
Закључци са конференције

Kонференцијa „Информационо-комуникационе технологије у образовању - стуб 
развоја  друштва  заснованог  на  знању“,  у  организацији  Средње  школе  за  економију, 
право и администрацију – ЕПА, одржана је 24.2.2016. године, на „Коларцу“ уз учешће 
151 наставник основних и средњих школа, представника стручних удружења, друштава 
и привредника.

Савремено друштво и привреда у свим аспектима свог деловања, подразумевају 
интензивну  примену  информационо-комуникационих  технологија.  Да  би  човек  био 
спреман за живот и рад у дигиталном друштву  и способан да прати његов напредак, 
неопходно је да буде функционално дигитално писмен и спреман да своје дигиталне 
компетенције даље гради.

Млади  људи,  ученици  који  одрастају  у  друштву  које  се  напредује  у  скаду  са 
технолошким  развојем,  у  свакодневном  су  контакту  са  ИК  технологијама.  Они  јесу 
дигитално спретни али нису дигитално компетентни.

Школа  је место  које ученике  треба  да оспособи за живот и рад у савременом 
друштву.  Да  би  школа  могла  да  обави  ову  своју  функцију  потребне  су  промене  у 
образовном  систему.  Након  излагања  и  дискусије  на  конференцији,  закључено  је  да 
постоји потреба за следећим:

- Увођење  информатике  као  обавезног  предмета  у  млађим  разредима  основне 
школе, да би се тада стечена дигитална знања и развијено логичко размишљање 
могли  даље  градити  кроз  коришћење  савремених  технологија  у  свим 
предметима.

- Систематско  подизање  компетенција  наставника  свих  предмета  кроз  обуке  за 
употребу ИКТ (ECDL сертификација), стручне скупове  и радионице на којима 
ће  кроз  добре  примере  из  праке  наставници  добити  неопходна  знања, 
мотивацију и идеје за примењивање ИКТ у настави.

- Информатика у образовном систему не сме бити сама себи сврха, већ је суштина 
у развојању других компетенција код ученика применим ИКТ. 

- Увођење  ИКТ  у  реализацију  наставе  свих  предмета,  ради  функционалног 
оспособљавања ученика да усвојена знања могу да примењују на начин на који 
савремено друштво од њих очекује.

- Мултидисциплинарни  приступ  у  обради  што  већег  броја  тема  како  у  настави 
општеобразовних, тако и у настави стручних предмета у средњој школи.

- Ангажовањем  ученика  у  примени  савремених  тенологија  у  процесу  наставе 
развијају  се  добре  навике  код  ученика,  да  савремену  технологију  користе 
сврсисходно,  а  не  само  за  забаву,  подстиче  се  развој  њихових  способности 
мишљења, критичког размишљања, учи их да раде у тиму, да планирају да стичу 
вештине потребне за будућност. 


