
Пилотирање Селфи инструмента за дуално 
образовање у Републици Србији

Вебинар | 4. децембар 2020 | Торино



АГЕНДА

1. Уводно обраћање

2. Дигитално образовање и дуално образовање у земљи

3. Пилотирање Селфи инструмента за дуално образовање

4. Аналира резултата пилотирања

5. Закључци и препоруке

2



ПРЕГЛЕД ПИЛОТИРАЊА СЕЛФИ ИНСТРУМЕНТА ЗА ДУАЛНО 
ОБРАЗОВАЊЕ
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• У јуну 2020, Република Србија је потврдила учешће у пилотирању Селфи 

инструмента за дуално образовање. 

• Селфи инструмент за дуално образовање ће бити интегрисан у постојећи 

Селфи инструмент ако је валидиран током пилота. 

• У зависности од резултата пилотирања, нова верзија Селфи 

инструмента ће бити објављена 2021.

• На националном нивоу, Селфи инструмент за дуално образовање се 

сматра ефикасним и једноставним за употребу инструментом образовне 

политике.



ДИГИТАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ У ЗЕМЉИ

DSC-DOL Policy Area
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• Закон о дуалном образовању је усвојен 2017. године

• Имплементација у пуном обиму је почела 1. септембра 2019. године

• Тренутно, у Србији је дуално образовање уведено у око 10% средљих 

стручних школи: 

• 4500 ученика

• 600 послодаваца

• Смернице за унапређивање улоге информационо-комуникационих 

технологија у образовању (2013), Национални просветни савет. 

• У припреми – Стратегија развоја образовања до 2030. године



ПИЛОТИРАЊЕ СЕЛФИ ИНСТРУМЕНТА ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

DSC-DOL Policy Area
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• На основу критеријума изабрано је 15 средњих стручних школа из ИКТ 

сектора, које раде по дуалном моделу. 

• Представници послодаваца су одабрани:

• уз помоћ школа, или 

• одабрани из базе података Привредне коморе Србије.

• Учешће свих позваних школа и послодаваца је било на добровољној основи.



ПИЛОТИРАЊЕ СЕЛФИ ИНСТРУМЕНТА ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

DSC-DOL Policy Area
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1. Детаљан план приказан у првом извештају.

2. Повезивање и комуникација са свим релевантним представницима заинтересованих 
страна.

3. Размена информација са сваким директором појединачно.

a. допис из МПНТР

b. именовање Селфи школског координатора 

c. Први састанак са школама које учествују у пилотирању у Србији, (5. октобар 2020).

d. 77 учесника из 15 одабраних школа је учествовало (15 Селфи школских 
координатора, 26 инструктора, 16 директора, и 20 наставника). 

e. Сарадња са представницима Обједињеног истраживачког центра, ЕТФ-а, МПНТР, 
ЗВКОВ-а, ПКС



ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

• Пилот је реализован од 5. октобра до 11. новембра 2020. године. 

• Учествовало је 13 школа. 

• 9 школа је успело да спроведе самовредновање укључивши бар једног инструктора запосленог код послодавца.

• 791 учесника је попунило Селфи упитнике за дуално образовање: 

• 548 ученика, 

• 162 наставника, 

• 51 руководилаца у школи и 

• 30 инструктора запослених код послодаваца (већина послодаваца је из сектора производње).

• На основу података из пилота, степен задовољства исказаног у вези примене Селфи инструмента је 7.31.

Напомена:резултати пилота нису репрезентативни за цео система образовања у Републици Србији. 
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АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПИЛОТА
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АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ПИЛОТА
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ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ ИЗ СРБИЈЕ

• 13 школа и 30 послодаваца из ИКТ сектора је обухваћено студијом и извештајем о 
пилоту.

• Због пандемије, једна школа је отказала учешће а три школе нису могле да укључе 
инструкторе у процес самовредновања.

• Студија случаја: Техничка школа Власотинце – 5 полу-структурираних интервјуа.

• примена Селфи инструмента за дуално образовање је било освешћујуће искуство које 
им је омогућило да створе јаснију слику о тренутном стању у области дигиталног 
капацитета школе и служи као основ за наредни развојни период.

Резултати пилота:

• Инструктори: Континуирани професионални развој (3.65), Вредновање (2.83). 

• Ученици: Педагогија: подршка и ресурси (4.3), Дигитална компетенција ученика (3.69), 
као и сва питања која се односе на дуално образовање су оцењена највишом оценом.
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Хвала!

Угљеша Марјановић


