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1. УВОД 

Пандемија изазвана вирусом КОВИД19 изазвала је корените промене у 

многим делатностима, чија је реализација у кратком временском раздобљу 

прилагођена је новонасталим околностима – пословању на даљину, виртуелној 

колаборацији и сврсисходнијем коришћењу савремених информационо-

комуникационих технологија. У таквом окружењу посебан изазов имали су 

просветни радници – васпитачи у вртићима, учитељи и наставници у основним и 

средњим школама, односно професори на универзитетима.  

Иако се дуги низ година указује на потребу стицања и развоја дигиталних 

компетенција ради извођења наставе на даљину, тек са успостављањем ванредне 

ситуације такве тежње добиле су своје пуно оправдање и свој пуни смисао. Наиме, 

сви, без изузетка, били су принуђени да са традиционалног начина реализације 

наставе пређу на електронску наставу. Овде је специфичну диференцирајућу улогу 

имао и претходни степен спремности наставника на укључивање у онлајн 

активности у настави или степен отпора на промене. 

Дигиталне технологије, одговорно, смислено и етички примењене, могу 

имати кључну улогу у процесу трансформације наставе, учења и вредновања у 

систему образовања 21. века, који представља једини формални ослонац за допринос 

развоју грађанског друштва знања, заснованог на принципима социјалне кохезије и 

општег добра. Дигитално образовање или, тачније речено, дигитални сегмент 

образовања у фокусу треба да има само оне активности које ће допринети да ученици 

развију свој потенцијал у већој мери него што је у случају без примене дигиталне 

технологије. Другим речима, технологију не смемо да посматрамо као супститут 

традиционалном образовању, већ као његов комплемент.  

Непосредна интеракција на релацији наставник – ученик и ученик – ученик 

веома је важна за развој когнитивних и социјалних вештина младих људи, а нарочито 

је важна за децу и млађе ученике. Стога је наставник тај који, у складу са одликама 

конкретног образовног окружења у коме делује и са својом професионалном 



аутономијом и стручношћу, доноси одлуку на који начин ће и у којој мери користити 

дигиталне технологије у раду са ученицима.  

Технологија може да омогући наставнику да кроз организовање нових, 

разноврсних облика учења, наставе и оцењивања, а у складу са климом у школи, 

узрасним карактеристикама, развојним потребама, те са могућностима и 

интересовањима ученика, подигне ниво квалитета образовања, учини га 

релевантним, ефикасним, отвореним и доступним. 

Оквир дигиталних компетенција наставника – Наставник за дигитално доба, 

који је објављен 2019. године, настао је као одговор на дигиталну трансформацију, 

са циљем да се дође до референтног оквира за развој дигиталних компетенција 

запослених у образовању, само две године, након доношења претходног оквира, а 

услед промена у области дигиталних технологија и интензивираних активности 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја у сфери дигиталног 

образовања, донесена је одлука да се Оквир ревидира. Могу се очекивати даље 

промене у овом домену, тј. да се са овом праксом настави у наредном периоду, у 

складу са променама у дигиталној сфери и потребама исказаним од стране образовне 

заједнице. 

Након свих поменутих промена и одговарајућих активности, са научне тачке 

гледишта, постало је веома занимљиво, а за државу и образовни систем веома 

корисно, истражити  педагошко-психолошке аспекте наставе у условима пандемије, 

њихове импликације на образовни процес, затим коришћење онлајн ресурса и веб 

апликација у настави, као и детаљно истражити Дигиталне компетенццје учитеља и 

наставника и тренутну дигиталну зрелост школа. 

 

2. ОСВРТ НА ТРЕНУТНУ СИТАУЦИЈУ 

1.1. КОВИД19 – увод у нашу нову дигиталну стварност 

Пандемија КОВИД19 нам је променила животе комплетно, у различитим 

аспектима личног али и друштвеног живота. Брзо смо морали да се прилагодимо  



новонасталим околностима. Почели смо да послујемо на даљину, користимо 

виртуелну колаборацију и боље и сврсисходније користимо савремене ИКТ уређаје.  

У таквом окружењу посебан изазов имали су просветни радници – учитељи и 

наставници у основним и средњим школама, односно професори на универзитетима. 

Иако се дуги низ година указује на потребу стицања и развоја дигиталних 

компетенција ради извођења наставе на даљину, тек са успостављањем ванредне 

ситуације такве тежње добиле су своје пуно оправдање и свој пуни смисао. Наиме, 

сви, без изузетка, били су принуђени да са традиционалног начина реализације 

наставе пређу на електронску наставу.  

Она група наставника која је раније схватила значај имплементације 

савремених информационо-комуникационих технологија у наставни процес 

безболније је прошла кроз транзицију са једног вида наставе на други, док је далеко 

било теже оном делу наставника који је од почетка негирао њихову употребну 

вредност. Тиме се још једном показало да дигиталне компетенције имају суштински 

значај за све просветне раднике, од којих се очекује да поседују одговарајући ниво 

информатичке, информационе, дигиталне и медијске писмености ради успешне 

реализације наставе. 

Од марта 2020. године, како се број случајева КОВИД19 у свету повећавао и 

вирус почео ширити, очигледно је било да ће бити тешко довршити наставни процес 

током текуће школске године. Било је јасно да неће бити могуће спровести све 

активности и завршити школску годину у редовним условима. Након Одлуке Владе 

Републике Србије о обустави наставе у високошколским установама, основним и 

средњим школама и редовном раду предшколских образовних установа, која је 

донета у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања и Уредбом на државне 

ванредне мере Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије, а тиме и читав образовни систем у земљи, морало је брзо да реагује. Због 

епидемиолошке ситуације у земљи, како би се обезбедиле јединствене радње и 

третмани у образовним институцијама, од 17. марта 2020. године организовано је 

учење на даљину (Имел, 1998; Портер, 1997). Директан рад са децом у 

предшколским установама, настава у свим основним и средњим школама, као и 



високошколским установама, привремено је обустављена. Усвојен је сложен 

оперативни план активности, који се састоји од великог броја различитих програма 

и алтернативних (углавном дигиталних) начина предавања и учења у предшколским, 

основним и средњим школама. Фокус је био на организацији учења на даљину 

(Батес, 1995; Мооре, ет ал. 2011; Миниц, 2017). 

1.2.   Дигиталне компетеницје и дигитална зрелост 

Дигиталне технологије имају значајан потенцијал да допринесу подизању 

квалитета и досезању исхода образовања ученика и студената, као и одраслих особа 

укључених у целоживотно учење. Посматрано на нивоу система, дигитална 

трансформација обухвата све области образовне политике. Достављање додатних 

инструкција школама о томе како да организују онлајн наставу могу повољно да се 

рефлектују на дугорочне циљеве развоја дигиталног образовања. Оне, пре свега, 

доприносе додатном оспособљавању школа и наставника да организују квалитетну 

хибридну наставу, која чини интегрални део образовног процеса у школама. Овај 

еволутивни корак представља кључни ослонац за унапређивање укупног квалитета 

образовања на свим нивоима, у ближој и даљој будућности.   

Како би се у свим областима образовне политике дигиталне технологије стратешки 

интегрисале у наставну праксу у земљама Европе и Западног Балкана, Европска 

комисија:  

● имплементира нови Акциони план за развој дигиталног образовања 2021-

2027 (Акциони план 2018-2020 је имплементиран); 

● омогућава представницима Републике Србије да, од 2014. године, учествују 

у консултативном процесу, извештавању, изради и бесплатној примени 

инструмената образовне политике за развој дигиталног образовања, кроз 

учешће у Отвореном методу координације;  

● организује годишње извештавање са фокусом на дигитално образовање у 

оквиру публикације Преглад образовања и обуке (Education and Training 

Monitor) за земље чланице и истраживање Дигитално образовање у Европи 



кроз мрежу Еуридикa (Eurydice) укључујући Републику Србију као чланицу 

мреже; 

● финансира мерење нивоа дигиталних компетенција ученика кроз ICILS  

међународно тестирање у коме учествује и Република Србија. 

У Републици Србији је од 2014. године успешно имплементиран одређен број 

инструмената образовне политике у складу са наведеним акционим плановима ЕУ и 

реализовано континуирано извештавање о томе. Република Србија је документовано 

препозната као водећа земља у Европи у примени Селфи инструмента, дизајну и 

брзини ревидирања Оквира дигиталних компетенција наставника и реформи 

програма наставе и учења у области информатике и рачунарства. 

Ипак, треба имати на уму да нису сви пројекти реализовани у овој области у 

нашој земљи у последњих 20 година били довољно ефектни (реформа образовања 

захтева значајне ресурсе). Охрабрује чињеница да у складу са Стратешким оквиром 

за европску сарадњу у образовању и обуци (ЕТ 2020) и Акционим планом за развој 

дигиталног образовања (EU Digital Education Action Plan 2027) Европска комисија, 

у периоду од 2021. до 2023. године, финансира имплементацију пројекта 

„Превазилажење дигиталног јаза”. Пројекат треба да одговори на кризу изазвану 

пандемијом, допринесе развоју дигиталног образовања и превазилажењу дигиталног 

јаза у Републици Србији (посебна пажња је усмерена на компензаторну функцију 

школе и потребе ученика из осетљивих група). Пројекат спроводе УНИЦЕФ и 

МПНТР и он обухвата: 

● набавку хадрвера и инсталацију бесплатног софтвера ради успостављања 

инфраструктуре која подржава организацију хибридне и онлајн наставе 

(централна и школске инстанце система за управљање учењем Мудл) и 

пратеће обуке у свим школама у предуниверзитетском образовању;  

● унапређивање стратешког и успостављање регулаторног оквира за развој 

дигиталног сегмента образовања; 

● формирање Банке дигиталних отворених образовних ресурса и школских 

обрaзовно-технолошких библиотека (мобилни дигитални уређаји које 



ученици из осетљивих група могу да позајме током онлајн наставе) и друге 

повезане активности. 

У претходном периоду покренут је низ иницијатива које треба да допринесу  

ширем и дубљем разумевању дигиталног образовања, са фокусом на то да се школе, 

наставници и ученици на адекватан начин уведу у дигитални свет и свет наставе 

подржане дигиталном технологијом. Предмети информатике и рачунарства су 

уведени у програме првих разреда основне школе са циљем оспособљавања будућих 

учитеља за примену дигиталних технологија. Оно што је такође, неопходно је и 

процењивање капацитета школа за дигиталну наставу и образовање на даљину. 

У овом тренутку, постоји велика шанса да се у Републици Србији, дигитално 

образовање помери са маргине и постане равноправна компонента наставе, учења и 

вредновања у 21. веку. 

Република Србија може за кратко време да успостави квалитетно организовану 

онлајн наставу у свим школама и тиме осигура добар правац развоја хибридне 

наставе, уколико се довољно дуго и посвећено држи дефинисаних праваца развоја. 

Република Србија може да остане водећа земља у региону која уводи адекватне 

промене у систем образовања у области дигитализације. Једна од веома позитивних 

одлика нашег образовног система је отвореност ка доношењу одлука кроз 

консултативни процес, уз уважавање савета експерата и међународних организација, 

као и одлучност за коришћење свих расположивих ресурса до њиховог максимума 

како би се стање у школама унапредило. Од посебне важности је и опредељеност 

руководилаца образовних установа да прате инструкције органа државне управе и 

већином да их адекватно примењују. 

Стога, кључну улогу у процесу успостављања онлајн наставе, а касније и 

хибридне наставе, имају лидери на националном нивоу, као и директори школа који 

треба да разумеју које препреке треба уклонити, како, где и на који начин дигитална 

технологија може да унапреди образовање, које инвестиције су оправдане и 

смислене, каква је улога и одговорност наставника, како охрабрити запослене да 

континуирано уче из примера добре праксе и негују кулутру размене и сарадње, 

дискутујући о ризицима и добитима које доноси дигитално друштво. Оно што је 



најважније јесте да сви актери разумеју да описани процес није нимало компликован 

и немогућ за примену, већ да захтева невелики организациони искорак, праћење 

инструкција, унапређен дијалог и уверење у то да ће се наши укупни капацитети за 

реализацију онлајн и хибридне наставе убрзано, и без алтернативе, повећати.. 

У складу са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године у којој се 

препознаје значај и улога дигиталних технологија за унапређивање система 

образовања као и Саопштењем Европске комисије: Развој школа и изузетности у 

подучавању за боље основе у животу из 2017. године, у коме се истиче да је потребно 

развијати нове начине подучавања и учења у свету који је све више мобилан и 

дигиталан, Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује Оквир 

дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2019.  

Оквир представља једну од мера образовне политике за развој дигиталног 

образовања, који има велики потенцијал за повећање приступа образовању у 

контексту целоживотног учења. Применом Оквира, наставници посредно доприносе 

развоју дигиталних компетенција ученика за живот и рад у дигиталном друштву. 

Неке од скорашњих иницијатива и пројеката који се реализују у процесу 

дигитализације, комплементарних Оквиру су: иновирање програма наставе и учења 

предмета из области информатике, технологије и рачунарства за основне и средње 

школе, повећање броја ИТ одељења у гимназијама, увођење инструмента за 

самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – „Селфи“, пилотирање 

увођења дигиталних уџбеника, опремање школе у већем обиму, увођење ес–

дневника, реализација Програма „Школе за 21 век“ у сарадњи са British Councilom 

учешће у Европској недељи програмирања. Дигиталне компетенције све више 

постају компетенције које су од суштинског значаја за све запослене и грађане. 

Основне дигиталне компетенције, дугорочно посматрано, генеришу се превасходно 

у систему образовања који обезбеђује приступ систематизованим научним знањима, 

а ниво поседовања дигиталних компетенција ученика, између осталог, зависи у 

великој мери од нивоа дигиталних компетенција наставника. Стога се од наставника 

очекује да поседују одговарајући ниво информатичке, информационе, дигиталне и 

медијске писмености, као и да у областима у којима држе наставу познају модерне 



концепте, методе и алате који претпостављају смислену употребу дигиталних 

технологија. 

Применом оквира дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 

2019. промовише се педагошка употреба дигиталних технологија у циљу 

подстицања иновативности у настави и постизања вишег нивоа остварености 

стандарда образовних постигнућа.   

Најновија дешавања у образовању изазвана пандемијом вируса КОВИД19 и 

прелазак са традиционалне наставе на електронску наставу, утицала су да се појави 

посебно интересовање методичара наставе у вези са сагледавањем дигиталних 

компетенција наставног особља у XXI веку. Промене су посебно утицале на 

универзитетске професоре од којих стручна јавност очекује да буду узори у примени 

савремених информационо-комуникационих технологија. Група наставника која је 

раније схватила значај рачунара и мобилних телефона у настави безболније је 

прошла кроз транзицију са једног вида наставе на други, док је далеко било теже 

оном делу наставника који је од почетка негирао њихову функционалност. Такво 

чињенично стање утицало је да се крене у дубље сагледавање њихове функције у 

осавремењивању академске праксе, да се анализирају званичне стратегије развоја 

образовања и постојећи оквири потребних дигиталних компетенција. Стога аутори 

у овом раду износе предлог оквира дигиталних компетенција професора на 

високошколским институцијама у Републици Србији, класификујући их шест 

категорија неопходних за успешну реализацију академске наставе: 1) Основна 

информатичка знања о савременим информационо-комуникационим технологијама; 

2) Успостављање комуникације у виртуелном окружењу; 3) Управљање виртуелним 

окружењем за учење; 4) Припрема наставног материјала помоћу апликативних 

софтвера; 5) Креирање и вођење електронског портфолија; 6) Безбедно коришћење 

онлајн окружења и етика 

На српском говорном подручју нема много радова у којима се аутори баве 

дигиталним компетенцијама универзитетских професора. Махом се истраживачи 

окрећу класификацији педагошких и дидактичко-методичких компетенција, 

изналазећи да стицање дигиталних компетенција представља њихов важан сегмент. 

Тако Круљ и Арсић (2011, стр. 57) сматрају да универзитетски професор мора бити 



спреман за педагошки рад, развој и усавршавање. Само захваљујући тежњи ка 

квалитетнијим педагошким и дидактичко-методичким компетенцијама може 

осигурати стручност и успешну наставу (Babić-Kerkez 2008). Стручност 

универзитетског професора обезбеђује се квалитетним иницијалним образовањем, 

концептом целоживотног учешћа и правилницима о избору у звања, који захтевају 

константно усавршавање у датој научној области. Као битна компонента стручности 

у XXI веку говори се о поседовању дигиталних компетенција. Кузмановић (2017) 

дигиталне компетенције (дигиталну писменост) види као једну од осам кључних 

компетенција за целоживотно учење и развој у данашњем, глобалном, 

информационом и дигитализованом друштву. Шћепановић и сар. (2017), ослањајући 

се на горе поменути Оквир дигиталних компетенција, издвајају тридесет дигиталних 

компетенција распоређених у осам широких група: 1) претрага, приступ, чување и 

управљање информацијама; 2) претрага, адаптација и креирање дигиталних садржаја 

за наставу и учење; 3) управљање дигиталним садржајем за наставу и учење и његово 

дељење; 4) управљање окружењем за учење; 5) настава и учење; 6) формативно и 

сумативно оцењивање, бележење, праћење и извештавање о напретку студената; 7) 

комуникација и сарадња у онлајн окружењу; 8) етика и безбедност.  

На англоамеричком подручју Фром (2007) говори о дигиталним 

компетенцијама као о важном предуслову за извођење квалитетне наставе у XXI 

веку, везујући их за способност појединца да користи ИКТ; на пример, употреба 

специфичног дигиталног софтвера: МS Word или других алата за уређивање текста. 

Роџерс (2000) и Битнер (2002) сматрају да у развоју дигиталних компетенција 

професора важно место заузима институционална подршка, под којом се 

подразумева обезбеђивање савремених наставних средстава (рачунара, пројектора, 

штампача, камера итд.), модерних софтвера и сталних стручних усавршавања. 

Сходно томе, може се тврдити да универзитети представљају најбоља места за развој 

дигиталних компетенција (Tsvere, Srikanta, Nyaruwata 2013, стр. 285). 1  Са друге 

стране, Кариуки (2004) тврди да је развој ове врсте компетенција у блиској вези са 

ентузијазмом самих професора – постојање жеље да користе савремена наставна 

 
1  Често се од професора очекује да буде узор својим студентима у примени информационо-

комуникационих технологија. 



средства. У вези са тим, Сабалиаускас и сарадници (2006) пишу о постојању 

основних дигиталних компетенција, постојању етичких компетенција у коришћењу 

ИКТ-а, интеграцији ИКТ-а у наставни процес и методима њихове примене. 

Крумсвик (2011) истиче да ,,путовање“ ка дигиталним компетенцијама подразумева 

њихову примену у пракси, са једне стране, и саморефлексију, са друге стране, и то 

кроз четири једноставне етапе: усвајање, прилагођавање, присвајање и иновацију 

(Krumsvik 2012, стр. 47). 

 

3. СВРХА ИСТРАЖИВАЊА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА 

 Настава на даљину, онлајн настава, и хибридна настава су присутне у бројним 

истраживањима. Без обзира на то, ове тематика још увек није у довољној мери 

проучена. Слична је ситуација и са дигиталним компентецијама наставног кадра, 

мерилима и начинима за мерење дигиталне зрелости школа. Поврх свега, примена 

образовних технологија, савремених софтверских програмских пакете за наставу у 

појединим наставним предметима, примена иновативних дидактичко-методичких 

модела, нису у довољној мери пропраћена одговарајућим научним истраживањима 

и резултатима. Посебно није било довољно емпиријских истраживања. Нека од 

присустних истраживања проучавају само поједине сегменте предложеног 

проблема.  

Досадашњи радови из ове области дати су у референцама, на крају пројектног 

предлога. Наведени су радови презентовани са научним конференцијама, затим 

радови из домаћих и страних научних часописа, а неки од њих су чак и у водећим 

светским часописима. У њима су приказани резултати истраживања који показују 

позитивне примере из теорије и праксе. 

 

Оно што недостаје и у поменутим истраживањима јесте, најпре 

разграничавање основних појмова, као што су на пример  дигитално образовање, 

образовање на даљину, онлајн настава, хибридна настава, систем за управљање 

учењем, дигитални уређај, дигитална компетенција, и прецизно дефинисање 

њиховог значења. 



Даље, неопходна су нова истраживања у овом актуаелном тренутку, након 

годину дана измењених услова рада у школама. Добијени резултати биће много 

релевантнији и кориснији за одлучиоце у образовном систему, ради планирања 

даљих корака, него што су то резултати добијени у анкетама и истраживањима током 

пролећа или током јесени 2020. 

Полазећи од овакве практичне и научне заснованости, сврха овог пројекта 

је: 

• истраживање педагошко-психолошких аспеката наставе у условима 

пандемије;  

• анализа њихових импликација на целокупни образовни процес;  

• истраживање о степену и начинима коришћења онлајн ресурса и веб 

апликација у настави;  

• детаљна анализа дигиталних компетенције учитеља, наставника и 

универзитетских професора, у светлу тренутне ситуације и условима 

хибридне наставе;  

• свеобухватна анализа дигиталне зрелости школа. 

Очекује се да се кроз овај пројекат, кроз истраживачке радове који ће бити 

публиковани у зборнику конференције или у научним часописима, дође до 

закључака, препорука и предлога одређених мера у свим доменима које овај пројекат 

покрива, да на тај начин наши научници и стручњаци који су ангажовани на пројекту 

дају свој допринос широј друштвеној заједници и образовном систему у целини. 

 

 

3. ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ истраживања и пројекта је да се кроз истраживања и анализе дође 

до релевантних закључака, препорука и предлога одређених мера, у свим доменима 

које овај пројекат покрива, да се на тај начин да допринос широј друштвеној 

заједници и образовном систему у целини, како би се убудуће, упркос измењеним 

околностима, постигао виши квалитет образовања у целини. 



 Специфични научни циљеви су:  

1) истраживање педагошко-психолошких аспеката наставе у условима 

пандемије у млађим разредима основне школе; 

2) истраживање педагошко-психолошких аспеката наставе у условима 

пандемије у предметној настави у основној и средњој школи; 

3) анализа импликација измењених околности обављања наставе на 

целокупни образовни процес;  

4) истраживање о степену и начинима коришћења онлајн ресурса и веб 

апликација у настави; 

5) анализа дигиталних компетенције учитеља, наставника и 

универзитетских професора, у светлу тренутне ситуације и условима 

хибридне наставе и 

6) истраживање дигиталне зрелости школа са перпорукама за алате 

који би се користили у школама у сврху подизања степена дигиталне 

зрелости. 

Специфични практични циљеви су:  

1) увођење новина у наставу методичких предмета на Учитељском 

факултету у Лепосавићу, а које су произишле као закључци и 

препоруке из истраживања током пројекта; 

2) увећање удела коришћења онлајн ресурса и веб апликација у 

настави; 

3) анализа дигиталних компетенције учитеља, наставника и 

универзитетских професора, у светлу тренутне ситуације и условима 

хибридне наставе  

4) публиковање препорука и алата за испитивање дигиталне зрелости 

школа и увођење  у школе 

5) подношење пријаве за акредитовање једног програма стручног 

усавршвања за учитеље васпитаче код Завода за унапређење 

васпитања и образовања у Београду; 

6) у случају добијања акредитације, реализација једног бесплатног 

семинара за учитеље на подручју Косова и Метохије. 



 

4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД 

Пројекaт ће бити реализован кроз два потпројекта: 

1) Педагошко-психолошки аспекти наставе у условима пандемије и 

импликације на образовни процес и корипћење онлајн ресурса и веб 

апликација у настави, и 

2) Дигиталне компетенције учитеља и наставника и дигитална зрелост 

школа. 

Истраживачи би кроз оба потпројекта, свако у свом домену или заједнички, у 

мањим тимовима, спроводили истраживања и анализу добијених резултата. Поред 

тога, деловали би и у правцу практичне реализације циљева и задатака пројекта и то 

у правцу дигитализације васпитања и образовања и увођења иновативних 

дидактичко-методичких модела и програма у васпитању и образовању. 

За реализацију циљева и задатака пројекта користиће се постојећа 

материјална средства Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић. 

 Материјална средства за одређене сегменте реализације пројекта биће 

обезбеђена из сопствених прихода Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић у 

складу  са Статутом и Правилником о ЦНИП Учитељског факултета у Призрену – 

Лепосавић, о чему ће посебну одлуку донети Савет факутета.  

Планира се и апликација по будућем јавном позиву Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије у 2022, за суфинансирање 

организације научне конференције у марту 2022, која би била организована у оквиру 

пројекта. Планира се и апликација за организацију округлих столова код институција 

локалне самоуправе и шире друштвене заједнице. 

Припрема и објављивање публикације (књига, зборник радова са 

конференције) у електронском формату, а која би уследила након одржавања научне 

конференције, из средстава Учитељског факултета у Призрену-Лепосавићу. Едитори 

би били руководилац пројекта и руководиоци оба потпројекта. 

 

 



5. ВРЕМЕНСКО ТРАЈАЊЕ И ОПИС ПРОЈЕКТА 

 Предвиђено време трајања пројекта је 12 (дванаест) месеци, и то у периоду 

од 1. априла 2021, закључно са 31. мартом 2022. године.  

Пројекат ће бити реализован кроз три фазе: 

1. Припремна  фаза (01. Април 2021 – 30. Јун 2021.) 

2. Фаза истраживања и анализе (01. Јул 2021 – 31. Децембар 2021.)  

3. Завршна фаза (01. Јануар 2022 – 31. Март 2022.) 

Фазе су дефинисане са прецизно одређеним задацима, који су у гантограму 

формулисани хронолошким редоследом. С тим у вези, пројекат се може рашчланити 

на три дела, у оквиру којих би се паралелно извршавали задаци и активности у оба 

потпројекта. Истраживачи би били ангажовани кроз све три фазе пројекта.  

 Припремна фаза подразумева: припремне радње за почетак реализације 

пројекта, креирање истраживаких тимова у оквиру оба потпројекта, дефинисање 

задатака, детаљно филтрирање идеја за истраживање, успостављање хипотеза и 

основа за почетак рада. Даље, ова фаза подразумева постављање интернет сајта 

пројекта, на којем би биле све информације о пројекту и који би током целог 

пројектног периода био својевресна «дигитална огласна табла» пројекта. 

Кључни догађај у овој фази би био први од три округла стола, који се планира 

за почетак маја 2021, на коме би осим истраживача учествовали и други 

стејкхолдери, заинтересовани за тематику овог пројекта (представници 

Министарства, образовних институција, школа, синдиката, удружења родитеља, 

ученичких парламената). Учешће би било строго по позиву, а сврха овог округлог 

стола је отварање нових видика, спајање са праксом, инкорпорирање мишљења свих 

релевантних чинилаца у основе пројекта. 

Фаза истраживања и анализе подразумева: истраживачки рад пројектних 

тимова, анализу резултата и статистичку обраду истих, као и почетак припрема за 

научну конференцију (именовање руководиоца пројекта за председавајућег научне 

конференције, формирање научног и програмског одбора, именовање секретаријата 

конферецније, формирање јавног позива, први позив у октобру 2021, други позив у 

јануару 2022, пријава до краја фебруара 2022). 



На почетку ове фазе, потпројекти припремају и свој први интерни извештај о 

раду и активностима у претходној фази пројекта. Друга фаза, наравно, подразумева 

и редовно ажурирање и поставаљање садржаја на интеренет сајт пројекта, током 

целог период извршавања. 

Важан догађај у другој фази би био други од три округла стола, који се 

планира за децембар 2021, на коме би осим истраживача учествовали и други 

стејкхолдери, заинтересовани за тематику овог пројекта (представници 

Министарства, образовних институција, школа, синдиката, удружења родитеља, 

ученичких парламената). Учешће би такође било строго по позиву, а сврха овог 

округлог стола је разговор о добијеним резултатима, прикупљање милшљења других 

релевантних личности и институција и финална припрема резултата за уношење у 

научне радове за конференцију. 

Завршна фаза пројекта почиње припремом другог интерог извештаја и 

извештавањем потпројеката о реализованим активностима у другој фази пројекта. 

Ова фаза даље подразумева: наставак припрема за научну конфернцију (рецензија 

радова, комункација са ауторима), затим саму реализацију конференције у марту 

2022, припрему одговарајуће публикације . 

Током целе треће фазе ће, наравно, бити редовно ажуриран интернет сајт 

пројекта, са свим пратећим документима и садржајима.  

Трећи и поседњи округли сто, у марту 2022, посвећен је промоцији 

публикације, саопштавању сублимираних резултата целог пројекта, као и промоцији 

свох достигнућа пројекта. Учесници су опет представници важних институција 

(представници Министарстава, образовних институција, школа, синдиката, 

удружења родитеља, ученичких парламената), а учешће би такође било строго по 

позиву. 

Ова фаза завршава извештавањем проејктног тима према Факултету, а 

извештаји би били припремани током последње месеца пројекта. 

 

 

 

 



Активност А М Ј Ј А С О Н Д Ј Ф М 

 Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 

1. Припремне радње Х            

2. Креирање тимова Х            

3. Постављање сајта пројекта, ажурирање 

садржаја у складу са прој.активностима 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

4. Успостављање хипотеза и основа за 

почетак  рада 
 

Х Х          

5. Округли сто 1  Х           

6. Истраживачки рад  тимова    Х Х Х Х Х     

7. Анализа резултата и статистичка обрада      Х Х Х Х    

8. Припрема за науч.конференцију      Х Х Х Х    

9. Први позив за конференцију       Х      

10. Округли сто 2         Х    

11. Други позив за конференцију          Х   

12. Зборник сажетака           Х  

13. Конференција            Х 

14. Припрема и публиков. зборника           Х Х 

15. Округли сто 3            Х 

16. Извештавање    Х      Х  Х 

 

6. УЧЕСНИЦИ ПРОЈЕКТА 

Руководилац пројекта: Доц. др Бранислав Ранђеловић 

Учесници пројекта ће бити разврстани у два потпројекта: 

1) Потпројекат: Педагошко-психолошки аспекти наставе у условима 

пандемије и импликације на образовни процес и коришћење онлајн ресурса 

и веб апликација у настави 

1. Проф. др Невенка Зрнзевић, руководилац потпројекта, 

2. Доц. др Сања Милић,  Педагошки факултет у Бијељини, 

Универзитета у Источном Сарајеву (БиХ – Република Српска), 

3. Проф. Др Петар Рајчевић 

4. Доц. др Јелена Круљ 



5. Доц. др Ивана Ристић, 

6. Мр Раиса Цветковић 

7. Мр Далиборка Ђерковић. 

2) Потпројекат: Дигиталне компетенццје учитеља и наставника и 

дигитална зрелост школа, 

1. Проф. др Синиша Минић, руководилац потпројекта, 

2. Др Јосиф Петроски, Педагошки факултет Универзитета Свети 

Климент Охридски у Битољу (С.Македонија), 

3. Проф. Др Љиљана Пауновић 

4. Доц. др Бранислав Ранђеловић, и 

5. Асист. Ана Тошковић 

 

7. ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Након сваке фазе реализације пројекта, сачињавали би се посебни интерни 

извештаји за сваки од потпројеката, као и збирни интерни репорт. Извештај би 

садржао детаљни опис остварених резултата уз све потребне статистичке 

показатеље. Садржао би и детаљан опис утрошених материјалних средстава. 

 

8. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Након реализације пројектних активности, очекује се да, на основу 

истраживања, детаљне анализе, статистичке обраде и презентованих резултата у 

научним радовима на конфернцији или у часописима, имамо следеће резултате 

пројекта: 

 

➢ Р1: Припремљене и објављене препоруке научног тима пројекта у 

области педагошко-психолошких аспеката наставе у условима 

пандемије и импликација на образовни процес у разредној настави. 

➢ Р2: Припремљене и објављене препоруке научног тима пројекта у 

области педагошко-психолошких аспеката наставе у условима 

пандемије и импликација на образовни процес у предметној настави. 



➢ Р3: Припремљене и објављене препоруке научног тима пројекта у 

области коришћења онлајн ресурса и веб апликација у настави; 

➢ Р4: Припремљене и објављене препоруке научног тима пројекта у 

области  дигиталних компетенције учитеља и наставника; 

➢ Р5: Припремљене и објављене препоруке научног тима пројекта у 

области  дигиталне зрелости школа; 

➢ Р6: Реализована три округла стола са релевантним саговорницима; 

➢ Р7: Реализовану научну конфернцију; 

➢ Р8: Публиковани зборник радова и радове у другим домаћим и 

иностраним научним часописима, са резултатима проистеклим из 

истраживања у оквиру пројекта. 
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