе. 

2.2 Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу:

Једна од сугестија  наставницима била је и то да би било добро да се утиче на
мотивисање  ученика,  поготово  оних  заинтересованијих  да  потражeваце
информације из других извора.  Сугестија се такође односила и на то да би
било  добро  да  наставници  уче  ученике  како  да  постављају  себи  циљеве  у
учењу.

2.3.  Наставник  прилагођава  рад  на  часу  образовно-васпитним
потребама ученика

На већини посећених  часова  је фалила организованост  наставе на три
нивоа, као и прилагођеност начина и темпа рада, као и наставног материјала
могућностима ученика. Примећивало се да  је настава прилагођена или само
основном нивоу,  или само  напредном нивоу,  без  индивидуализације  у  раду
ученика. По мишљењу ученика не држeваце сви наставници код којих су посећени
часови додатне и допунске часове, неки не држeваце ни једно ни друго, док неки
држeваце или само допунске или само додатне часове. 

2.4.  Ученици стичу знања на часу

На  неколико  посећених  часова  није  било  приметно  да  су  наставници
проверили да ли је остварен циљ часа. 

2.5 Наставник ефикасно управља процесом учења на часу

 Наставници на часу нису користили наставна средстава, а у анкетама ученика
долазимо до податка да у већини случаја  наставници не користе  наставна
средства, те се час своди на искључиво вербалне методе рада. Неки ученички
одговори  сугеришу  да  наставници  користе  часове  из  предмета  како  би
решавали проблеме и обавезе које треба обавити на чосу, а да се часови чоса
не одржeвацавају. На тај начин ученици губе од самог процеса учења на часу. 

2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег
учења



Начин рада на часу потребно је у већини случајева прилагодити могућностима
ученика,  а  вредновање  такође  ускладити  са  могућностима  ученика.
Примењивати  метод наредне  зоне  развоја  ученика,  подстицати  ученике  да
напредују. 

2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу

На већини часова није приметно мотивисање ученика од стране наставника да
додатно  истражeваце  садржeвацаје  о  којима  се  учи  или  понавља.  Повременео  би
наставници требало да практикују евалуацију часа од стране ученика. 

Предложене мере за отклањање слабости:

 Детаљније праћење одржeвацавања и евидентирања часова допунске,
додатне наставе , часова слободне активности и ЧОС-а

 Едукација  наставника  на  тему  успешне  организације  и
реализације  часа,  на  тему  наставних  метода,  вођења  школске
документације

 Чешће посећивање часова предметне наставе и часова ЧОС-а
 Организовање и реализација огледних часова по активима у циљу

вертикалне размене искустава. 

Извештај  о  самовредновању  биће  детаљно  презентован  Тиму  за
самовредновање, а након тога прослеђен и члановима Тима за развојно
планирање и тима за стручно усавршавање.Са њим ће бити упознати и
чланови Наставничког већа и Педагошки колегијум.

Председник  Тима  за  самовредновање:
Директор школе:
Андријана  Божeвацанин,  психолог
Светлана Тамаши Јевтић



 


	Република Србија - АП Војводина
	2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко методичка решења на часу 3,51
	2.2 Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу 2,26
	2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика 2,77
	2.4. Ученици стичу знања на часу 3,06
	2.5 Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 2,77
	2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења 2,61
	2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу 2,94
	2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко методичка решења на часу :
	Наставници у великој већини истичу циљеве часа и кључне речи и појмове које ученици треба да запамте. Стекао се утисак , а и ученички одговори у већини случајева потврђују да су разумели наставника како предаје и да су упутства и објашњења која добијају јасна. Већина наставника поступно поставља сложеније задатке, питања, захтеве.
	2.2 Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу
	Већина наставника учи ученике како да користе различите начине за решавање проблема. Такође, већина учи ученике како да градиво повежу са претходно наученим, са примерима из свакодневног живота и садржајима из различитих области.
	2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика
	Анкетирањем ученика долазимо до сазнања да већина наставника држе допунску и додатну наставу по потреби. Увидом у књигу евиденције, дневнике примећујемо да уколико се и држе многи не уписују часове допунске и додатне наставе .
	2.4. Ученици стичу знања на часу
	На већини посећених часова ученици су заинтересовани за рад, активни, стекао се утисак да разумеју предмет учења на часу. Приметно је било да ученици користе повратне информације наставника како би дошли до решења.
	2.5 Наставник ефикасно управља процесом учења на часу
	На већини посећених часова није било проблема са дисциплином, а и ученици су изјављивали да наставници углавном ефикасно управљају дисциплином на часу. Наставници су у већини случаја ефикасно повезивали делове часа и користили време на часу. Има наставника који веома успешно усмеравају интеракцију међу ученицима, тако да она буде у функцији учења.
	2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења
	На посећеним часовима углавном није било приметно оцењивање знања ученика, али ученички одговори показују да наставници углавном дају оцене пред ученицима, као и да образлажу исте. Похвално је што је приметно било да наставници похваљују активности ученика на часу (изношење мишљења, коментарисање, одговарање на питања наставника)
	2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу
	Наставници показују емпатију према ученицима и комуникација на часу је углавном двосмерна.
	2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко методичка решења на часу :
	Од облика рада доминира фронтални рад, а од наставних метода вербалне методе. Стекао се утисак да би разноврсније коришћење наставних метода и облика рада допринео и већој пажњи и заинтересованости ученика за рад. Наставници би требали посебну пажњу обратити на писање припрема за час, како би она садржала све потребне елементе.
	2.2 Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу:
	Једна од сугестија наставницима била је и то да би било добро да се утиче на мотивисање ученика, поготово оних заинтересованијих да потраже информације из других извора. Сугестија се такође односила и на то да би било добро да наставници уче ученике како да постављају себи циљеве у учењу.
	2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика
	На већини посећених часова је фалила организованост наставе на три нивоа, као и прилагођеност начина и темпа рада, као и наставног материјала могућностима ученика. Примећивало се да је настава прилагођена или само основном нивоу, или само напредном нивоу, без индивидуализације у раду ученика. По мишљењу ученика не држе сви наставници код којих су посећени часови додатне и допунске часове, неки не држе ни једно ни друго, док неки држе или само допунске или само додатне часове.
	2.4. Ученици стичу знања на часу
	На неколико посећених часова није било приметно да су наставници проверили да ли је остварен циљ часа.
	2.5 Наставник ефикасно управља процесом учења на часу
	Наставници на часу нису користили наставна средстава, а у анкетама ученика долазимо до податка да у већини случаја наставници не користе наставна средства, те се час своди на искључиво вербалне методе рада. Неки ученички одговори сугеришу да наставници користе часове из предмета како би решавали проблеме и обавезе које треба обавити на чосу, а да се часови чоса не одржавају. На тај начин ученици губе од самог процеса учења на часу.
	2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења
	Начин рада на часу потребно је у већини случајева прилагодити могућностима ученика, а вредновање такође ускладити са могућностима ученика. Примењивати метод наредне зоне развоја ученика, подстицати ученике да напредују.
	2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу
	На већини часова није приметно мотивисање ученика од стране наставника да додатно истраже садржаје о којима се учи или понавља. Повременео би наставници требало да практикују евалуацију часа од стране ученика.
	Предложене мере за отклањање слабости:
	Детаљније праћење одржавања и евидентирања часова допунске, додатне наставе , часова слободне активности и ЧОС-а
	Едукација наставника на тему успешне организације и реализације часа, на тему наставних метода, вођења школске документације
	Чешће посећивање часова предметне наставе и часова ЧОС-а
	Организовање и реализација огледних часова по активима у циљу вертикалне размене искустава.
	Извештај о самовредновању биће детаљно презентован Тиму за самовредновање, а након тога прослеђен и члановима Тима за развојно планирање и тима за стручно усавршавање.Са њим ће бити упознати и чланови Наставничког већа и Педагошки колегијум.
	Председник Тима за самовредновање: Директор школе:
	Андријана Божанин, психолог Светлана Тамаши Јевтић

