
 

 

  ICILS Наставнички панел 2020:  

Шта се променило у образовању током COVID-19 кризе и како се образовање може наставити 

упркос препрекама? 

ICILS Наставнички панел 2020 пружа јединствен увид у промене у начину коришћења рачунара и 

информационе технологије у настави од избијања COVID-19 пандемије у земљама учесницама 

Данској, Финској и Уругвају.  

Ова студија пружа основу за креаторе образовне политике, истраживаче и друге заинтересоване стране 

да боље разумеју утицај COVID-19 пандемије на подучавање и учење из јединствене лонгитудиналне 

перспективе. Пандемија је утицала на образовање широм света. Важно је учити из овог искуства и 

изградити образовне системе отпорније при суочавању са будућим поремећајима. 

Са постојећим подацима и налазима из ICILS 2018 студије, IEA је била у могућности да крајем 2020 

поново администрира упитнике наставницима и школама које су учествовале у ICILS 2018. Ово је први 

пут у 40 година да је IEA спровела панел студију. 

Наставници, као примарни имплементатори рачунара и информационих технологија током извођења 

наставе, изнели су своја виђења и искуства. Упитник за наставнике састојао се од постојећих ставки из 

ICILS 2018 упитника, уз неколико додатних ставки за прикупљање информација специфичних за 

пандемију. Студија је спроведена са истим појединачним наставницима који су учествовали у ICILS 

2018. Директори школа и ИKТ координатори пружили су контекстуалне информације у вези са 

школским ИТ ресурсима пре и током поремећаја изазваног пандемијом, уз неке коментаре о 

променама у школама. 

IEA извршни директор др Dirk Hastedt је додао, 

„Знати да су образовне институције биле принуђене да се прилагоде није исто што и имати податке из 

који би се видело како су то урадиле и у којој мери су те промене биле ефикасне. Управо је то оно што 

је ставило у фокус хитност ICILS Наставничког панела. 

Ове информације морају бити поуздане, а део тога подразумева прикупљање података на осетљив и 

пажљив начин, док су настала искуства још увек свежа у памћењу наставника, директора и ИKТ 

координатора. Поред тога, пошто је било неопходно благовремено „ухватити“ ова искуства како би се 

осигурало да одговори одражавају промене изазване пандемијом, то је резултирало једном од 

најбржих имплементација студије у историји IEA.“ 

Употреба рачунара већа, друштвена неједнакост стабилна 

Наставници у свим земљама учесницама значајно чешће користе рачунаре и информационе 

технологије за учење и подучавање од избијања COVID-19 пандемије.  

Није изненађујуће да су наставници који су већ користили рачунаре и технологију пре пандемије 

наставили да то чине и током пандемије.  

https://www.iea.nl/publications/study-reports/international-reports-iea-studies/changes-digital-learning-during
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Кључни налази: 

Према перцепцијама наставника, изазови наставе током пандемије COVID-19 подразумевали су 

неколико побољшања у вези са ИKТ-ом током наставе између 2018. и 2020. године. 

Наставници се више ослањају на дигиталне алате него раније 

• Већи проценат наставника пријављује коришћење система за управљање учењем, 

колаборативног софтвера, дигиталних садржаја повезаних са уџбеницима, софтвера за обраду 

текста и комуникационог софтвера (између осталог). 

• Повећање употребе ИKТ алата је веће у Уругвају, где су ИKТ алати били коришћени мање него 

у Данској и Финској током 2018. 

Околности током 2020. промениле су ставове наставника према сарадњи путем ИKТ-а 

• Више наставника извештава о активностима сарадње путем ИKТ-а, као што је рад са другим 

наставницима, развијање лекција заснованих на ИKТ-у, посматрање часова и дељење ресурса. 

Погледајте инфографику у наставку са подацима специфичним за земље: 

 

Повећано знање о употреби ИКТ алата смањује јаз међу земљама учесницама у ИКТ 

самоефикасности  

• Више наставника наводи да знају како да користе систем за управљање учењем, да сарађују са 

другима користећи заједничке ресурсе путем ИKТ-а, процењују учење ученика помоћу ИKТ 

алата и припремају лекције које укључују употребу ИKТ-а од стране ученика. 
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• У Уругвају, на пример, постоји повећање од 29% у перцепцији наставника о сопственој ИKТ 

самопоузданости у коришћењу система за управљање учењем, са 62% у 2018. на 92% у 2020. 

Погледајте испод за упоредне податке по земљама:     

 

Наставници извештавају о побољшаној доступности ИКТ ресурса у школама 

• У све три земље постоји побољшање у ИKТ опреми, приступу дигиталним ресурсима, техничкој 

подршци и интернет конекцији.  

• Постоји јаз у доступности ресурса међу земљама, иако је јаз смањен за неке ИКТ ресурсе. 

Социо-економске разлике у образовним могућностима везаним за употребу ИKТ-а и ставовима 

остале су стабилне и мале 

• Наставници из социо-економски повољних и неповољних школа у три земље учеснице 

извештавају о сличној доступности ИKТ ресурса и употребе ИKТ-а у настави пре пандемије 

2018. 

• Постојеће социо-економске разлике у могућностима за образовање остају стабилне током 

пандемије 2020. 

Коментаришући налазе, директор студије ICILS Наставнички панел 2020 и један од руководилаца 

Јединице за истраживање и аналитику у IEA, др Rolf Strietholt је рекао: 

„Докази из ICILS Наставничког панела сугеришу да се друштвене неједнакости у образовним 

могућностима које нуде школе нису промениле током пандемије. Студија није истраживала искуства 

ученика у учењу током пандемије. Још увек је могуће да су недостатак рачунара код куће и релативни 
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недостатак подршке за учење код куће могли утицати на способност социјално угрожених ученика да 

уче у промењеним. 

 

 

 

О Међународном удружењу за образовна достигнућа (IEA)  

IEA је независна, међународна кооперација националних истраживачких институција, владиних 

истраживачких агенција, научника и аналитичара који раде на истраживању, разумевању и унапређењу 

образовања широм света. IEA спроводи висококвалитетне, опсежне компаративне студије образовних 

постигнућа и других образовних аспеката широм света како би се наставницима, креаторима политике 

и родитељима пружио увид у постигнућа ученика.  

 

https://www.iea.nl/

