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Предложена питања о комбинованом учењу  

У овом документу можете пронаћи нека питања која могу помоћи вашој школској заједници да демонстрира употребу дигиталних технологија 
током комбинованог учења.  

Ако желите да додате нека од ових питања у упитник, можете да их копирате у одељак „Ваше изјаве“ из „Прилагодите упитник“. 

Назив ставке Руководилац у школи Наставник Ученик 

Ефикасно коришћење 

система за управљање 

учењем 

Постоји систем за управљање учењем у 

оквиру кога ученици могу да комуницирају 

са својим наставницима и проналазе задатке, 

активности, распоред и ресурсе 

Изаберите 5 само ако у школи, по Вашем 

мишљењу, користите систем за управљање 

учењем на добро организован и савремени 

начин како бисте помогли интеракцију и 

комуникацију између наставника и ученика. 

Ученици би могли одатле да буду 

преусмерени на други софтвер и ресурсе. 

Постоји централни систем за управљање 

учењем на коме ученици могу да пронађу 

задатке, активности, распоред, ресурсе и да 

комуницирају са мном 

Изаберите 5 само ако, по Вашем мишљењу, 

користите систем за управљање учењем на 

добро организован и савремени начин како 

бисте помогли управљање, интеракцију и 

комуникацију између наставника и ученика. 

Ученици би могли одатле да буду преусмерени 

на други софтвер и ресурсе. 

Постоји онлајн простор на коме могу да 

нађем своје задатке, активности, 

распоред, ресурсе и комуницирам са 

својим наставницима 

Изаберите 5 само ако, према Вашем 

мишљењу, у школи постоји онлајн 

простор простор који је добро 

организован и савремен тако да можете 

пронаћи задатке, распоред, ресурсе и 

комуницирате са наставницима 

Управљање временом 

У нашој школи ученици уче како да 

управљају својим временом користећи 

дигиталне технологије 

Изаберите 5 само ако, по Вашем мишљењу, 

ученици имају могућности да науче како да 

управљају својим временом - и у школи и код 

куће - користећи дигиталне технологије попут 

заједничких календара или алата за 

У нашој школи ученици уче како да управљају 

својим временом користећи дигиталне 

технологије 

Изаберите 5 само ако, по Вашем мишљењу, 

ученици имају могућности да науче како да 

управљају својим временом - и у школи и код 

куће - користећи дигиталне технологије попут 

заједничких календара или алата за планирање 

У нашој школи учимо како да 

управљамо својим временом користећи 

дигиталне технологије 

Изаберите 5 само ако, по Вашем 

мишљењу, имате прилику да научите 

како да користите заједничке календаре 

и алате за планирање задатака како бисте 

направили распоред за школске задатке, 



планирање како би поставили распоред рада, 

одмора, управљање временом на екрану и 

избегавање ометања. 

како би поставили распоред рада, одмора, 

управљање временом на екрану и избегавање 

ометања. 

направили паузе, управљали временом 

на екрану и избегавали ометања током 

рада како у школи тако и код куће 

САМОСТАЛНО УЧЕЊЕ: 

Тражење помоћи при учењу 

У нашој школи ученици уче како да користе 

технологије за тражење помоћи када имају 

потешкоће при учењу 

Изаберите 5 само ако, по Вашем мишљењу, 

ученици уче како да користе дигиталне 

технологије (имејл, поруке, коментари) како 

би тражили помоћ при учењу: нпр. који је алат 

одговарајући за коришћење, како поставити 

право питање, кога питати 

У нашој школи ученици уче како да користе 

технологије за тражење помоћи када имају 

потешкоће при учењу 

Изаберите 5 само ако, по Вашем мишљењу, 

ученици уче како да користе дигиталне 

технологије (имејл, поруке, коментари) како би 

тражили помоћ при учењу: нпр. који је алат 

одговарајући за коришћење, како поставити 

право питање, кога питати 

У  школи учимо како да користимо 

дигиталне технологије да бисмо 

тражили помоћ када имамо потешкоће 

при учењу 

Изаберите 5 само ако, по Вашем 

мишљењу, учите како да користе 

дигиталне технологије које је школа 

предложила (имејл, поруке, коментари) 

како би тражили помоћ при учењу: нпр. 

учите који је алат одговарајући за 

коришћење, кога питати, како поставити 

право питање 

САМОСТАЛНО УЧЕЊЕ: 

Тражење помоћи при 

коришћењу технологија 

У нашој школи ученици уче како да користе 

технологије за тражење помоћи када имају 

потешкоће при коришћењу 

софтвера/апликација које њихови 

наставници користе 

Изаберите 5 само ако, по Вашем мишљењу, 

ученици уче како да користе дигиталне 

технологије (имејл, поруке, коментари) како 

би тражили помоћ при учењу. То би могло 

подразумевати: како описати проблем, који је 

прави медиј или канал за коришћење, како 

навести озбиљност или хитност ствари. 

У нашој школи ученици уче како да користе 

технологије за тражење помоћи када имају 

потешкоће при коришћењу 

софтвера/апликација које ја користим 

Изаберите 5 само ако, по Вашем мишљењу, ученици 

уче како да користе дигиталне технологије (имејл, 

поруке, коментари) како би тражили помоћ при 

учењу. То би могло подразумевати: како описати 

проблем, који је прави медиј или канал за 

коришћење, како навести озбиљност или хитност 

ствари. 

У школи учим како да користим 

технологије за тражење помоћи када 

имам потешкоће при коришћењу 

софтвера/апликација које користи мој 

наставник 

Изаберите 5 само ако, по Вашем 

мишљењу, учите како да користите 

дигиталне технологије које је Ваша школа 

предложила (имејл, поруке, коментари) 

како би тражили помоћ када имате 

потешкоће при коришћењу 

сифтвера/апликација које користи 

наставник. То би могло подразумевати: 

како описати проблем, који је прави 



медиј или канал за коришћење, како 

навести озбиљност или хитност ствари. 

САМОСТАЛНО УЧЕЊЕ: 

способност за самостално 

учење 

У нашој школи наставници користе 

дигиталне алате како би помогли ученицима 

да се носе са изазовима и потешкоћама са 

којима се суочавају током учења 

Изаберите 5 само ако, према Вашем 

мишљењу, наставници користе дигиталне 

алате као што су симулације, дигиталне игре, 

онлајн дискусије итд. како би научили ученике 

да уче (нпр. како се носити са грешкама и 

поправити их, суочити се са потешкоћама, 

разочарањем и стресом, решити сложене 

задатке и управљати временом) 

Користим дигиталне алате како бих 

помогао/ла ученицима да се носе са 

изазовима и потешкоћама са којима се 

суочавају током учења 

Изаберите 5 само ако, према вашем мишљењу, 

користите дигиталне алате као што су 

симулације, дигиталне игре, онлајн дискусије 

итд. како бисте научили ученике да уче (нпр. 

како се носити са грешкама и поправити их, 

суочити са напором, разочарањем и стресом, 

решити сложене задатке и управљати 

временом) 

Користим дигиталне алате који ми 

помажу да се носим са изазовима и 

потешкоћама са којима се суочавам 

током учења 

Изаберите 5 само ако, према Вашем 

мишљењу, користите дигиталне алате као 

што су симулације, дигиталне игре, 

онлајн дискусије итд. који Вам помажу да 

научите како се учи (нпр. како се носити 

са грешкама и поправити их, суочити са 

напором, разочарањем и стресом, 

решити сложене задатке и управљати 

временом) 

Изокренута учионица 

У нашој школи наставници пружају 

ученицима могућност да новим наставним 

садржајима приступе онлајн како би школске 

часове користили за интерактивне 

активности 

Изаберите 5 само ако наставници, по вашем 

мишљењу, ученицима представљају нове 

садржаје у форми онлајн ресурса (нпр. кратки 

инструктивни видео снимци, текстови, 

подкасти и практичне демонстрације) да би се 

они унапред припремили и час (у школи и / 

или онлајн) користили за дискусије, 

активности за решавање проблема, рад на 

Обезбеђујем ученицима онлајн материјале са 

новим садржајим како би час користили за 

интерактивне активности 

Изаберите 5 само ако ученике, по вашем 

мишљењу, упознајете са новим садржајима 

обезбеђујући им онлајн ресурсе (нпр. кратке 

инструктивне видео снимке, текстове, подкасте 

и практичне демонстрације) да би се они 

унапред припремили и час (у школи и / или 

онлајн) користили за дискусије, активности за 

решавање проблема, рад на пројектима итд. 

Наставници нам пружају могућност 

приступа онлајн материјалима са новим 

садржајима како бисмо часове 

користили за интерактивне активности 

Изаберите 5 само ако наставници, по 

Вашем мишљењу, обрађују нове 

садржаје тако што Вам обезбеђују онлајн 

ресурсе као што су кратки инструктивни 

видео снимци, текстови, подкасти и 

практичне демонстрације да би се 

унапред припремили и час (у школи и / 

или онлајн) користили за дискусије, 

активности за решавање проблема, рад 



пројектима итд. на пројектима итд. 

Наставници уче како да реше 

техничке проблеме 

Подржавамо наставнике да уче како да реше 

основне техничке проблеме када користе 

дигиталне технологије 

Изаберите 5 само ако, по вашем мишљењу, 

пружате наставницима могућност да уче како 

да индентификују свакодневне техничке 

проблеме (нпр. индентификација проблема са 

приступом интернету, звук који не 

функционише, потешкоће при приступању 

систему за управљање учењем) и да их реше 

тако што ће питати друге наставнике или 

ученике или коришћењем упутства које могу 

да пронађу на интернету 

Школа нас подржава да учимо како да 

решимо основне техничке проблеме када 

користимо дигиталне технологије 

Изаберите 5 само ако вам школа, по вашем 

мишљењу, пружа могућност да учите како да 

индентификујете свакодневне техничке 

проблеме (нпр. индентификација проблема са 

приступом интернету, звук који не 

функционише, потешкоће при приступању 

систему за управљање учењем) и да их решите 

тако што ћете питати друге наставнике или 

ученике или коришћењем упутства које можете 

пронаћи на интернету 

 

Хоризонтално учење| 

Технички проблеми" 

У нашој школи организујемо обуку за 

наставнике о технологији која се користи за 

подршку комбинованом учењу (укључујући 

образовање на даљину, онлајн наставу, 

комбиновано учење) 

 Изаберите 5, само ако, по вашем мишљењу, 

школа организује обуку за наставнике о 

коришћењу софтвера попут имејла, софтвера 

за видео-конференције, система за 

управљање учењем, веб 2.0 алата, софтвера за 

креирање онлајн ресурса, софтвера у облаку 

У нашој школи организујемо обуку за 

наставнике о технологији која се користи 

за подршку комбинованом учењу 

(укључујући образовање на даљину, 

онлајн наставу, комбиновано учење)  

Изаберите 5, само ако, по вашем мишљењу, 

школа организује обуку за наставнике о 

коришћењу софтвера попут имејла, софтвера за 

видео конференције, система за управљање 

учењем, веб 2.0 алата, софтвера за креирање 

онлајн ресурса, софтвера у облаку 

 



Хоризонтално учење| 

педагошки изазови 

У нашој школи организујемо обуку за 

наставнике која их усмерава да се фокусирају 

на педагошке аспекте комбинованог учења 

(укључујући учење на даљину, онлајн 

наставу, комбиновано учење)  

Изаберите 5 само ако, по вашем 

мишљењу, школа организује обуку 

наставника која се фокусира на педагошке 

изазове комбинованог учења (нпр. како 

мотивисати и ангажовати ученике, када и 

како користити синхрону и асинхрону 

наставу, како подржати породице и 

ученике) 

У нашој школи организујемо обуку за 

наставнике која их усмерава да се 

фокусирају на педагошке аспекте 

комбинованог учења (укључујући учење 

на даљину, онлајн наставу, комбиновано 

учење) 

 Изаберите 5 само ако, по вашем 

мишљењу, школа организује обуку 

наставника која се фокусира на педагошке 

изазове комбинованог учења (нпр. како 

мотивисати и ангажовати ученике, када и 

како користити синхрону и асинхрону 

наставу, како подржати породице и 

ученике) 

 

 

 

Сарадња наставника на 

креирању ресурса 

У нашој школи наставници сарађују на 

креирању репозиторијума дељених онлајн 

ресурса 

Изаберите 5 само ако, по вашем мишљењу, 

наставници у школи сарађују на плану и 

креирању репозиторијума онлајн ресурса 

У школи сарађујем са другим наставницима 

на креирању репозиторијума дељених онлајн 

ресурса 

Изаберите 5 само ако, по Вашем мишљењу, 

сарађујете са другим наставницима на плану и 

креирању репозиторијума онлајн ресурса 

 

Дељење и поновно 

коришћење ресурса 

У нашој школи постоји репозиторијум онлајн 

ресурса који наставници могу да користе, 

додају ресурсе, деле их и поново користе 

Изаберите 5 само ако, по вашем мишљењу, у 

школи постоји репозирторијум онлајн ресурса 

које наставници могу да користе, додају 

ресурсе, деле међу собом и поново користе за 

У нашој школи постоји репозиторијум онлајн 

ресурса који могу да користим, додајем 

ресурсе, делим их и поново користим 

Изаберите 5 само ако, по вашем мишљењу, у 

школи постоји репозирторијум онлајн ресурса 

које можете да користите, додајете ресурсе, 

делите их међу собом и поново користите за 

 



наставу наставу 

Приступ наставника 

инфраструктури 

Наша школа обезбеђује инфраструктуру 

наставницима (дигиталне уређаје, интернет 

конекцију) коју наставници могу да користе 

када им је потребно 

Изаберите 5 само ако, по вашем мишљењу, у 

школи помажете наставницима да приступе 

опреми која им је потребна за наставу 

обезбеђујући им, на пример, уређаје које могу 

да однесу кући, брзу интернетску конекцију, 

приступ школским просторијама и 

инфраструктури 

Наша школа обезвеђује инфраструктуру 

наставницима (дигиталне уређаје, интернет 

конекцију) коју наставници могу да користе 

када им је потребно 

Изаберите 5 само ако вам, по вашем 

мишљењу, школа помаже да приступите 

опреми која вам је потребна за наставу 

обезбеђујући вам, на пример, уређаје које 

можете да однесете кући, брзу интернет 

конекцију, приступ школским просторијама и 

инфраструктури 

 

 


