
 

Резултати анкетирања родитеља гугл упитником 

Упитник попунило 333 родитеља или преко 70% укупног броја родитеља 

школе. 

1. Колико сте задовољни организацијом наставе на даљину у нашој 

школи? 

 

 

2. Образложите одговор на претходно питање. 

Карактеристични одговори: 

- Задовољан сам 

- Боље кад деца иду у школу 

- Учитељица се стварно труди и задовољни смо, свакодневно смо у 

контакту 

- Добро организовано и прилагођено деци 

- Једноставан начин праћења наставе 



- Понекад су ђаци преоптерећени. Дешава се да имају обавезе по цео 

дан 

- Имам два ђака. Презадовољна сам 

- Један предлог: кад треба да буде радна субота убудуће, може да буде 

организована као настава на даљину 

- Занимљиво је, деца више раде 

- Брзо диктирање. Слабо хватање белешки 

- Битно је да деца имају обавезу и да не губе радне навике 

- Не проводе беспотребно време за рачунаром, користе га и за друге 

ствари на другачији начин 

- Мислим да су се наставници брзо организовали и прилагодили 

- Сви се труде 

- Мало је раздељено на гугл учионицу и вибер групу 

- ... 

3. Са којим потешкоћама сте се сусрели приликом наставе на даљину? 

Карактеристични одговори: 

- Немамо потешкоћа 

- Проблем је пажња детета, незаинтересовано да учи 

- Неразумевање наставника, све што се пошаље се бодује, нема 

простора за грешку 

- Неусклађеност програма ТВ наставе и програма наставе  школе 

- Једине тешкоће су техничке природе, један компјутер, а више 

корисника 

- ... 

4. Да ли сте уочили неке предности наставе на даљину? 

Карактеристични одговори: 

- Нисам  

- Лепше је у школи 

- Мислим да није ефикасна 

- Можемо радити у удобности нашег дома, лакше контролишем 

дете,већа слобода организације 



- Деци је занимљиво 

- Више времена проводимо са децом и имамо увид у њихов напредак 

- Часови краће трају што деци одговара 

- Могућност враћања на лекције, могу да напишу домаћи кад год 

пожеле 

- Деца су мирнија, мање су под стресом, могућност да самостално 

истражују, нема претешких торби 

- Стичу нове вештине: коришћење рачунара, одговорност,организација 

- У случају да је болесно, на овај начин не изостаје из школе 

- ... 

5. Како процењујете да се ваше дете снашло у праћењу наставе на 

даљину? 

 

6. На који начин помажете свом детету при реализацији наставе на 

даљину? (Могуће је изабрати више одговора.) 

Карактеристични одговори: 

- Техничка подршка – 71,6%% 

- Самостално ради задатке – 48 % 

- Објашњење, преслишавање, праћење, мотивациона подршка, давање 

мишљења, организација рада – 11% 

7. Колико времена дневно проводите у праћењу и помагању детету у 

стицању знања путем наставе на даљину? 



 

 

8. Колико сте задовољни оствареном сарадњом са одељењским 

старешином? 

 

9. Да ли сте приметили да ваше дете има неку од следећих тешкоћа у 

комуникацији са вршњацима? (Могуће је обележити више одговора.) 

 



    10.Пратите ли и друга обавештења и објаве на сајту и фејсбук страници 

школе? 

 

 

      11.Ако имате још неки коментар, можете то да урадите овде: 

Карактеристични одговори: 

- Само да се врате у школу 

- Ангажовање родитеља свести на минимум 

- Наставници да мало више охрабре и подрже децу 

- Задовољни смо наставницима, коректној сарадњи и оцењивању.  

Разредној чиста десетка 

- Све похвале за учитељице 

- Све похвале, функционишемо као подмазани 

- ... 

 


