
SIMPOZIJ: 

Kako lahko samoevalvacijsko orodje SELFIE 
pripomore k nadaljnji informatizaciji v srednji šoli

Borut Čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Nives Kreuh, Zavod RS za šolstvo

Moderatorji po omizjih:
Uroš Škof, Alenka Krapež, Lidija Žigon, Simon Konečnik, Egon Pipan, Zvonko Kustec

Srečanje ravnateljev srednjega šolstva, 20. november 2018, Portorož



Izvajalci

mag. BORUT ČAMPELJ (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

mag. NIVES KREUH (Zavod Republike Slovenije za šolstvo)

UROŠ ŠKOF (Gimnazija Brežice)

ALENKA KRAPEŽ (Gimnazija Vič)

LIDIJA ŽIGON (Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana)

SIMON KONEČNIK (Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola)

MOJCA LUKŠIČ (Gimnazija Novo mesto)

ZVONKO KUSTEC (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer)



❖ predstavitev samoevalvacijskega orodja SELFIE 

➢ od oktobra 2018 dosegljivo na spletu v vseh uradnih jezikih v EU

➢ vprašalnik izpolnjujejo tri skupine deležnikov: vodstvo, učitelji, dijaki

❖ individualno delo: primeri vprašanj (SELFIE) 

❖ skupinsko delo udeležencev: načrt uporabe orodja SELFIE na šoli

NAMEN



http://url.sio.si/4ikt

https://padlet.com/nives_kreuh/nkhp2wc9pja6
https://padlet.com/nives_kreuh/nkhp2wc9pja6
http://url.sio.si/4ikt


Samoevalvacija (informatizacije) šole



Osnovne informacije o samoevalvacijskem orodju SELFIE 

video, 2 min
https://www.youtube.com/watch?v=n_Ma0-2f_1w

http://www.youtube.com/watch?v=n_Ma0-2f_1w
http://www.youtube.com/watch?v=n_Ma0-2f_1w




Individualno delo -
primeri vprašanj za različne 
deležnike in ogled rezultatov



Selfie za učitelje

http://url.sio.si/6ikt
OMIZJE 2

Selfie za dijake

http://url.sio.si/7ikt
OMIZJE 1

Selfie za vodstvo šole

http://url.sio.si/8ikt
OMIZJE 3

http://url.sio.si/6ikt
http://url.sio.si/7ikt
http://url.sio.si/8ikt


POGLEJMO PODROBNOSTI 
ORODJA SELFIE NA SPLETU

REGISTRACIJA ŠOLE 
http://url.sio.si/selfie

http://url.sio.si/selfie


VODSTVENI DELAVCI 

(ne le ravnatelj)

1. ŠEST PODROČIJ

2. NA VPRAŠALNIKE ODGOVARJAJO

UČITELJI

DIJAKI

A. VODENJE ŠOLE

B. INFRASTRUKTURA IN OPREMA
C. STALNO STROKOVNO 

SPOPOLNJEVANJE
D. POUČEVANJE IN UČENJE

E. DIGITALNO VREDNOTENJE

F. DIGITALNE KOMPETENCE DIJAKOV

PRIMER REZULTATOV NA ŠOLI



KAKO LAHKO UPORABLJAM ORODJE SELFIE?

1. NAČRTOVANJE IZPOLNJEVANJA VPRAŠALNIKA 

- vhodni podatki

- koordinator na šoli

- povezava do vprašalnika (vodstvo šole, učitelji, dijaki)

- organizacija izpolnjevanja vprašalnika

2. UPORABA REZULTATOV in PODATKOV 













KAKO SO ODGOVARJALI 

UČITELJI NA NAŠI ŠOLI

LAHKO PRENESEMO SLIKO 

(png ali pdf)





DODATNE FUNKCIONALNOSTI 
(lahko se jih doda v naslednjih samoevalvacijah)







Skupinsko delo - načrt uporabe orodja SELFIE na šoli

V vsakem omizju v google docs http://url.sio.si/5ikt

NALOGA: V omizjih prediskutirajte in naredite načrt uporabe 

orodja SELFIE na šoli
A) NAČRT REŠEVANJA SAMOEVALVACIJSKEGA VPRAŠALNIKA:

- terminski načrt (kdaj predstaviti orodje na šoli - npr. pedagoška konferenca; določiti obdobje reševanja vprašalnika)

- način izvedbe (kdo koordinira na šoli in njegove naloge; razdeliti delo posameznikom ali celo izvesti skupno uporabo 

vprašalnikov za posamezne deležnike: učitelji, dijaki)

B) UPORABA REZULTATOV (tudi vključiti v samoevalvacijsko poročilo) in vključitev v nadaljnje načrtovanje 

(nadgradnja načrta informatizacije šole, nadgradnja LDN šole in LDN posameznikov

http://url.sio.si/5ikt


POVZETEK - SELFIE

● spodbuja ugotavljanje trenutnega stanja na srednji šoli 

○ različni deležniki imajo drugačne poglede na obstoječe stanje

● pripomore k celoviti diskusiji

○ različni deležniki argumentirajo lastne poglede, jih

○ skušajo poenotiti 

● pripomore k opredelitvi nadaljnjih prioritet 

○ strategija informatizacija šole

○ letni delovni načrti

● vključitev v samoevalvacijsko poročilo šole skladno z 49. členom ZOFI



Prosojnice so objavljene na naslovu

http://url.sio.si/selfie_ppt

http://url.sio.si/selfie_ppt


Zaključek - anketa (www.menti.com, 48 88 99)

Ali boste v letošnjem šolskem letu uporabili orodje SELFIE?

Vaše splošno zadovoljstvo s simpozijem (SELFIE).

http://www.menti.com

