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РЕЗУЛТАТИ АНКЕТИРАЊА УЧЕНИКА 

О УЧЕЊУ НА ДАЉИНУ 

 
     Месец дана након почетка одвијања наставе на даљину, у условима ванредног стања, 

обављено је анонимно анкетирање ученика помоћу Гугл упитника.  

     Анкету је попунило 223 ( 88% ) ученика наше школе, а учествовали су ученици свих 

разреда.                                              

     Анкетирањем смо добили информације о томе како су ученици прихватили нови облик 

реализације наставе и како се у томе сналазе, што нам може помоћи у даљој организацији 

наставе на даљину.    

     Захваљујемо се свим ученицима који су учествовали у анкети. 

     

 Анкета је садржала следећа питања: 

 

 



     Графикон приказује број и проценат учешћа ученика по разредима (у односу на укупан број 

ученика који су учествовали у анкети). Први разред – 13 ученика је попунило анкету (5,8% од 

укупно анкетираних), други разред – 43 ученика (19,3%), трећи разред – 14 ученика (6,28%), 

четврти разред – 34 ученика (15,2%), пети разред – 21 ученик (9,4%), шести разред - 22 

ученика (9,9%), седми разред – 29 ученика (13%), осми разред – 47 ученика (21%). 

 

     На ово питање, 89 ученика (или 39,9%) је одговорило да им се делимично свиђа учење од 

куће; 82 ученика (36,8%) је одговорило да им се свиђа, а 52 ученика  (23,3%) је одговорило да 

им се не свиђа.  

 

     У оквиру овог питања смо тражили и да ученици објасне разлоге зашто им се свиђа или 

не свиђа учење код куће. 

      

Као разлоге зашто им се свиђа овакав вид наставе одговори су углавном били: 

✓ Часови краће трају – 30 минута 

✓ Могу да погледају час више пута 

✓ Не морају да устају рано 

✓ Нико не галами 

✓ Могу боље да организују време за учење и слободно време 

✓ Лакше се преписује 

     Најчешћи одговори зашто им се не свиђа учење од куће: 

• Нема другара и дружења 

• Нема њихових учитеља и наставника, који боље објашњавају 

• Учитељи и наставници на ТВ-у пребрзо говоре 

• Напорно је, имају више обавеза, наставници задају превише домаћих задатака 

• Досадно је 

 

 



 

 

 

 

     Знатно већи број ученика је одговорио да учи самостално – њих 154  (69,1% ), док је 69 

ученика  (30,9% ) одговорило да учи уз помоћ укућана. 

 

 

     На ово питање су сви анкетирани ученици – 223 (100%) одговорили да могу да питају 

своје наставнике о свему што им није јасно. 

 



 

 

     Овај графикон  показује да ли ученике оптерећује оваква организација учења. Велики 

проценат ученика - 69,1% сматра да није оптерећен оваквом организацијом рада, док 30,9% 

ученика сматра да јесу оптерећени. 

 


