
Техничка школа Ћуприја 

Резултати истраживања наставе на даљину 

Након месец дана  реализације наставе на даљину, због проглашења ванредног 
стања изазваног пандемојом вируса Covid 19 , реализовано је истраживање о 
остваривању наставе на даљину.  

Циљ истраживања: испитивање мишљења ученика и наставника о настави  на 
даљину 

Инструмент је сачинила Слободанка Илић, стручни сарадник –психолог у виду 
упитника који садржи по 10 питања , затвореног и отвореног типа. У сарадњи са 
директором школе Манић Мајом , упитник је постављен на Google где су га 
ученици и наставници попуњавали  електронски, анонимно, по принципу 
добровољности. 

Узорак-упитник је попунило 199 ученика и 27 наставника. Захваљујем се свима 
који су учествовали у истраживању. 

Резултати истраживања-анализа одговора 

 Степен свиђања оваквог начина учења се подудара и код ученика и код 
наставника, јер највећи број испитаних, каже да им се овакав начин учења и 
свиђа и не свиђа (ученици 40%, наставници 58%). 10 % ученика каже да им 
се уопште не свиђа, а ни један  наставник није рекао да му се уопште не 
свиђа. Из овога можемо да закључимо да ученици и наставници сагледавају 
предности и недостатке наставе и учења на даљину. 
 
Наставници

 



Ученици 
 

 
 
 

 На питање да ли им је учење и рад на овакав начин лакши, тежи или нема 
разлике у односу на то кад се одвија у школи, за ученике је лакши (55%), а 
за наставнике тежи (65%) 
 
Наставници 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ученици 

 
 

 Наставници су углавном задовољни како изводе наставу на даљину (46%), 
нема незадовољних наставника, што говори о доброј прихваћености 
захтева које пред наставнике ставља настава на даљину 

 
 
 

 Комуникацију са ученицима, наставници најчеше остварују  путем email-а  
(66%) и google учионице (20%) што је у складу са договором који је 
направљен на првом састанку са одељенским старешинама . 



            

 

 Осим наставних материјала које добијају од стране предметних наставника, 
ученици прате и наставу на РТС планета (76%)  , 24 % ученика не прати 
наставу путем ове платформе. 

 

 

 Када се анализира ангажовње наставника за припремање наставе на 
даљину и учење ученика на даљину, можемо да закључимо да је већини 
наставника (69%) потребно више времена у односу на припремање наставе 
која се изводи у школи, а половина ученика (53%) каже да сада учи исто као 
и кад иде редовно у школу, а 31% ученика каже да уче више. 



Из овога можемо да закључимо да је настава на даљину захтевнија у погледу 
припремања за наставнике  и учења за ученике. Можемо да предпоставимо да су 
ученици који сада уче више мотивисанији за овакав начин учења, што би требало 
додатно да се истражује. 

 

 

 

 Према проценама наставника ученици се добро сналазе у настави на 
даљину.85%  анкетираних наставника се углавном или употпуности слаже 
са том тврдњом. 



 

Разлог за ово је вероватно у чињеници да су захтеви (радни задаци) које 
наставници упућују ученицима реални за 58% анкетираних ученика. Није 
занемарљив број (42%)ученика који сматрају да су захтеви наставника преобимни. 

 

 

 У вези са оптрећеношћу ученика радним задацима наставници сматрају да 
она иста (46%) или већа (39%) у односу на редовно похађање наставе у 
школи. Када упоредимо са одговорима ученика можемо да закључимо да 
исти проценат (око 40%) ученика и наставника  сматра да преобимни 
захтеви у већој мери оптерећују ученике. 

 



 

 

 Предности и добит од учења на даљину за ученике је, најпре, то што могу у 
потпуности да управљају својим временом (56%), сада више сарађују са 
вршњацима у изради задатака (55%), редовније уче ( 38%) и унапредили су 
своје дигиталне компетенције (29%). 

 

 

 

 

 



 Предлози наставника за унапређивање наставе на даљину: 

 увођење интерактивног видео материјала 

 једнообразовно припремљена настава од стране МПС са јединственом 
платформон (google учионица) 

 боља обученост наставника и ученика за интерактивне платформе 

 техничка опремљеност ученика 

 Предлози ученика за унапређивање наставе на даљину: 

 смањење обима градива и домаћих задатака 

 продужење времена за израду домаћих задатака 

 да се направи распорд часова по данима 

 Највећи проблеми са којима се ученици суочавају у овом 
тренутку у вези наставе на даљину и у осталим областима 
живота: 

 Немогућност дружења са вршњацима 

 Изолација  

 Немогућност бављења спортом 

 Недостатка техничких могућности за праћење наставе на даљину 
(компјутер, интернет) 

 Превише домаћих задатака 

 „Волео бих да идем на праксу“ 

 Највећи проблеми из угла наставника у вези наставе на даљину 
и у осталим областима живота: 

 Недовољна електронска писменост ученика и наставника 

 Недостатак техничке опремљености ученика 

 Недостатак социјалних контаката и непосредне комуникације са ученицима 
(„жива реч“) 

 Недостатак увида у реална знања ученика 



 Неусаглашеност  захтева које постављају  различите школе 

 Велика оптерећеност обавезама у вези наставе на даљину 

 Забринутост за здравље, страх изазван великом количином информација о 
вирусу Covid -19 

 

Закључак 

 

•  Настава на даљину, у ванредним околностима, се ученицима и 
наставницима делимично (не) свиђа 

• Овакав начин рада за наставнике је  тежи у односу на извођење наставе у 
школи јер им је потребно много више врена за припремање наставе и 
преглед домаћих задата ученика 

• Овакав начин учења је лакши за ученике у односу на учење кад се иде у 
школу 

• Наставници су углавном задовољни како изводе наставу на даљину 

• Осим наставних материјала које добијају од стране предметних наставника, 
ученици прате и наставу на РТС планета 

• Мишљење ученика о захтевима наставника је подељено између тога да су 
захтеви реални и да су преобимни, са чим се слажу и наставници 

• Настава на даљину омогућила је ученицима да потпуно управљају својим 
временом , више сарађују са вршњацима на изради домаћих задатака, 
редовније уче и подигну на виши ниво  дигиталне компетенције 

 

 

 

 

У Ћуприји, 24.4.2020. године                                                    Илић Слободанка 

                                                                                          стручни сарадник-психолог 


