
НАУКА ЖИВИ И У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ 

У сарадњи са Институтом за педагошка истраживања 

Нова ситуација у којој смо се сви нашли захтева свакодневно прилагођавање на промене које се дешавају. 

Научници из различитих области раде на испитивању ефеката пандемије и мера сузбијања вируса. Истраживачи Института 

за педагошка истраживања започели су два важна истраживачка пројекта који се односе на учење на даљину и очување 

менталног здравља деце и младих у доба пандемије.  

Учешће у истраживању је анонимно. Добијени резултати биће коришћени искључиво у научне сврхе, уз 
поштовање свих етичких кодекса, а резултати истраживања биће доступни на сајту школе, у догледном временском 
периоду. 

1. УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ 

Циљ овог пројекта усмерен је на опис и сагледавање динамике процеса учења на даљину из перспективе различитих 

актера образовног система. Из тог разлога, припремљени су упитници за три различите групе актера у основним школама: 

1. Наставници преметне и разредне наставе; 

Упитник за учитеље и наставнике основних и средњих школа налази се на следећем линку: 

https://istrazivanjafpn.com/lime/index.php/225186?lang=sr-Latn 
 

2. Стручни сарадници у школама;  

Упитник за стручне сараднике у основним и средњим школама 

https://psihologija.rs/index.php/167141?newtest=Y 

 
3. Родитељи деце школског узраста; 

Упитник за родитеље налази се на следећем линку: 

https://psihologija.rs/index.php/888627?newtest=Y 

 

2. МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ УЧЕНИКА – Истраживање страхова деце и младих 

У сарадњи са лабораторијом за развојну психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду у току је 

истраживање о страховима деце и младих који се односе на актуелно, ванредно стање. Циљ овог истраживања је испитати  

како деца и млади доживљавају актуелно стање пандемије, колико су узнемирени и шта све може да смањи или појача 

интензитет њихових страхова. Из тих разлога, потребна је помоћ родитеља деце узраста од 7 до 19 година. 

ПОМОЗИТЕ ДА БОЉЕ РАЗУМЕМО ДЕЦУ И МЛАДЕ! 

Упитник се налази на следећем линку:  

https://drive.google.com/file/d/1wE3JD64nNQlGCd4mGnpiB3qPlHLmfnz3/view?fbclid=IwAR1d8A-

gmMP_49T5VPzlCdl8W6hyE-H1cNDW9TRzg3tiDdhjfyitFFo7DRk 

Корисне смернице и савете, како можемо да помогнемо деци током пандемије, можете пронаћи на следећем линку: 

https://drive.google.com/file/d/1rAGop_OU93RQBYO5bC4fY2R0cEqUTOUx/view 

 

Тим за самовредновање рада школе и Тим за подршку ученика и њихових породица, 

у сарадњи са Институтом за педагошка истраживања 
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