
НАСТАВА НА ДАЉИНУ

НАСТАВНИЦИ

Основна школа „Младост“

Врњци 



УЗОРАК: наставници предметне наставе

16 наставника

Анонимно анкентирање наставника 

помоћу Гугл учионице



АНАЛИЗА ПО ПИТАЊИМА:



1. Оперативни план наставе сам сачинио/ла у складу са планом

реализације наставе, препорученим од ЗУОВ-а који представља

основу за планирање, организацију и реализацију наставе.

81,3% (13) анкетираних наставника је изјавило да су оперативни план сачинили у складу са 

планом од ЗУОВ-а,  два наставника нису сачинили, док је један наставник то учинио  

делимично.



2. Да ли редовно водите евиденцију наставних часова у ес 

Дневник?

Готово сви наставници (93,8%)  редовно воде евиденцију наставних часова у ес Дневник, 

док један наставник то чини уз мања одступања.



3. Да ли је евиденција наставних часова, коју водите у ес

Дневнику, у складу са Вашим оперативним планом?

15 наставника (93,8%) је навело да су часови који евидентирају у ес Дневник у складу са ОП 

1 наставник се изјаснио часове евидентира  уз мања одступања.



4. Да ли Вас настава на даљину оптерећује више од

традиционалне наставе?

75% наставника, што чини 12 наставника од укупног узорка су одговорили да их реализација

наставе на даљину оптерећује више од традиционалне наставе. Док 4 наставника (25%) наводи

да га овакав вид наставе не оптерећује.



5.Да ли сматрате да настава на даљину оптерећује ученике 

више од непосредног рада у школи?

9 наставника (56,3%) мисли да настава на даљину више оптерећује ученике од непосредног

рада у школи. 6 наставника (37,5%) сматра да делимично оптерећује и 1 наставник сматра

да их настава на даљину не оптерећује више од непосредног рада у школи.



6. Поред Google учионице, које  још   канале  

комуникације  користите?

Поред Гугл учионице наставници су током наставе на даљину као канал

комуникације користили највише Вибер и Е – маил, док се у мањој мери користио

Смс, WhatsApp.



7.Колико често комуницирате са ученицима?

8  (50%) анкетираних наставника наводи да су свакодневно комуницирали са ученицима, 

5 (31,3%) два – три пута недељно,

1 - једном недељно

1 - по потреби

1- једном недељно сигурно по потреби више пута



8.  Да ли упућујете ученике на праћење ТВ часова?

Већина наставника 62,5% наводи да су ученике упућивали на праћење Тв часова.

12,5% наставника наводи да ученике нису упућивали на Тв часове.

Такође има наставника који су навели да нису снимани часови из наставног предмета који

предају.



9. Наставни материјал који ,,постављате'' у оквиру Google 

учионице је у форми?



10. Да ли ученицима дајете јасне инструкције приликом

постављања видео материјала или презентације?

14 анкетираних наставника  (87,5%) наводи  да ученицима уз материјал дају јасне инструкције

2  (12,5%) наставика  наводи да су углавном давали инструкције приликом постављања 

материјала на Гугл учионици. 



11 .Колико често дајете домаће задатке ученицима?

6 – након сваког реализованог часа

3 – након сваког часа обраде градива

2 – не задајем

3 – једном недељно

1 – после одређених целина

1 – у зависности од од области које обрађујемо и оптерећености ученика



12. Да ли ученицима дајете довољно времена за израду 

домаћих задатака?

87,5% наставника даје довољно времена за израду домаћих задатака, док 2 наставника

(12, 5% ) наводи да не дају довољно времена.



13.На који начин дајете повратну информацију ученицима 

о њиховом напредовању?

Наставници су дали следеће одговоре:

 Слањем приватног коментара сваком ученику.

 Директном комуникацијом на стриму.

 Редовним коментарисањем задатака.

 Решења и објашњења

 Некада коментаром, некада бројем бодова.

 Путем е- маила

 Разговором путем меет линка или порукама.

 Сама платформа омогућава да после прегледања поставите оцену и да вратите рад уз

коментар.

 Анализа радована часовима путем меет-а

Већина наставника је навела да ученицима путем приватног коментара дају повратну

информацију о њиховом напредовању.



14. Наведите тешкоће са којима се суочавате при 

реализацији наставе на даљину:

Као највећи недостатак оваквог начина рада наставници су навели недовољну укљученост

ученика при праћењу часова. 43,8% наставника наводи као тешкоћу интеракцију са ученицима.

37,5% провера знања. У остале потешкоће наставнци су наводили: евидентирање одсутних

ученика, праћење постигнућа ученика, да немају добар уређај, недостатак сопстевних

дигиталних компетенција.



15. Ваши предлози,сугестије  и коментари у вези са 

наставом на даљину. 





ЗАХВАЉУЈЕМ СЕ СВИМ НАСТАВНИЦИМА 

КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У АНКЕТИ, 

НА САРАДЊИ И ИЗДВОЈЕНОМ ВРЕМЕНУ

ОШ “Младост“ Врњци.                                 Милена Миладинов

20. децембар 2020. год.                                                            педагог


