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АГЕНДА КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

„Образовне активности и васпитно образовни рад у условима пандемије“ 

04.03.2022.    Учитељски факултет, Лепосавић 

Линк за прикључење: https://us02web.zoom.us/j/83781926629?pwd=WUJIRDN2WStHQ1AwQmo3c2VydWVWUT09  

Отварање конференције (10,00-10,30) 

10,00 Доц.др Бранислав Ранђеловић Председник организационог одбора конференције 

10,05 Проф.др Радомир Арсић, декан Председник програмског одбора конференције 

10,10 Проф.др Јован Базић, проректор Универзитет у Приштини са приврем.седиштем у К.Митровици 

10,20 Проф.Др Бојан Тубић, помоћник Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС 

Сесија 1 - Пленарни део - саопштења по позиву (10,30-11,25) 

10,30 Владо Симеуновић, 
Сања Милић  

Да ли ће криза КОВИД-19 подстаћи транзицију унивезитета ка 
образовању 4.0 у дигитално неразвијеним земљама? 

10,50 Слађана Димитријевић Мешовито учење (Blended learning) у високом образовању пре, 
током и после пандемије 

11,10 Бранислав Ранђеловић, 
Елизабета Каралић,  
Данијела Ђукић 

Утицај пандемије КОВИД-19 на спровођење међународне 
студије ПИРЛС 2021 у школама у Републици Србији 

Пауза (11,25-11,30) 

Сесија 2 - Радни део – саопштења (11,30-13,10) 

11,30 Ивана Ристић,  
Радомир Арсић,  
Невенка Зрнзевић 

Компетенције за примену дигиталних технологија у вапитању 
и образовању деце са сметњама у развоју 

11,40 Сања Маричић, 
Ненад Милинковић 

Спремност учитеља за онлајн наставу математике током 
пандемије КОВИД-19 

11,50 Љиљана Пауновић, 
Зорица Гајтановић, 
Шејват Љајко, Ана Тошковић 

Ставови уитеља са Косова и метохије о онлајн настави 
математике током пандемије КОВИД-19 

12,00 Живорад Миленовић, 
Весна Минић 

Дигитална компетенција наставника према оквиру 
компетенција за целоживотно учење у функцији обучености 
наставника за реализацију наставе на даљину у условима 
глобалне пандемије 

12,10 Јелена Стевановић, 
Емилија Лазаревић 

Настава српског језика у онлајн окружењу током пандемије 
КОВИД-19 у Србији: мишљења наставника 

12,20 Александар Новаковић, 
Јелена Османовић Зајуић, 
Јелена Максимовић 

Структура часова у онлајн наставном окружењу 

12,30 Тамара Куштер, Горан Лапат Opterećenje učenika domaćom zadaćom u uvjetima pandemije 

12,40 Раиса Цветковић, 
Јелена Круљ, 
Емилија Марковић 

Информационо-комуникационе технологије у процесу 
образоваса на даљину: педагошко-психолошки мониторинг 
ефективности за време пандемије КОВИД-19 

12,50 Душан Симјановић, 
Бранислав Ранђеловић 

Критеријуми који утичу на академске перформансе током 
КОВИД 19 пандемије 

13,00 Бранислава Поповић Ћитић, 
Ана Паушић, Марија Стојановић, 
Марина Ковачевић Лепојевић, 
Лидија Буквић Бранковић 

Могућности примене онлајн алата за учење у образовно-
васпитном процесу 
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Пауза (13,10-13,15) 

Сесија 3 - Радни део – саопштења (13,15-15,00) 

13,15 Миља Зец, Дуња Стекић, 
Маријана Веселиновић, 
Милкица Марјановић 

Стрес мајки деце основношклског узраста за време наставе на 
даљину 

13,25 Загорка Марков Организација и квалитет онлајн наставе у време пандемије 
корона вирусом за наставне предмете из области специјалне 
едукације и рехабилитације 

13,35 Предраг Јеленковић,  
Душан Ранђеловић,  
Наташа Лазовић 

Процена квалитета наставе на даљину на Универзитету у 
Приштини – Косовској Митровици и улога медија у адаптацији 
студената на ново онлајн окружење 

13,45 Далиборка Поповић 
Милица Поповић 

Родитељске улоге и подршка измењеном васпитном 
контексту услед пандемије Ковид 19 

13,55 Мејрима Љајко, 
Владица Стојановић 

Примена временских серија у предикцији развоја пандемије и 
анализа одговарајућих мера у образовном систему 

14,05 Маја Радоман – Цветићанин, 
Соња Ђорђевић 

Књиге, браћо, а не корона изговори! 

14,15 Александар Миленковић 
Сузана Алексић 
Аница Саковић 

Ставови наставника математике о реализацији наставе на 
даљину и њихове навике о употреби различитих дигиталних 
ресурса у настави 

14,25 Александра Митровић Функционалност електронске интерактивне платформе 
ClassIn у онлајн настави 

14,35 Јелица Божовић, 
Еуген Љајко 

Ставови професора и студената о е-учењу на Универзитету у 
Приштини 

14,45 Биљана Јеремић Компетенције учитеља за реализацију онлајн наставе из 
предмета Музичка култура у условима пандемије Covid 19 

14,55 Петар Рајчевић Недоумица наставника – да ли сам довољно компетентан у 
новим дигиталним условима? 

Закључци и затварање конференције 

15,00 Доц.др Бранислав Ранђеловић Председник организационог одбора конференције 

 

Свим учесницима конференције и свим коауторима радова је омогућено да присуствују и слушају 
саопштења и презентације, путем линка. Пожељно је прикључити се макар 10 минута пре почетка 
конференције, а биће омогућено и прикључење неопосредно пре термина за презентацију. 

Свим презентерима, који то желе, биће омогућено да поделе свој екран и да користе презентације. 
Сугестија је да микрофон и камера буду све време искључени, а када презентер буде најављен, да се 
тада и микрофон и камера укључе. 

04.03.2022. на сајту пројекта/конференције (овде) биће доступна прва верзија Зборника сажетака и 
биће омогућено преузимање. Након конферецније, до 18.03.2022. а по добијању ЦИП-а и ИСБН, на 
истом мету биће постављена финална верзија, а штампана верзија ће бити послата ауторима поштом. 

Аутори који желе да након конференције доставе комплетан рад, ради објављивања у часопису, моћи 
то да ураде најкасније до 31.03.2022. на мејл Projekat.Imp002@gmail.com. Инструкције за припрему и 
форматирање комплетних радова налазе се овде. Радови који буду прошли редован процес стручне 
рецензије и селекције, биће публиковани у посебном броју овогодишњег издања научног часописа 
Зборник радова Учитељског факултета у Лепосавићу. 

 
Организациони одбор конференције 
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