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ПОЗИВ  

ЗА УЧЕШЋЕ НА ПРВОМ ОКРУГЛОМ СТОЛУ ПРОЈЕКТА 

„ИМП002 - Истраживања о образовним активностима и васпитно образовном раду у 

условима пандемије КОВИД19 - онлајн настава, настава на даљину, хибридна настава. 

Анализа дигиталних компетенција просветних радника и дигиталне зрелости школа“ 

 

Поштовани,  

Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу организује округли сто и 

размену стручних мишљења у оквиру пројекта ИМП002. Циљ овог округлог стола 

је укрштање ставова и размишљања академског дела јавности, представника 

стручних институција и практичара из образовања, као и дискусија учесника o 

могућим импликацијама у будуности, а све то у циљу формулисања идеја за 

истраживаање и добијања ваљаних препорука за образовну праксу и политику.  

Округли сто ће бити одржан 11. маја 2021. године у амфитеатру 

Учитељског факултета у Лепосавићу. У случају погоршања епидемиолошке 

ситуације, скуп ће бити пребачен на неку од платформи за састанак у путем 

интернета, али учесници ће о томе бити благовремено обабвештени. 

Позивамо Вас да нам се придружите и узмете учешће у раду. Оквирна 

агенда је у прилогу, а финална ће бити достављена неколико дана пре догађаја.  

 Молимо за потврду Вашег учешћа, на адресу ufp@pr.ac.rs . Уколико је 

потребно да Вам факултет обезбеди у смештај у Лепосавићу, најавити на исти 

овај мејл. 

С поштовањем, 

      Руководилац пројекта                          Декан Факултета  

 

Доц.др Бранислав Ранђеловић        Проф.др Радомир Арсић 
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АГЕНДА за 11.05.2021. 
 

10,30 – 11,00 Окупљање учесника, кафа добродошлице. 

 

11,00 – 11,20 Поздравне речи: 

   Доц.др Бранислав Ранђеловић, руководилац пројекта 

   Проф. др Радомир Арсић, Декан  

   (представник Универзитета у Приштини – К.Митровици) 

   (представник локалне самоуправе) 

 

11,20 -11,35 Настава у условима епидемије, искуства дигитализације и 

хибридне наставе – представник Завода за вредновање 

квалитета/Министарства просвете 

 

11,35 – 11,50 Поглед из школе – директор/учитељ/наставник из школе 

 

11,50 – 12,05 Погледа са родитељске стране – представник родитеља 

 

12,05 – 12,20 Искуства из земаља окружења 

 

12,20 – 12,30 Дискусија 

 

12,30   Ручак (у складу са важећим епидемиолошким мерама) 
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