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Оригинални  
научни рад

Изазови образовно-васпитног процеса  
у „новој нормалности”:  
перспектива наставника основних школа

Резиме: У условима пандемије наставници се суочавају са вишеструким тешкоћама 
на плану остваривања образовно-васпитне функције школе. За потребе сагледавања изазо-
ва наставника приликом организовања образовно-васпитног процеса у измењеним условима 
функционисања, реализовано је квалитативно истраживање у којем је применом методе по-
луструктурираног интервјуа испитано 12 представника шест основних школа из различи-
тих региона Србије. Добијени резултати указују на почетне изазове наставника у вези са 
употребом дигиталних технологија и онлајн-алата и обезбеђивање „једнаког образовања” за 
све ученике, суочавање са негативним променама у обрасцима понашања ученика, недоста-
так простора за остваривање превентивне улоге школе на плану ризичних понашања учени-
ка, као и на потребе наставника за техничком и стручном подршком у организовању превен-
тивног рада са ученицима у актуелним условима. Уважавајући сва ограничења истраживања, 
оно може послужити као општи показатељ актуелних потреба наставника за подршком у 
пандемијском образовању, али и као полазна основа за даља истраживања.

Кључне речи: изазови наставника, пандемијско образовање, промене у понашању уче-
ника, едукативно-превентивни рад
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Увод

Пандемија вируса корона донела је бројне 
изазове на глобалном нивоу, мењајући организа-
цију и функционисање свих друштвених сегме-
ната. Чини се да се образовно-васпитни систем 
сусрео са највећим изазовима, имајући у виду 
бројност и разноликост његових актера, као и 
свеукупне функције и улоге за друштво у цели-
ни. Процењује се да је до 1. априла 2020. године 
у 192 земље уведено затварање школа, што је на 
глобалном нивоу утицало на чак 1,6 милијарди 
ученика (UNESCO, n. d.; према: Bishop, 2021).

Од марта 2020. године, увођењем ванред-
ног стања у Србији ради спречавања ширења 
инфекције, дошло је до нужне трансформације 
образовно-васпитног процеса, који је са тра-
диционалне наставе пребачен у онлајн-окру-
жење уз имплементацију тзв. наставе на даљи-
ну. Настава на даљину организована је до краја 
школске 2019/20. године кроз емитовање обра-
зовних садржаја на каналима Јавног медијског 
сервиса – РТС 2, РТС 3 и РТС Планета и кроз 
комуникацију наставника са ученицима и њихо-
вим родитељима посредством различитих ала-
та за интеракцију, сарадњу и дељење садржаја 
(Đorđić i sar., 2021; Ministarstvo prosvete, nauke 
i tehnološkog razvoja, 2020). Према резултатима 
домаћег истраживања спроведеног током 2020. 
године на узорку од 534 наставника предметне 
и разредне наставе редовних основних школа на 
територији АП Војодине, као најкориснија сред-
ства за комуникацију и реализацију наставе на 
даљину наставници су оцењивали Вибер, мејл и 
разговор телефоном (Đorđić i sar., 2021). Уз из-
вестан степен прилагођавања новонасталим 
околностима, актери образовно-васпитног про-
цеса и доносиоци одлука су наредну школску го-
дину (2020/21) дочекали спремнији, те је креи-
ран посебан програм основног образовања и 
васпитања, који је подразумевао примену наста-
ве на даљину или примену образовно-васпитног 
рада у школи кроз непосредни рад и наставом на 

даљину, а у зависности од просторних и кадров-
ских могућности школа (Ministarstvo prosvete, 
nauke i tehnološkog razvoja, 2020). Образовно-
-васпитни рад у основној школи током школске 
2021/22. године организован је према следећим 
моделима: I модел – образовно-васпитни рад у 
школи кроз непосредан рад; II модел – образов-
но-васпитни рад у школи кроз непосредан рад и 
наставом на даљину у организацији школе; и III 
модел – настава на даљину у организацији шко-
ле, а одлука о моделу организације наставе доно-
сила се на основу сагледавања карактеристика и 
ширења епидемије (Ministarstvo prosvete, nauke i 
tehnološkog razvoja, 2021).

Са појавом пандемије интензивирало се 
наглашавање предности и бенефита наставе 
на даљину, попут смањења просторних и вре-
менских ограничења, уштеде времена које уче-
ници и наставници проводе на путу до школе, 
смањења трошкова смештаја и превоза (Mikelić 
Preradović et al., 2016; према: Cvijetić i sar., 2022), 
примене властитог темпа учења ученика, под-
стицања самоактивности, диференцијације и 
индивидуализације наставног рада (Cvijetić i 
sar., 2022), коришћења различитих наставних 
материјала, лакоће међусобног дељења знања 
(Lovillo & Martí, 2021) итд. На пример, истражи-
вање спроведено крајем августа и почетком сеп-
тембра 2020. године на узорку од 500 наставни-
ка основних и средњих школа са територије цен-
тралне и јужне Србије показује да испитаници 
реално сагледавају и препознају предности ко-
ришћења образовно-рачунарског софтвера у на-
стави (максимална активност ученика; индиви-
дуализација наставног процеса; модификовање 
улоге наставника; примена образовно-рачунар-
ског софтвера на свим наставним предмети-
ма; мултимедијални приказ наставног садржаја; 
квалитетно усвајање и мисаона прерада знања; 
врсте образовно-рачунарских софтвера; обра-
зовно-рачунарски софтвер као модалитет диги-
талног учења) (Maksimović i sar., 2021).
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Међутим, измењени модалитет функцио-
нисања образовно-васпитног система несумњи-
во је наметнуо свим учесницима, непосредним 
(наставници и ученици) или посредним (роди-
тељи), бројне изазове који су изискивали хи-
тре реакције. Наставници као главни носиоци 
образовно-васпитног процеса нашли су се на 
двоструком удару непознанице. Са једне стране, 
као и сви остали, сусрели су се са новим вирусом 
и опасностима које он са собом носи, док су се, 
са друге стране, суочили са притисцима и одго-
ворношћу да наставни процес организују на нај-
бољи могући начин, како образовни исходи уче-
ника не би трпели. 

У том смислу, први задатак наставника 
био је да обезбеде исти квалитет наставе као и 
пре пандемије, што је захтевало и изузетно раз-
вијене дигиталне вештине, које велики проце-
нат наставника у том тренутку није поседовао 
(Omerdić i sar., 2021). Даље, наставници су мо-
рали да се носе са комплексном припремом нас-
тавног садржаја у потпуно другачијем окру-
жењу (Hodges et al., 2020), проблемима нерав-
ноправног приступа интернету, одређеним по-
родичним проблемима ученика, давањем јас-
них инструкција онлајн (Gross & Opalka, 2020; 
Hamilton et al., 2020) итд. Како би наставни про-
цес био сврсисходан, од наставника се очекива-
ло, a и даље се очекује, да минимизирају и ком-
пензују негативне последице које настава на 
даљину неминовно оставља на ученике, њихо-
во академско постигнуће, мотивацију и развој-
не исходе у целини. У вези са тим, истраживања 
доследно идентификују изазове који прате об-
разовање у времену пандемије са којима се нас-
тавници директно или индиректно суочавају, 
а они се огледају у: недостатку директног кон-
такта између наставника и ученика и ученика 
међусобно; присуству техничких проблема; сла-
бим дигиталним вештинама наставника и уче-
ника; недовољно прецизним проверама знања; 
академској нечеститости ученика; привидном 
(лажном) присуству ученика у настави; слабом 

учењу и припремању ученика за проверу знања; 
здравствeним проблемима услед дуготрајног се-
дења (Blahušiaková et al., 2021); стављању учени-
ка у неравноправан положај у односу на доступ-
ност дигиталних уређаја и интернет везе, те про-
дубљивању неједнакости у образовању (у мате-
ријалном, социјалном и интелектуалном сми-
слу); одсуству осећаја припадности одељењу код 
ученика; немогућности наставника да надгле-
дају процес учења; преоптерећености наставни-
ка и ученика (Lalović, 2021); запостављању пре-
вентивне функције школе у контексту ризичних 
понашања ученика (Lang, 2021; Lukavská et al.,  
2021); забринутости наставника за постигнућа, 
оцене и страхове ученика (Duraku & Hoxha, 
2020); променама у обрасцима понашања учени-
ка (Lopez-Bueno et al., 2021) итд.

Уважавајући ситуацију изазвану панде-
мијом вируса корона, постављено је квалитатив-
но истраживање ради сагледавања изазова у об-
разовно-васпитном процесу из угла наставника 
основних школа. Области у којима су процењи-
вани изазови су: услови организовања обра-
зовно-васпитног процеса; промене у понашању 
ученика; и примена активности у контексту пре-
венције ризичних понашања ученика у периоду 
од почетка пандемије вируса корона (друго по-
лугодиште школске 2019/20. године) до краја 
школске 2020/21. године. 

Методологија истраживања

Узорак. Узорак је чинило 12 представни-
ка шест основних школа из различитих региона 
Србије (Београд, Ниш, Нови Сад, Крагујевац, 
Лесковац и Нови Пазар), које су учествовале у 
пројекту „До успеха заједно!” – Превенција ри-
зичних понашања код школске деце кроз спорт 
и едукацију, реализованог у сарадњи Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја РС, 
Министарства здравља РС и Министарства ом-
ладине и спорта РС, уз финансијску подршку 
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Амбасаде Израела и Мисије ОЕБС-а у Србији. 
Представници школа углавном су били члано-
ви ПП службе или наставници физичког васпи-
тања.

Процедура. Подаци су прикупљени то-
ком јуна 2021. године путем полуструктурира-
них интервјуа. Спроведено је укупно шест полу-
структурираних интервјуа са по два представни-
ка сваке школе. Представници сваке школе да-
вали су информације о предмету истраживања 
на основу личног непосредног искуства и на те-
мељу разговора са осталим члановима колекти-
ва школе у којој раде. С обзиром на специфич-
не услове организовања целокупног наставног 
процеса, интервјуисање је спроведено онлајн, а 
у зависности од техничких услова и могућности 
школа коришћене су платформе Зум или Гугл 
мит. Полуструктуриране интервјуе водиле су 
две модераторке, које су по образовању мастер 
дефектолози – специјални педагози. Унапред су 
дефинисане теме и дата оквирна питања, а њи-
хов редослед зависио је од самог тока интервјуа 
који су, углавном, усмеравали представници 
школа. Предвиђено трајање полуструктурира-
них интервјуа било је ограничено на 60 минута.

Инструмент. На темељу сазнања веза-
них за специфичности организовања образов-
но-васпитног процеса током пандемије вируса 
корона, креирана је листа питања за полуструк-
турирани интервју. Листом питања обухваће-
не су следеће тематске целине: услови образов-
но-васпитног процеса за време пандемије ви-
руса корона; промене у понашању ученика ус-
лед пандемије и другачијег модалитета образов-
но-васпитног процеса; примена активности на 
плану превенције ризичних понашања ученика 
током пандемије; и приоритети наставника за 
даље превентивно деловање у контексту ризич-
них понашања ученика.

Резултати истраживања са дискусијом

Услови образовно-васпитног процеса за 
време пандемије вируса корона. На самом почет-
ку полуструктурираних интервјуа са предста-
вницима школа дискутовано је о начину орга-
низовања, изазовима и тешкоћама образовно-
-васпитног процеса током школске 2020/21. го-
дине.

Како наводе учесници, све школе су то-
ком школске 2020/21. године наставу реализова-
ле по комбинованом моделу (непосредна наста-
ва са мањом групом ученика и настава на даљи-
ну). Посматрајући период од почетка пандемије 
до јуна 2021. године, када је спроведено истра-
живање, представници школа истичу да је било 
најтеже на самом почетку увођења наставе на 
даљину (друго полугодиште школске 2019/20. 
године), имајући у виду да већина наставника 
није била упозната са функционисањем диги-
талних технологија и онлајн алата и платфор-
ми (енг. Microsoft Teams, Google Classroom, Viber). 
Овакви подаци у складу су са резултатима дру-
гих истраживања и указују да је са преласком 
на модел наставе на даљину већина наставника 
била свесна недовољно развијених дигиталних 
компетенција, те да су се као највећи пробле-
ми опажали могућност и начин комуникације са 
ученицима и родитељима (Omerdić i sar., 2021). 
Како је један од основних предуслова ефикасне 
имплементације наставе на даљину континуи-
рана обука наставног кадра у области дигитал-
них технологија (Sharif et al., 2020), Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја ор-
ганизовало је обуку запослених за коришћење 
онлајн алата и платформи у образовно-васпит-
ном процесу ради припреме за школску 2020/21. 
годину. Самим тим, почетне тешкоће у органи-
зовању наставе на даљину постепено су прева-
зиђене, а како представници свих школа исти-
чу, наставници онлајн-алате актуелно перципи-
рају као изузетно значајан ресурс за организо-
вање традиционалне наставе. Овакви резултати 
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у складу су са тумачењем аутора (Pehlić, Tufekčić, 
2020) да ће алтернативни, онлајн-модалитет ор-
ганизовања наставе постати саставни део редов-
ног образовно-васпитног процеса.

Даље, представници школа наводе да су на 
остваривање образовно-васпитних исхода и по-
штовање принципа једнаког образовања за све 
значајно утицале различите (неједнаке) могућ-
ности ученика у приступу дигиталним уређаји-
ма и интернет конекцији, али и у добијању по-
требне подршке и супервизије родитеља и дру-
гих чланова породице, што је резултирало чес-
тим изостајањем одређеног дела ученика са 
наставе на даљину. Иако су се са овим тешкоћа-
ма суочавале све школе, представници две шко-
ле извештавају о нешто вишем интензитету 
оваквих проблема. Сходно томе, трудили су се 
да свим ученицима омогуће да испрате целоку-
пан наставни процес или надокнаде пропуште-
но градиво, те навели изнуђена решења таквих 
ситуација која су се показала као изузетно до-
бри примери интервенција. Наиме, у једној шко-
ли су поменуте изазове превазилазили тако што 
су увели могућност да наставници на портирни-
ци школе редовно остављају ученицима писане 
материјале, те су деца била у прилици да испра-
те комплетне наставне садржаје. У другој шко-
ли су у јулу 2019. године, помоћу педагошког 
асистента и Мобилног тима за инклузију Рома, 
организовали интензивну допунску наставу у 
складу са епидемиолошким мерама за ученике 
којима су дигитални уређаји били недоступни, 
а током школске 2020/21. године овакве изазо-
ве савладали су тако што је школа обезбедила 
ученицима да користе таблете у просторијама 
школе, где им је био доступан интернет, и тако 
обезбедили да ученици буду укључени у наста-
ву на даљину. Овакви налази у складу су са про-
мишљањима аутора (Ayu & Pratiwi, 2021) да уче-
ници имају различите могућности приступа на-
стави на даљину, односно да немају сви ученици 
код куће свој радни простор, квалитетну опре-
му, једнаку способност партиципације и подрш-

ку родитеља (Kostanjevec, 2021; Stepanović, 2020). 
На темељу таквих разматрања, настава на даљи-
ну се посматра као чинилац који подстиче јаз из-
међу ученика различитог социоекономског ста-
туса и у другим земљама у развоју (нпр. у Ни-
герији, Пакистану, Тајланду, Индонезији) (Ayu & 
Pratiwi, 2021).

Промене у понашању ученика услед пан-
демије и другачијег модалитета образовно-
васпитног процеса. Посебна тематска целина 
била је посвећена испитивању промена у пона-
шању ученика услед пандемије и последично 
измењеног модалитета функционисања школа. 
Како доследно наводе представници свих шко-
ла, приметно је да су се пандемија и прелазак на 
комбиновани модел наставе одразили и на од-
ређене промене у понашању ученика. Најзапа-
женије промене односе се на одржавање здра-
вог стила живота. Другим речима, евидентан је 
мањак физичке активности код ученика, те не-
довољна физичка спремност, а све више учени-
ка има вишак килограма. О паду нивоа физичке 
активности ученика током пандемије доследно 
извештавају аутори широм света (Lopez-Bueno 
et al., 2021; Moore et al., 2020; Peçanha et al., 2020; 
Sekulić i sar., 2020; Wang et al., 2020). 

Како је нужна последица наставе на даљи-
ну везаност ученика за екране телефона, таблета 
или рачунара, приметна је и прекомерна употре-
ба ових уређаја не само за потребе праћења нас-
тавног садржаја већ и за прекомерно играње ви-
део-игрица и употребу интернета. Оваква про-
мена идентификује се и у налазима других ис-
траживања (Chen et al., 2021; Lopez-Bueno et al., 
2021). Према појединим проценама, употреба 
дигиталних уређаја (телефона, таблета, рачуна-
ра или ТВ-а) код деце током пандемије повећала 
се у просеку за четири сата дневно (Pietrobelli et 
al., 2020), а играње видео-игрица, такође, беле-
жи узлазну путању на глобалном нивоу (King et 
al., 2020).  
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Јединствени став свих учесника полу-
структурираних интервјуа је да се комбинова-
ни модел наставе одразио и на промену ритма 
спавања ученика, слабију концентрацију, нис-
ку посвећеност школи, академску нечеститост, 
губитак радних навика ученика и немогућност 
њиховог усвајања. Налази о оваквој перцепцији 
наставника наилазе на директну потпору у ре-
зултатима бројних истраживања (Lalović, 2021; 
Lopez-Bueno et al., 2021; Moore et al., 2020; Orgiles 
et al., 2020; Wang et al., 2020). Како настава на 
даљину пружа висок степен флексибилности у 
организовању дневне рутине, али и могућност 
да се више борави у спаваћој соби или кревету 
док се прати настава, неминовно долази до тога 
да се спаваћа соба и кревет повезују са одређе-
ном врстом стимулације, што последично изази-
ва дезорганизацију у уобичајеном функциони-
сању ученика (Becker & Gregory, 2020). Додатно, 
истраживачки резултати показују да је досада је-
дан од најчешћих осећаја које ученици доживља-
вају током наставе на даљину (Kostanjevec, 2021). 
Овакви налази кореспондирају и са резултатима 
истраживања у којима су кључни информанти 
родитељи. На пример, истраживање спроведено 
у Италији и Шпанији на укупном узорку од 1143 
родитеља показује да чак 76,6% родитеља опажа 
да је током локдауна (енг. lock-down) и наставе 
на даљину дошло до појаве проблема са концен-
трацијом деце, 52% њих извештава о присуству 
досаде код деце, док 31,3% родитеља извештава 
о осећању усамљености код деце (Orgiles et al., 
2020). 

Према перцепцији наших испитаника, 
консеквенце епидемиолошких мера огледају се 
и у већој изолованости и повучености учени-
ка, као и у неукључивању у социјалне интерак-
ције с вршњацима. Наиме, представници шко-
ла извештавају да је пандемија допринела про-
дубљењу овог проблема на начин да су она деца 
која су већ искључена од стране својих вршња-
ка или су била у ризику од искључивања услед 
недостатка заједничких активности, сада још 

„удаљенија” од социјалних интеракција. Овакве 
промене потврђују и други истраживачки резул-
тати (Becker & Gregory, 2020; Lopez-Bueno et al., 
2021; Vučetić i sar., 2020). 

Додатно, запажа се да је у свакој шко-
ли обухваћеној истраживањем дошло до поја-
ве одређених специфичних ситуација и пробле-
ма. Тако, представници једне школе наводе да се 
као изузетно негативна последица подељености 
ученика у групе (ради реализације уживо наста-
ве) дешавало да ученици из различитих група не 
разговарају међусобно, што је захтевало додатну 
интервенцију стручне службе школе. Представ-
ници друге школе нарочито наглашавају појаву 
да су родитељи преузимали обавезе ученика, те 
учествовали у онлајн-активностима уместо њих. 
Даље, у трећој школи истичу да су ученици били 
изразито уплашени од вируса корона и да је то 
довело до промене понашања код њих услед спе-
цифичне породичне атмосфере, док представ-
ници четврте школе наводе супротну ситуацију 
– да је у њиховој школи ситуација била релакси-
ранија, те да су много више проблема имали да 
објасне ученицима да треба да поштују актуелне 
епидемиолошке мере. 

На крају, учесници полуструктурираних 
интервјуа извештавају и о одређеним позитив-
ним ефектима рада по комбинованом моделу. 
Наиме, у једној школи увиђају да ученицима 
са бихевиоралним проблемима и тешкоћама у 
учењу услед слабијих интелектуалних капаци-
тета изузетно погодује рад у малим групама, те 
су код њих приметна побољшања у понашању 
и исходима учења. Добијени налази нису изне-
нађујући, будући да рад у малим групама омо-
гућује већу посвећеност наставника ученици-
ма којима је то потребно. Сходно томе, и друга 
истраживања извештавају о позитивним ефек-
тима рада у малим групама током пандемије, 
који је омогућио примену стила подучавања 
усклађеног са индивидуалним потребама учени-
ка (Bishop, 2021), а наставници нарочито истичу 
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напредак у раду са ученицима са посебним по-
требама (Frederick et al., 2020).

Примена активности на плану превен-
ције ризичних понашања ученика током панде-
мије. С обзиром на то да је у стандардним усло- 
вима школовања превенција ризичних пона-
шања ученика једна од основних функција шко-
ле (Lukavská et al., 2021), поставља се питање да 
ли се и у којој мери радило на овом пољу кроз 
имплементацију различитих ваннаставних, еду-
кативно-превентивних активности. У овом сми-
слу, представници школа имали су унифор-
ман одговор да у условима пандемије није било 
простора за спровођење едукативно-превен-
тивног рада са ученицима. Како наводе, услед 
преоптерећености ученика, одбијања родитеља 
да деца учествују у ваннаставним активности-
ма због усмерености на основне предмете и оце-
не, инсистирања да се смањи време које ученици 
проводе испред екрана, али и преоптерећености 
целокупног образовно-васпитног процеса, није 
било услова за реализацију додатних едукатив-
но-превентивних активности, осим оних које су 
биле предвиђене обавезним наставним планом 
и програмом. Одступања у овом смислу при-
мећују се само у једној школи, која је у услови-
ма комбиноване наставе едукативно-превентив-
не материјале инкорпорирала у наставни план и 
програм, како за индивидуални, тако и за рад са 
малим групама ученика, али и кроз сарадњу са 
родитељима, у смислу пружања подршке за што 
бољи едукативни рад са децом у кућним усло-
вима (постављали су онлајн-презентације о, на 
пример, техникама учења). Чини се да су истра-
живања о активностима школа на плану превен-
ције ризичних понашања ученика током панде-
мије тек спорадична. Резултати једног истражи-
вања спроведеног у Чешкој на укупном узорку 
од 445 школа, чији је циљ био да се утврди прак-
са превенције одређених облика ризичног пона-
шања ученика (сајбербулинг, ризична употреба 
интернета, онлајн-коцкање, проблематична упо-
треба онлајн-порнографије, проблематично иг-

рање видео-игрица), потврђују претходна про-
мишљања o ниском ангажовању школа на плану 
превентивног деловања (oкo 40% школа реали-
зовало је неки облик едукативно-превентивних 
активности) (Lukavská et al., 2021). У складу са 
налазима актуелног истраживања, и други ау-
тори примећују да су огромни изазови у обра-
зовању током пандемије оставили мало просто-
ра за имплементацију ваннаставних активности 
које позитивно утичу на социјалне, академске и 
развојне исходе ученика (Lang, 2021).

Приоритети школа за даље превентивно 
деловање у контексту ризичних понашања уче-
ника. У погледу приоритета школа за даље пре-
вентивно деловање у контексту ризичних по-
нашања ученика, учесници полуструктурира-
них интервјуа истакли су кључне тачке на које 
би се требало фокусирати у превенцији ризич-
них понашања, као и облике подршке који су им 
потребни за успешан едукативно-превентивни 
рад. У том смислу, представници школа сагласно 
препознају потребу за превентивним деловањем 
у контексту ризичних понашања ученика, кроз 
примену различитих едукативних и спортских 
активности, а ради јачања њихових социјалних 
вештина и испуњавања слободног времена про-
социјалним садржајима. На темељу запажених 
промена у понашању ученика, мишљења су да је 
ученицима у овом тренутку најпотребнији не-
посредан рад у школи, као и измештање из на-
ставног контекста путем дружења и заједничких 
активности. Препознају велики значај у укљу-
чивању различитих кооперативних активности 
уживо и заједничког рада на групној кохезији и 
тимским циљевима. Са тим у вези, важно је ис-
таћи сугерисања других истраживача да учешће 
ученика у ваннаставним активностима може 
и треба бити кључни део напора школа у на-
стојањима поновног успостављања „нормалног” 
функционисања, неговања друштвене повеза-
ности и максимизирања академског постигнућа 
(Zaccoletti et al., 2020), те самим тим ублажавања 
негативних последица социјалне изолације. С 
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обзиром на то да наши испитаници и те како 
препознају бенефите едукативно-превентив-
них активности, нарочито наглашавају потре-
бу за подршком у директном раду са ученицима 
(нпр. волонтерски или полуволонтерски ангаж-
ман младих у реализацији активности), али и за 
конкретним, опипљивим и практичним алатима 
и курикулумима за саме едукативно-превентив-
не активности, који ће им представљати основу 
за даље осмишљавање активности и омогући-
ти да стечено знање преточе у праксу. Такође, у 
половини школа из узорка постоји потреба за 
техничком подршком (стабилна интернет ко-
некција, дигитални уређаји). Ставови наших ис-
питаника поткрепљују се и налазима других ау-
тора заснованих на самоизвештавању ученика, 
који показују да је ученицима током мера изо-
лације и наставе на даљину највише недостаја-
ло дружење са вршњацима, а не занемарује се и 
недостатак бављења спортским активностима 
(Jokić-Begić i sar., 2020). Додатно, како актуелни 
налази и презентовани резултати других студија 
указују да је затварање школа, уз дужу физич-
ку изолацију од вршњака, наставника, члано-
ва проширене породице и ресурса у заједници 
значајно утицало на физичко и ментално здра-
вље ученика, одређени аутори сугеришу креато-
рима политика и доносиоцима одлука да школе 
убудуће треба да следе мере које неће укључи-
вати социјално дистанцирање ученика на дуже 
стазе (Lee, 2020). Истакнута потреба за технич-
ком подршком у складу је са налазима истражи-
вача да многе школе немају адекватну опрему за 
наставу на даљину (интернет конекција, исправ-
ни и савремени уређаји који подржавају актуел-
не онлајн-платформе) (Ayu & Pratiwi, 2021). 

Закључак

Резултати спроведеног истраживања јасно 
идентификују начин функционисања и изазо-
ве са којима се наставници основних школа по-

средно или непосредно суочавају приликом свог 
рада у „новој нормалности”. 

На темељу спроведених полуструктури-
раних интервјуа утврђено је да су школе током 
школске 2020/21. године наставу организова-
ле по тзв. комбинованом моделу. Посматрајући 
период од почетка пандемије и увођења ван-
редног стања у нашој земљи до јуна 2021. годи-
не, представници школа идентификују, најпре, 
изазове наставника везане за употребу дигитал-
них технологија и онлајн-алата, као и за могућ-
ности ученика да приступе настави на даљину. 
Међутим, протоком времена и снажном вољом 
свих актера образовно-васпитног процеса по-
четни изазови су превазиђени, те актуелно на-
ставници дигиталне уређаје и онлајн-алате пер-
ципирају као снажан ресурс. Може се рећи да 
је принудно сналажење наставника у организо-
вању наставе у условима пандемије убрзало им-
плементацију информационо-комуникационих 
технологија у образовно-васпитни процес.

Даље, може се закључити да је услед из-
мењеног модалитета функционисања образов-
но-васпитног процеса дошло до одређених про-
мена у понашању ученика, о чему доследно из-
вештавају представници свих школа из узорка. 
Према изјавама испитаника, најупадљивије про-
мене односе се на одржавање здравих стило-
ва живота ученика (мањак физичке активно- 
сти ученика, повећање телесне масе, прекомер-
но коришћење дигиталних уређаја за играње ви-
део-игрица и употребу интернета, промена рит-
ма спавања, слабија концентрација, ниска по-
свећеност школи, губитак радних навика учени-
ка и немогућност усвајања истих, већа изолова-
ност и повученост ученика, као и неукључивање 
у социјалне интеракције с вршњацима). Ува-
жавајући и ставове других аутора, потребно је 
подржати наставнике да се ефикасно носе са но-
вонасталим проблемима ученика, те организују 
додатне активности које би позитивно утицале 
на развојне исходе у целини. Са друге стране, 
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рад у малим групама нарочито је погодовао уче-
ницима са бихевиоралним проблемима и сла-
бијим интелектуалним капацитетима, што може 
представљати пример добре праксе који би на-
ставници требало да следе у будућем раду.

Када је реч о примени едукативно-пре-
вентивних активности, намеће се закључак да је 
било веома мало простора за реализацију овак-
вог типа активности током пандемије вируса ко-
рона, те су само у једној основној школи успе-
вали да примењују ове активности у посматра-
ном периоду. Услед специфичности организо-
вања образовно-васпитног процеса у условима 
пандемије, у централном и главном фокусу шко-
ла било је имплементирање основног наставног 
плана и програма. Како школа има веома значај-
ну улогу у превенцији различитих облика ри-
зичног понашања ученика, кроз примену раз-
личитих наставних и ваннаставних активности 
(нпр. реализација тематских предавања, радио-
ница или дискусија, саветодавни рад са учени-
цима, превенција насиља, тренинзи социјалних 
вештина итд.), јасно је да је ово сегмент коме 
треба посветити посебну пажњу у актуелним  
условима функционисања образовно-васпитног 
система.

 По питању идентификованих приори-
тета за превентивно деловање у контексту ри-
зичних понашања ученика, представници шко-
ла најпре истичу потребу за подршком у директ-
ном раду са ученицима кроз различите коопера-

тивне активности, којима ће се јачати социјал-
не вештине ученика, групна кохезија и слободно 
време испунити просоцијалним садржајима, али 
и потребу за додатном техничком подршком. 
Осим унапређења знања, школе су отворене и за 
подршку у виду практичних алата и курикулума 
који би им служили као полазна основа за даље 
осмишљавање активности. У овом смислу, нео-
пходно је уважити потребе школа, те кроз раз-
личите обуке оснажити запослене да у измење-
ним условима функционисања примењују раз-
новрсне превентивне активности прилагођене 
потребама ученика.

Иако ово истраживање има своја ограни-
чења, која се првенствено огледају у примењеној 
методологији (мали узорак, уважавање перцеп-
ције представника школа као општег става свих 
запослених, занемаривање утицаја социодемо-
графских карактеристика испитаника на опа-
жање изазова у образовно-васпитном проце-
су, немогућност извођења узрочно-последич-
них веза итд.), оно може послужити као општи 
показатељ актуелних потреба наставника за 
подршком у ношењу са изазовима у условима 
пандемијског образовања. Такође, истраживање 
може послужити као полазна основа будућих 
опсежних истраживања на узорцима настав-
ника, ученика и родитеља ради детаљне анали-
зе изазова и тешкоћа, како у организацији нас-
тавног процеса, тако и на личном (менталном, 
физичком, емоционалном и социјалном) плану.   
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Summary
In the situation of the pandemic teachers face multiple difficulties in terms of achieving the 

educational function of the school. In order to understand the challenges faced by primary school 
teachers when organizing the educational process under changed conditions, a qualitative research 
was conducted in which 12 representatives of six primary schools from different regions of Serbia 
were interviewed using the semi-structured interview method. The obtained results point to the initial 
challenges of teachers in terms of using digital technologies and online tools and ensuring “equal edu-
cation” for all students, dealing with negative changes in student behaviour patterns, a lack of space 
for the implementation of the school’s preventive role in terms of risky student behaviour, as well as 
to teachers’ needs for technical and professional support in organizing preventive work with students 
in current conditions. Taking into account all the limitations of the research, it can serve as a general 
indicator of the current needs of teachers for support in pandemic education, but also as a starting 
point for further research. 

Кeywords: challenges for teachers, pandemic education, changes in students’ behaviour, edu-
cational-preventive work


