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Апстракт: Како дигитални медији прожимају све аспекте нашег 

живота, остваривање наставе на даљину данас, а и у будућности може се 

сматрати неминовношћу, за чију ефикасност је потребно обезбедити одго-

варајуће предуслове. Након изненадног избијања пандемије крајем 2019. и 

почетком 2020. године изазване појавом вируса ковид-19, факултети широм 

света били су приморани да се реорганизују и да у што краћем року пређу 

на онлајн наставу, како би се студентима омогућио наставак започете 

академске године. Циљ рада јесте да се укаже на основне претпоставке ефи-

касне онлајн наставе у високом образовању, за коју се претпоставља да ће у 

некој форми наставити да постоји и након завршетка пандемије. Дате прет-

поставке биће изнете у форми указивања на специфичности онлајн наставе 

које су у значајној мери повезане са успехом студената у њој. Могуће је 

издвојити три групе таквих специфичности: индивидуалне специфичности 

самих студената, карактеристике онлајн наставе и карактеристике висо-

кошколске установе, које се детаљније описују у раду. Таква настава пре-

васходно подразумева адекватну припремљеност наставника и студената у 

погледу развоја одговарајућих индивидуалних компетенција. Осим тога, 

важан чинилац успешне онлајн наставе је и постојање одговарајуће инсти-

туционалне подршке на нивоу конкретне високошколске установе при њеној 

реализацији. Дате препоруке могу бити добра полазна основа за увођење и 

унапређивање квалитета онлајн наставе у високом образовању код нас. 

Кључне речи: онлајн настава, високо образовање, развој компетен-

ција, институционална подршка. 
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УВОД 

Околности у којима су се универзитети широм света и код нас изненада 

нашли након избијања пандемије, изазване појавом коронавируса крајем 2019. 

и почетком 2020. године, захтевале су да се у кратком временском периоду 

пронађе начин на који ће се започета академска година наставити. У том кон-

тексту прелазак на онлајн наставу препознат је као адекватан вид реализације 

наставног процеса који ће омогућити учења на даљину, без непосредног 

физичког контакта између учесника. Такву наставу могуће је реализовати 

применом различитих дигиталних средстава попут: електронске поште, елек-

тронских књига, мрежа стриминг медија, интернет страница, друштвених 

мрежа и сл. (Beldarrain, 2006; Zenović, Bagarić, 2014). Дакле, могу се приме-

њивати и синхрони и асинхрони видови онлајн наставе. Синхрона онлајн 

настава омогућава да се учење одвија кроз истовремено учешће студената 

и/или наставника у реалном времену (применом апликација Google Meet, Zoom 

и сл.). Асинхрона настава омогућава учење у било ком тренутку и на било 

којој локацији на којој постоје рачунари са приступом интернету, при чему се 

користе софтвери као што су Moodle, Blackboard, WebCT и други (Moyle, 

2010). Уколико је организована на одговарајући начин, онлајн настава многим 

студентима омогућава да напредују сопственим темпом, што доприноси инди-

видуализацији наставе (Kenzig, 2015; Moyle, 2010). Задовољство студената 

таквом наставом може се упоредити са задовољством традиционалном, учио-

ничком наставом (Vernon, Valtaiaiii, Pierce, Pittman-Munice, Frantz Adicins, 

2009). 

Ипак, овај вид наставе није претходно био довољно заступљен у академ-

ском раду код нас. Иако је учење на даљину облик учења који се често користи 

у читавом свету, само 18 високошколских установа у Републици Србији акре-

дитовало је најмање један студијски програм за учење на даљину (Milićević et 

al., 2021). 

Оклевање које постоји код универзитетских наставника у погледу уво-

ђења онлајн наставе може бити засновано на томе што нису довољно обучени 

за прелазак на овај вид наставног рада, односно за то да онлајн наставу учине 

ефективним видом реализације наставе у високом образовању. Многи настав-

ници нису имали довољно обуке да би могли ефикасно да пређу са држања 

традиционалне наставе на онлајн наставу. У новонасталим околностима 

наставници су морали да се у јако кратком временском року адаптирају на 

нови образовни контекст, а да за то нису били довољно претходно припре-

мљени. Из тог разлога, оправдано је очекивати да нису сви наставници били 

подједнако успешни у томе и да је овој теми потребно посветити посебну 

пажњу у наредном периоду. Циљ рада јесте да се укаже на основне претпо-

ставке успешне онлајн наставе у високом образовању, за коју се претпоставља 

да ће у некој форми наставити да постоји и након завршетка пандемије. 
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КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕФИКАСНЕ ОНЛАЈН НАСТАВЕ                                     

У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

Могуће је издвојити извесне карактеристике онлајн наставе које су у 

значајној мери повезане са успехом студената у њој. Дате специфичности могу 

се разврстати у следеће три категорије (Money & Dean, 2019): а) индивидуалне 

специфичности самих студената (црте личности, демографске карактери-

стике, стил учења, когнитивне карактеристике, претходно знање, претходна 

искуства, мотивација и сл.), б) карактеристике онлајн наставе и в) каракте-

ристике високошколске установе. У тексту који следи настојаћемо да укажемо 

на неко од датих специфичности које представљају важне претпоставке успе-

шне онлајн наставе у високом образовању. 

Индивидуалне карактеристике студената 

Показало се да индивидуалне специфичности студената попут црта лич-

ности, демографских карактеристика, стила учења, когнитивних карактери-

стика, претходног знања, претходних искустава, мотивације и сл. доприносе 

њиховом успеху или неуспеху при похађању онлајн наставе (Money & Dean, 

2019). Конкретније, установљено је да су следеће четири индивидуалне карак-

теристике предиктори успеха студената у онлајн настави: језичке вештине 

(вештине читања и писања), независност у учењу (адекватно организовање 

времена, структурирање времена за израду задатака, постављање циљева, 

самодисциплина, лична одговорност), мотивација и компјутерска писмености 

(Kerr et al., 2006). 

Бродбент и Пул (Broadbent & Poon, 2015) извршили су метаанализу 

резултата претходних истраживања којом је установљено да су персоналне 

стратегије управљања временом (адекватно планирање и коришћење времена 

за учење и израду задатака), метакогниције (свесно управљање менталним 

процесима), регулације напора (способност истрајавања при суочавању са ака-

демским изазовима) и критичко мишљење позитивно повезане са академским 

исходима у онлајн настави (иако нешто слабије неко у традиционалној 

настави), док су учење понављањем, елаборација (способност повезивања 

нових са претходно усвојеним информација у циљу памћења новог наставног 

садржаја) и организација (способност издвајања битног од небитног током 

учења путем прављења табела, забелешки и сл. у циљу организовања 

(разврставања) онлајн наставног материјала) од мањег значаја. Налази указују 

да студенти који похађају онлајн наставу не би требало да посвећују време 

коришћењу елаборације, понављања и организовања приликом учења новог 

материјала, јер ове стратегије можда неће повећати вероватноћу академског 

успеха. Иако се чини да су ове технике корисне у традиционалној настави, 
показало се да су мање корисне у онлајн окружењу. Није оправдано претпо-
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ставити да ће преношење традиционалне наставне праксе и материјала у 

онлајн наставно окружење нужно резултирати истим образовним исходима. 

Наставници би требало да осигурају да се у потпуности користе благодати које 

пружа интернет контекст, уз истовремено пажљиво осмишљавање стратегија 

за развој способности саморегулације код студената. Развијеност вештина 

саморегулације при учењу препозната је као значајна варијабла индивидуалног 

нивоа која доприноси успеху у онлајн учењу и у другим истраживањима (нпр. 

Littenberg-Tobias & Reich, 2020). Потребно је, стога, радити на развоју датих 

компетенција код студената као предуслова њиховог успеха у похађању онлајн 

наставе. 

Што се тиче црта личности, показало се да су савесност, отвореност 

према новом искуству и аналитичко размишљање повезани са академским 

успехом у потпуно онлајн асинхроним часовима, што су карактеристике које 

су повезане са успехом студирања и у традиционалној настави. Није устано-

вљено да екстраверзија, интроверзија и анксиозност ометају или подстичу 

онлајн учење. Најснажнији предиктор академског учинка током семестра, 

независно од варијабли личности, био је број речи којима су студенти допри-

нели онлајн дискусијама, што је индикатор њиховог лингвистичког стила. 

Студенти који су писали дуже текстове имали су боље оцене (Abe, 2020). 

У истраживању Ванга и сарадника (Wang et al., 2019) на узорку од 693 

студента основних студија проучавано је да ли перцепције студената у погледу 

задовољености и незадовољености њихових основних психолошких потреба 

(као „две стране медаље”) утичу на њихову мотивацију и учење у контексту 

онлајн и традиционалне наставе. Показало се да дата варијабла има ефекте на 

мотивацију студената и исходе учења у оба наставна контекста. Ипак, пока-

зало се да постоје разлике у погледу наставне климе и задовољења и незадо-

вољења потреба у оба ова контекста. Задовољење и незадовољење потреба 

нису били повезани у контексту традиционалне наставе, док су ова два кон-

структа показала позитивну повезаност у онлајн наставном контексту. И овај 

аспект би требало имати у виду при организовању онлајн наставе. 

Такође, истраживање које су спровели Хан и Џонсон (Han & Johnson, 
2012) показало је да студенти који имају већу емоционалну интелигенцију, 
такође, имају већи ниво социјалне везаности  (квалитетне  вршњачке односе) у 
онлајн учењу, тј. појединци са вишом способношћу да опажају туђе емоције 
најчешће су више везани за вршњаке у контексту онлајн учења. Немогућност 
опажања емоција посматрањем фацијалних експресија доноси већу учесталост 
интеракције у синхроним онлајн дискусијама. Студенти који нису толико 
вешти у опажању емоција других спремни су да четују и разговарају, иако не 
нужно везано за тему, током синхроних онлајн часова. Дакле, постоји нега-
тивна повезаност између способности студената да перципирају емоције путем 
посматрања фацијалних експресија (емоционалне интелигенције) и нивоа 
интеракције у синхроној онлајн настави. Могуће је да је појединцима са нижом 
способношћу да перципирају осећања других тешко да разумеју осећања дру-
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гих у онлајн контексту. За њих интеракције куцањем текста и разговором 
преко микрофона могу постати алтернативни начини да превазиђу своју 
неспособност да перципирају емоције како би могли да успоставе контакте са 
другима. За појединце са већом способношћу да опажају емоције, чак и неко-
лико интеракција може бити довољно да разумеју ситуацију тако да не сма-
трају да су им даље интеракције потребне. Социјалне везе студената повезане 
су са њиховим онлајн интеракцијама. Студенти који имају виши ниво везано-
сти у онлајн настави имају више интеракција са тенденцијом руковођења у 
синхроним дискусијама. Дати налаз би требало имати у виду приликом реали-
зације онлајн часова, као и при формативној и сумативној евалуацији постиг-
нућа студената. 

Ипак, не одговара онлајн настава образовним потребама свих студената, 

при чему ће поједини студенти бити успешнији од других којима овакав вид 

наставе мање одговара (Stöhr et al., 2020), што је у складу са индивидуалним 

стилом учења. Због тога би у таквој настави требало укључити различите 

видове синхроног и асинхроног наставног рада, чиме би се уважиле индивиду-

алне потребе студената. Многим студентима онлајн настава омогућава да 

напредују темпом који погодује њиховом сопственом стилу учења (Kenzig, 

2015), што се посебно односи на видове асинхроне онлајн наставе. Такође, 

могуће је комбиновати онлајн и традиционалну наставу на факултету, чиме се 

повећава вероватноћа академског успеха код студената. 

Социоекономски статус може бити значајна индивидуална варијабла, 

превасходно кроз постојање или непостојање техничких и просторних услова 

за похађање онлајн наставе код куће (Edmunds, Gicheva, Thrift, Hull, 2021), 

због чега је студентима потребно пружити адекватну подршку у том погледу. 

С друге стране, такав вид високошколског образовања је мањи издатак за 

породице студената, посебно када се имају у виду путни трошкови (Kenzig, 

2015). 

Карактеристике онлајн наставе 

Више аутора указује на карактеристике онлајн наставе о којима би тре-

бало водити рачуна уколико желимо унапредити овакав вид високошколског 

поучавања. Тако Мани и Дин (Money & Dean, 2019) издвајају следеће: узи-

мање у обзир индивидуалних специфичности студената при планирању и реа-

лизацији онлајн наставе, прилагођавање процеса наставе и евалуације постиг-

нућа онлајн контексту, подстицање интеракције и активности студената у току 

онлајн наставе, дефинисање очекиваних исхода које је могуће остварити у 

онлајн контексту, адекватно коришћење расположивих ресурса за постизање 

постављених исхода и омогућавање избора студентима у погледу активности у 

које се могу укључити. 



Марковић, М.: Претпоставке ефикасне онлајн наставе у високом обраѕовању  

„Наука, настава, учење у измењеном друштвеном контексту” • стр. 17–30 

 

22 

Као што је претходно напоменуто, потребно је да технологија која се 

користи буде у складу са различитим потребама студената, требало би да буду 

заступљени различити начини презентовања наставних садржаја (асинхроне и 

синхроне наставне активности, уз дељење одговарајућих наставних матери-

јала), као и организовани различити начини међусобне комуникације (путем 

имејлова, чета, конверзација путем веб-камера) (Crawford-Ferre & Wiest, 2012). 

Укључивање технологија у наставу и учење захтева реконцептуализа-

цију курикулума и постојећих начина подучавања. Коришћење технологија 

као једноставне замене за факултетску комуникацију неће представљати 

реконцептуализацију наставе и учења, која је у овом контексту неопходна. За 

прелазак на овакав начин поучавања потребно је преиспитати начине дотада-

шњег рада и размислити о њиховој компатибилности са новим наставним кон-

текстом (Moyle, 2010). Потребно је пажљиво планирање онлајн програма које 

би требало да се заснива на проучавању потреба студената као циљне групе, 

доношењу ширег програмског оквира, операционалног плана, процену испла-

тивости и сл. Такође, важно је прецизно дефинисање циљева наставних пред-

мета, селекција квалитетних наставних садржаја, планирање и примена одго-

варајућих стратегија учења, уважавање психолошких аспеката учења (мотива-

ције, посвећености и сл.), адекватна провера постигнутих исхода учења, као и 

формативна евалуација свих кључних аспеката онлајн наставе (Cheawjinda-

karn, Suwannatthachote, Theeraroungchaisri, 2012). 

Оптимални контекст образовања на даљину подразумева: примену 

разноврсних технолошких алата (доступност вишеструких алата за учење на 

даљину, развијеност одговарајућих компетенција код студената за њихово 

коришћење, истовремена примена асинхроних и синхроних алата), примену 

одговарајућих педагошких стратегија (ситуационо учење, лицем у лице кон-

такти, обезбеђивање спремности студената за прихватање промена, институ-

ционална подршка факултета (организација, пружање фидбека наставницима и 

надгледање онлајн процеса) и разматрање важних програмских аспеката 

(сагледавање задовољства студената похађања програма, разлога уписивања 

онлајн програма, тешкоћа при реализацији и похађању програма и сл.)                 

(Menchacaa & Bekeleb, 2008). 

Од виталне је важности да наставни предмети који се реализују онлајн 

имају јасно постављене исходе учења. Притом, ти исходи, заправо, не морају 

нужно бити другачијих од оних који се реализују на факултету. Разлика се 

примарно огледа у начину на који се ти исходи постижу. Наставници би при-

ликом креирања наставних предмета морали да имају на уму да се начин на 

који студенти уче када су у учионици разликује од начина на који индивиду-

ално уче у онлајн контексту (Kenzig, 2015). 

У истраживању Шан и сарадника (Shah, Shah, Memon, Kemal, Soomro, 

2021) установљено је да не постоји директан утицај климе онлајн наставе на 

ангажовање студената, већ да је овај однос посредован перцепцијом студената 
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у погледу степена у којем су њихове основне психолошке потребе у таквој 

настави задовољене/незадовољне. Овај налаз указује да чак и ако студенти 

своју климу за учење доживљавају као климу која подржава аутономију, овај 

фактор сам не може утицати на њихово ангажовање. Стога би требало узети у 

обзир психолошке потребе студената приликом реализације онлајн учења. 

Дакле, ангажовање студената у онлајн учењу зависиће од њихове перцепције 

колико су у таквом контексту задовољене њихове основне потребе. Перцепција 

студената о задовољењу или незадовољењу њихових потреба може учинити 

климу за учење значајном или ирелевантном за њих, а следствено томе, ово 

може имати значајан утицај на улагање напора да постигну боље резултате. 

Интеракција међу учесницима сматра се важним аспектом успешне 
онлajн наставе (Crawford-Ferre & Wiest, 2012; Fish & Wickersham, 2009; Kenzig, 
2015; Tynan et al., 2015; Yа Ni, 2013), који доприноси задовољењу основних 
психолошких потреба код студената (за дружењем, прихваћеношћу, 
блискошћу и сл.). Наставници имају кључну улогу у томе, при чему се од њих 
очекује да структурирају и омогућавању квалитетне дискусије, због чега би 
требало да у онлајн наставу укључе и синхроне и асинхроне методе и да 
допринесу стварању заједнице учења (Crawford-Ferre & Wiest, 2012; Kenzig, 
2015). Показало се да је могуће реализовати интерактивну онлајн наставу у 
високом образовању уз адекватно коришћење доступних дигиталних алата 
(нпр. Kahoot!, Menti, Google sheets, Google workspace и сл.), као и 
организовање различитих видова кооперативне наставе (Wang, 2020). Свакако, 
потребно је претходно обучити студенте у погледу коришћења дигиталних 
алата и технологије која је потребна за успешну онлајн интеракцију. Међутим, 
предност онлајн интеракције можда неће бити остварена ако изостане блиска 
повезаност између учесника, о чему би, такође, требало водити рачуна (Yа Ni, 
2013). 

Колаборативно учење има велики потенцијал на пољу високог образо-
вања јер подстиче заједничку конструкцију знања, као и развој вештина интер-
акције која резултира важним образовним исходима. Студенти би требало да 
буду у прилици да контролишу задатак, не само кроз доношење свих органи-
зационих одлука које на њега утичу, већ и да бирају проблеме који их највише 
занимају, као и начин и обим у коме желе да их проуче (Herrera-Pavo, 2021). 
Вршњачко учење (сарадња са другим колегама као вид подршке сопственом 
учењу), такође, даје позитивне индивидуалне ефекте. Стога, подстицање 
вршњачког учења у контексту онлајн наставе може бити веома корисна стра-
тегија (Broadbent & Poon, 2015). Менторски односи могу помоћи студентима 
да буду успешни у похађању онлајн часова, јер доприносе задовољењу њихо-
вих основних психолошких потреба. Имати само једног вршњака ментора 
може утицати на перцепцију задовољења сопствених потреба, перцепције 
заједнице учења и на више завршне оцене у онлајн настави, као и у традицио-
налној, учионичкој настави. Притом, вршњачко менторство може бити органи-
зовано на формалан (институционални, процедуралан) или на неформалан 
(спонтан, непроцедуралан) начин (Baranik, Wright, Reburn, 2017). 
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Свакако, у било ком процесу образовних промена, наставници играју 

кључну улогу. Онлајн настава захтева од професора универзитета да другачије 

размишља о настави и учењу, да науче мноштво нових технолошких вештина 

и укључе се у процес развоја факултета у погледу увођења и остваривања ква-

литетне онлајн наставе (Fish & Wickersham, 2009). Од виталног је значаја да се 

наставни садржај адекватно презентује и јасно објасни како би се студентима 

олакшало да сами прођу кроз курс, без потребе да им наставник олакшава 

напредовање као током традиционалне наставе. Уобичајена грешка наставника 

при реализацији онлајн наставе јесте да не пружају довољно подршке студен-

тима током процеса учења. Многи наставници претпостављају да је једно-

ставно објављивање информација о теми (текстова, веб-линкова итд.) довољно 

да омогући студентима да у потпуности схвате компликоване концепте и буду 

у стању да ефикасно примене усвојене информације, што најчешће није случај 

(Kenzig, 2015). 

Такође, препоручује се извођење комбиноване високошколске наставе, 
која подразумева да се део активности на наставном предмету реализује 
онлајн, а други део у непосредном лицем у лице контакту са студентима у 
установи (Keržič, Tomaževič, Aristovnik, Umek,2019; Noetel et al., 2021; Yа Ni, 
2013). Бругеман и сарадници (Bruggeman, Tondeur, Struyven, Pynoo, Garone,  
Vanslambrouck, 2021) интервјуисали  су дванаест стручњака у области висо-
кошколског образовања како би идентификовали карактеристике наставника 
које су кључне за њихово прихватање комбиноване високошколске наставе. 
Резултати датог истраживања показују да је могуће издвојити седам таквих 
карактеристика наставника: (1) постављање наставе и образовања у средиште 
рада, (2) стављање студената у центар наставног процеса (настава усмерена на 
студента), (3) увиђање педагошке потребе за променом, (4) спремност на екс-
периментисање (и на могуће неуспехе), (5) размењивање искуства о потребама 
и бригама са другима, (6) способност критичке саморефлексије код наставника 
и (7) адекватно повезивање технологија са процесима учења. Насупрот томе, 
четири атрибута наставника ометају усвајање (прихватање) комбинованог 
учења: (1) давање приоритета другим задацима у односу на наставу, (2) 
држање педагошког уверења усмереног на наставника (наставник у средишту 
наставе), (3) нејасан став о комбинованој настави и (4) осећај забринутости у 
погледу импликација коришћења технологије. 

Имајући у виду да се технологије и платформе за учење стално мењају и 
унапређују, такав стални развој начина на који се информације могу делити и 
стратегија за повећање ангажовања студената при раду са наставним садржа-
јем захтевају да наставници који креирају онлајн наставне предмете прате дате 
тенденције и поседују одговарајуће компетенције за примену иновација у свом 
раду. Придржавајући се препоручених стандарда при креирању онлајн настав-
них предмета, уз одговарајуће усклађивање активности учења са исходима 
учења, наставници могу допринети пружању најквалитетније онлајн наставе 
студентима и тиме допринети да се у потпуности искористе потенцијалног 
вида учења (Kenzig, 2015). 
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Карактеристике високошколске установе 

Као кључне карактеристике високошколске установе које доприносе 

успешности онлајн наставе могу се издвојити: развијеност одговарајућих стра-

тегија и адекватних приступа онлајн учењу – у погледу селекције студената за 

похађање онлајн програма (неће сви бити подједнако успешни, што код сла-

бијих студената може утицати на напуштање школовања), флексибилности 

таквих програма, могућности избора студената, индивидуализације програма, 

субјекатске позиције студената у процесу учења, доступности технолошких 

средстава и одговарајуће обуке за њихово коришћење, организације различи-

тих ваннаставних активности и сл. (Money & Dean, 2019). 

Онлајн поучавање је сложен задатак који захтева доста ангажовања 

наставника, што може бити дуготрајно и исцрпљујуће за њих (Bolliger & Wasi-

lik, 2009; Tynan et al., 2015). Због дуготрајне припреме која подразумева 

додатне обавезе које су специфичне за поучавање у онлајн настави у односу на 

традиционалну наставу (припрема онлајн материјала, учешће у онлајн диску-

сијама и др.), наставници такву наставу могу доживљавати као оптерећујући и 

веома захтевну у погледу времена и напора који је потребно уложити. Због 

тога је неопходна одговарајућа претходна обука наставника, као и адекватна 

институционална подршка при реализацији онлајн наставе (Tynan et al., 2015). 

Потребно је као важне претпоставке квалитетне онлајн наставе обезбе-

дити претходну припрему и институционалну подршку наставницима кроз 

доступност потребне технологије, смањење оптерећења наставника другим 

пословима, омогућавање квалитетне интеракције међу колегама у погледу 

размене искустава из онлајн наставе (Crawford-Ferre & Wiest, 2012). Уколико 

се у онлајн настави обезбеди одговарајући број техничких алата као и аде-

кватна институционална пракса, могуће је у значајној мери унапредити обра-

зовне исходе код студената који долазе из различитих друштвених миљеа 

(Edmunds et al., 2021). Стручна и техничка подршка подразумева одговарајућу 

обуку наставника и студената, доступност разноврсних комуникационих 

ресурса (нпр., e-mail, chatroom, webboard и сл.), као и техничку подршку коју 

пружају стручна лица запослена на факултету (Cheawjindakarn, Suwannattha-

chote & Theeraroungchaisri, 2012). Комбиновање висококвалитетног онлајн 

учења са прилагодљивом институционалном подршком може помоћи студен-

тима који би иначе могли имати тешкоће у онлајн окружењу (Littenberg-Tobias 

& Reich, 2020). 

Потребно је на нивоу установе утврдити који видови професионалне 

обуке су потребни запосленима како би реконцептуализовали наставну праксу 

тако да на значајан начин укључује технологију у наставни рад. Неке од стра-

тегија професионалног учења и развоја које се могу у ту сврху користити могу 

укључивати посете другим образовним установама, подучавање и менторство, 
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размену искустава и примера добре праксе, као и изградњу партнерства са 

другим институцијама (Moyle, 2010). 

Подршка при реализацији онлајн наставе у високом образовању поред 

институционалне, може се односити и на подршку на државном, националном 

нивоу (законске уредбе, процедуре, стратегије подучавања, стратегије евалуа-

ције успеха студената и сл.) (Wang, 2015). 

Амерички Савет регионалних акредитационих комисија (Council of Re-

gional Accrediting Commissions) развио је међурегионалне смернице за евалуа-

цију програма образовања на даљину (Distance education programs: Interregio-

nal Guidelines for the Evaluation of Distance Education (Online Learning), 2011) у 

којима је издвојено девет индикатора квалитета понуђене онлајн наставе на 

институционалном нивоу: 1) онлајн настава је примерена мисији и сврси уста-

нове; 2) планови институције за развој, одрживост и, ако је потребно, проши-

ривање понуде начина онлајн учења интегрисани су у редовне процесе плани-

рања и евалуације установе; 3) онлајн учење је уграђено у системе управљања 

и академског надзора у оквиру институције; 4) курикулуми установе који се 

односе на онлајн учење су кохерентни, кохезивни и са академском строгошћу 

упоредиви са програмима који се нуде у традиционалним наставним форма-

тима; 5) институција процењује ефикасност понуђених онлајн програма, 

укључујући и степен постизања циљева онлајн учења, и користи резултате 

својих процена како би се побољшало постизање дефинисаних циљева;                      

6) факултет одговоран за реализацију онлајн програма и процену успеха студе-

ната у постизању циљева онлајн учења поседује одговарајуће квалификације 

за то и има установљену ефикасну подршку наставном процесу; 7) у инсти-

туцији постоје ефикасни студентски и академски сервиси за пружање подршке 

студентима који похађају онлајн програме; 8) институција пружа довољно 

ресурса да подржи и, ако је потребно, прошири своју понуду онлајн програма; 

9) институција осигурава интегритет својих онлајн понуда. Дате смернице 

могу бити од користи за унапређивање квалитета онлајн наставе и у нашој 

средини. Такође, задовољство наставника и студената сматра се важним фак-

тором квалитета онлајн наставе. Стога је потребно континуирано процењивати 

задовољство наставника и студената овим видом наставом како би се осигу-

рало квалитетно образовање на даљину (Bolliger & Wasilik, 2009). Дате инди-

каторе можемо имати у виду приликом процене квалитета реализоване онлајн 

наставе, као и при настојању да се њен квалитет унапреди. 

ЗАКЉУЧАК 

Примена различитих дигиталних алата у високошколској настави, као и 

реализација асинхроне и синхроне онлајн наставе, могу бити од значајне кори-
сти за унапређивање њеног квалитета. С обзиром на чињеницу да живимо у 
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дигиталном окружењу које карактерише стални развој и унапређивање диги-

талних технологија, неминовно је да ће доћи до промене устаљених начина 

наставног рада на факултетима и да ће се у будућности повећати удео онлајн 

настава. Веома је важно код студената, наставника и других запослених у 

високошколским установама развити одговарајуће компетенције за реализа-

цију онлајн и/или комбиноване наставе, као предуслова за њено успешно 

остваривање. Поред тога, као неизоставни предуслов реализације онлајн 

наставе, потребно је обезбедити одговарајућу институционалну подршку 

њеном увођењу и одрживој примени. 

У раду је указано на неке од битних предуслова које је нужно обезбе-

дити у високом образовању како би се омогућила реализација квалитетне 

онлајн наставе. Свакако, могуће је да се, поред разматраних специфичности, 

могу издвојити још неки важни предуслови. Дата област требало би да буде 

предмет будућих теоријских и емпиријских проучавања, уколико желимо да 

допринесемо образовном процесу на високошколским установама који ће 

оспособити студенте за живот и рад у дигиталном окружењу. 
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ASSUMPTIONS OF EFFECTIVE ONLINE TEACHING                                                     

IN HIGHER EDUCATION 

Summary 

As digital media permeate all aspects of our lives, achieving distance learning 

today, and in the future, can be considered inevitable, for the effectiveness of which it is 

necessary to provide appropriate preconditions. After the sudden outbreak of the 

pandemic in late 2019 and early 2020 caused by the appearance of the COVID19 virus, 

faculties around the world were forced to reorganize and move to online classes as soon 

as possible, in order to enable students to continue the academic year. The aim of this 

paper is to point out the basic assumptions of successful online teaching in higher 

education, which is assumed to continue to exist in some form after the end of the 

pandemic. The given assumptions will be presented in the form of pointing out the 

specifics of online teaching, which are significantly related to the success of students in 

it. It is possible to single out three groups of such specifics: individual specifics of the 

students themselves, characteristics of online teaching and characteristics of the higher 

education institution, which are described in more detail in the paper. Such teaching 

primarily implies adequate preparation of teachers and students in terms of developing 

appropriate individual competencies. In addition, an important factor of successful 

online teaching implies the existence of appropriate institutional support at the level of a 

specific higher education institution in its implementation. The given recommendations 

can be a good starting point for the implementation and improvement of the quality of 

online teaching in higher education in our country. 

Keywords: online teaching, higher education, competence development, 

institutional support. 

 


