
Анализа спроведене 
анкете у вези са учењем 

на даљину



У периоду од 27.3.2020. до 30.3.2020. године, односно две недеље након увођења наставе на 
даљину, извршено је испитивање ученика везано за учење на даљину, начин комуницирања са 
наставницима и од ученика затражене повратне информације и предлози за унапређење наставе.

Онлајн анкета, креирана од стране стручног сарадника, прослеђена је одељењским 
старешинама, након чега је линк прослеђен и ученицима. Од укупно  ученика, анкету је 
попунило 264 ученика (65,7%), и то, 77 ученика првог разреда, 74 ученика другог разреда, 62 
ученика трећег разреда и 51 ученик четвртог разреда.

Од укупног броја испитаних ученика, 246 ученика је навело да похађа наставу на даљину, један 
ученик да не похађа наставу на даљину, док се 17 ученика изјаснило да то чини делимично.



На питање колико сати дневно ученици прате наставу и извршавају своје школске обавезе, 35 
ученика (13,3%) навело је да то чини највише један сат, 128 ученика (48,5%) навело је да то 
чини један до три сата, 55 ученика (20,8%) навело је да учи три до пет сати, 34 ученика (12,9%) 
навело је да учи пет до осам сати, док је 12 ученика (4,5%) навело да учи више од 8 сати дневно.



На питање којом оценом би оценили оптерећеност школским обавезама (1- уопште нисам 
оптерећен/а; 5-преоптерећен/а сам),16 ученика (6,1%) тврдњу је оценило јединицом, 14 ученика 
(5,3%) тврдњу је оценило двојком, 65 ученика (24,6%) тврдњу је оценило тројком, 95 ученика 
(36%) тврдњу је оденило четворком, а 74 ученика (28%) тврдњу је оценило петицом. У односу 
на претходну ставку (време проведено у учењу) уочава се контрадикторност у одговорима 
ученика.



На ставку “Уколико постоји један или више предмета за које сматраш да си посебно оптерећен/а 
молимо те да их наведеш”, највећи број тестираних ученика није дало одговор, то јест, навело је 
да не постоји такав предмет (107 ученика), док су најчешће навођени предмети:

- математика (59 ученика)
- српски језик (57 ученика)
- енглески језик (27 ученика)
- информатика (24 ученика)



На ставку “Уколико постоји један или више предмета за које сматраш да их је посебно тешко 
учити на овај начин (на даљину), молимо те да их наведеш, највећи број тестираних ученика 
није дало одговор, то јест, навело је да не постоји такав предмет (85 ученика), док су најчешће 
навођени предмети:

- математика (116 ученика)
- српски језик (28 ученика)
- информатика (18 ученика)
- физика (15 ученика)



На ставку “Који начин достављања материјала и комуникације ти највише одговара?”, ученици 
наводе следеће платформе за учење и друштвене мреже:

- Viber(168 ученика, 63,6 %)
- e-mail (151 ученик, 57,2%)
- Moodle (127 ученика, 48,1 %)
- Whatsapp (85 ученика, 32,2%)



На питање да ли прате наставу на РТС-у, 113 ученика (43,5%) наводи да прати, док 147 (56,5%) 
учеика наводи да не прати наставу на овај начин.



Ученици наставу која се реализује на платформи РТС Планета оцењују на овај начин (1-
недовољно; 5 одлично); 30  ученика оцењује наставу на РТС-у недовољном оценом, 21 ученик 
довољном оценом, 50 ученика добром оценом, 43 ученика врло добром оценом и 25 ученика 
наводи да је настава на РТС Планети одлична.



На ставку “Укратко наведи које предмете пратиш на РТС-у и шта ти се свиђа или које су твоје 
замерке на овакав вид наставе” највећи број ученика наводи да прати све предмете (најчешће 
математика, српски језик и физика). 

Ученици углавном наводе да им овакав начин рада не одговара, нарочито зато што нису навикли 
да уче на овај начин, зато што не могу да остваре двосмерну комуникацију са наставницима 
(као што могу преко платформи за учење) или због разлике у наставним јединицама.



209 ученика (79,2%) наводи да добија неопходан материјал за учење, 40 ученика (15,2%) наводи 
да делимично добија материјал, док 15 ученика (5,7%) наводи да не добија материјал. Детаљни 
подаци о предметима за које није редовно достављан материјал за ученике налазе се у 
евиденцији директора и психолога. Одмах по добијању резултата анкете, започето је решавање 
овог проблема.





На питање “Да ли си успоставио комуникацију са свим наставницима? Уколико је твој одговор 
не, молимо те да напишеш име наставника са којим не остварујеш комуникацију.”, највећи број 
ученика наводи да је успоставио комуникацију са свим наставницима. 

Са наставницима за које ученици наводе да нису остварили контакт, обављен је разговор. 
Детаљна евиденција налази се у документацији психолога и директора.



На захтев да ученици наведу запажања о досадашњем раду и препоруке за наставак учења на 
даљину, ученици наводе следеће предлоге и замерке:

- мање задатака у форми писања есеја;
- достављање материјала на време;
- достављање материјала на истој платформи у оквиру једног одељења;
- постављање материјала у исто време сваке недеље;
- скренути пажњу ученицима да приликом групног дописивања не пишу о стварима које 

нису повезане са наставом;
- одговорити ученицима да је мејл примљен;


