
 

 

Квалитативна анализа добијених резултата 

 

У процесу испитивања учествовали су сви наставници и учитељи наше школе. Није било 

никаквих проблема приликом реализације испитивања, јер је било постављено у веома 

пригодној форми гугл упитника, који је веома практичан и једноставан за одговарање, не 

одузимајући пуно времена испитаницима, што их је чинило мотивисаним да дају одговоре 

и да се сви укључе у испитивање. 

92% наставног кадра (у даљем тексту наставници) мишљења је да је у потпуности могуће 

из Годишњег извештаја о раду школе добити најважније информације о активностима 

школе за претходни период, те је као такав Годишњи извештај заиста показатељ шта је све 

реализовано у раду школе од онога што је и планирано Годишњим планом рада школе . 

Исти проценат наставника такође сматра да је целокупно планирање наставног процеса 

усмерено на развој и остваривање циљева/исхода образовања и васпитања.То је веома 

важно јер указује на то да се планирање не врши стихијски већ на основу дотадашњих 

резултата и успеха ученика и наставника, те самим тим и школе у целини. 

Пратећи смернице педагошко-психолошке службе, али и на основу свог вишегодишњег 

искуства рада са децом и у самом образовању, наставници се труде да што више 

активирају ученике, кроз методе и технике на самом часу као и кроз велики број пројеката 

и ваннаставних активности у којима ученици учествују. 92% наставника сматра да су у 

њиховим дневним припремама видљиве и јасне методе и технике којима се ученици 

мотивишу и подстичу на што већу активност. 

Наша школа има већ дуги низ година активан званични сајт школе. Његова најважнија 

функција јесте управо обавештавање и информисање како родитеља и локалне средине, 

тако и ученика и запослених у самој пколи. Сви наставници имају обавезу да садржаје 

који су релевантни за њихов предмет и активности, припремају за сајт. На осноцу 

садржаја са сајта школе, информишу се и Министарство просвете , науке и технологије, 



као и Школска управа, јер је званични сајт једино место, на интернет простору, на коме се 

може и мора наћи сва неопходна школска документација-планови, програми, обавештења 

за родитеље и ученике, подршка ученицима, инклузивне мере...Само 7.3% наставника није 

задовољно начином на који функционише школски сајт, док остатак запослених сматра да 

су информације постављене на сајту школе пригодне и релевантне. 

Однедавно школа поседује и активне друштвене мреже, преко који такође одржава 

комуникацију са родитељима, средином, ученицима и тзв. пратиоцима. 

100% наставника се слаже са тим да све релевантне информације о раду школе добијају из 

Годишњег извештаја о раду школе и на наставничком већу. Сви наставници су упознати 

са постојањем Тимова у школи који су задужени за различите тематике и области, као и о 

томе ком тиму свако од њих припада, а у ком је координатор. Сви тимови и њихови 

чланови су наведени у Годишњем плану рада школе. 

Навика која још увек није изграђена код свих наставника, а требало би да буде, јесте да у 

својим месечним плановима и дневним припремама врше и евалуацију и вредновање свог 

личног рада у том периоду или датој области, као и да о томе информишу Наставничко 

вече, као и Стручно веће. Проценат наставника који то не чини је 14,6 % али је то ипак 

значајна бројка, јер би то морало постати уобичајена и подразумевана пракса, ради 

планирања даљег усавршавања и кориговања евентуалних недостатака у раду. 

Циљеви/исходи образовног и васпитног процеса треба да буду у основи рада наставника и 

92% наставника сматра да је планирање наставе у нашој школи управо  ка постизању 

планираних исхода и усмерено. 

Активно учешће ученика на часу се одавно негује у нашој школи, те није изненађујуће 

што 92% наставника у своје припреме укључује методе и технике којима се планира 

активно учешће ученика на часу. 

На основу постигнућа ученика, а у зависности од афинитета и  и њихових способности , 

планирају се допунска и додатна настава, а све ради развоја функционалног знања код 

ученика. 



78% наставника је мишљења да њихове припреме садрже адекватне облике 

самовредновања њиховог личног рада, мада је то питање које је  подложно грешкама у 

процени због пристрасности и субјективности у размишљању. Стога није на одмет опет 

напоменути колико је самоперцепција и самовредновање наставника важно, ради што 

бољег даљег планирања али иу реализације већ планираних активности. 

Као главни закључак можемо рећи да се процес планирана и програмирања образовно-

васпитног процеса у нашој школи, као и информисање о постигнутим исходима и 

резултатима обавља на задовољавајућем нивоу. Наравно да је увек потребно задржати и 

дозу самокритике јер увек све може и мора да буде боље. Нека нам то остане као задатак 

за будући рад и активност како наставника тако и ученика. Код овакве вресте упитника 

готово је немогуће избећи утицај субјективности у давању одговора, те је самим тим и 

доза ове наведене самокритике у потпуности примерена. 

 

 

 


