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Извештај Тима за самовредновање у првом полугодишту школске
2021-2022. године
Самовредновање онлајн наставе у односу на непосредну наставу
На основу акционог плана Тима за самовредновање, у првом полугодишту школске
2021/2022. године самовреднована је област Настава и учење при чему је процес
самовредновања имао карактер компарације непосредне и удаљене наставе, са посебном
пажњом на ефикасност наставе и учења која се одвија у условима пандемије. Процес
самовредновања састојао се од следећих активности: израде упитника, спровођење
анкетирања, анализа резултата анкета, као и анализа компарације два периода успеха ученика
(период без и период са пандемијом). Узорак за попуњавање упитника обухватао је ученике и
наставнике. Направљени су нови упитници. Анализом и упоређивањем одговора, као и
компарацијом успеха, дошли смо до резултата који ће бити смерница за даљи рад за
превазилажење потешкоћа и унапређивање образовно-васпитног процеса.

Упитник за ученике
Упитник је попунило 130 ученика од шестог до осмог разреда. Ученици петог
разреда нису учествовали у анкетирању, јер се претходне школске године у четвртом
разреду није изводила онлајн настава. Упитник је попуњаван у виду онлајн анкете и
анонимно.
Питања и одговори:
1. Одабери највише три предности наставе на даљину по твом мишљењу.
 Безбедније је за мене да сам код куће када постоји ризик од инфекције.
 Породица проводи више времена заједно.
 Родитељ има већу контролу над мојим учењем и задацима које треба да
обавим
 Родитељ може више да се посвети и помогне ми при учењу.
 Самосталнији сам.

2. Изабери највише три недостатка наставе на даљину по твом мишљењу.









3.

Ученик губи мотивацију и радне навике.
Учење на даљину није прилагођено ученицима са сметњама у развоју.
Ученик губи контакт с вршњацима.
Низак квалитет образовања у односу на непосредну наставу.
Ученик нема техничке услове за наставу на даљину (ТВ, компјутер,
таблет, интернет...).
Родитељи не могу помоћи у савладавању градива тако добро као
наставници.
Недовољна комуникација са наставником, ученик је ускраћен за додатна
објашњења.
Родитељи се не могу посветити довољно учењу с дететом због својих
обавеза.

4.

5.

6. Неведи предмет који си, по твом мишљењу, НАЈБОЉЕ савладао током учења на
даљину.
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Упитник за наставнике
Упитник је попунило 25 наставника који предају од шестог до осмог разреда. У
анкетирању нису учествовали наставници разредне наставе, јер претходне школске
године нису изводили онлајн наставу. Упитник је попуњаван у виду онлајн анкете и
анонимно.

Питања и одговори:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Анализа успеха ученика 2018/2019. и 2020/2021. године
Пробни завршни испит одржан је 12. и 13.априла 2019. године.
Математика : 7,83 поена; Српски језик: 10,81 поена и Комбиновани тест: 12,25 поена.
Пробни завршни испит одржан је 9. и 10. априла 2021. године.
Математика : 8,80 поена; Српски језик: 10,98 поена и Комбиновани тест: 12,11 поена.
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Поређење успеха на крају школске 2018/2019. и 2020/2021. године
по разредима (од 5. до 8. разреда)
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Средња оцена
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Анализа упитника
Првих пет питања су општег карактера и односе се на став ученика према
удаљеној настави, тј. односе се на то како су доживели онлајн наставу1. Друга
половина упитника су питања усмерена на саму тему анализе, која могу помоћи при
поређењу и уочавању ефеката удаљене наставе.
Три предности наставе на даљину које су ученици у највећој мери истакли, биле
су: безбедност да су код куће када постоји ризик од инфекције, више времена које могу
провести у породици, као и чињеницу да родитељи могу више да им се посвете и
помогну при учењу.
Интересантан је висок ниво свести ученика када је од њих затражено да издвоје
три недостатка наставе на даљину, јер су овде истакли губитак мотивације и радне
навике, губљење контакта са вршњацима, као и низак квалитет образовања у односу
на непосредну наставу (обратимо пажњу да ово питање, иако општег карактера, већ
крије поређење два вида наставе). Код овог питања, наставнике су ипак највише
бринули недостаци што онлајн настава није прилагођена ученицима са сметњама у
развоју, али и, подједнако са одговорима ученика, што ученици губе контакт са
вршњацима. Још један недостатак је највише бринуо наставнике, а то је да ученици
немају довољно техничких услова за наставу на даљину.
Организацију наставе на даљину, слично као и наставници, ученици су готово
са две трећине оценили позитивно, а као најслабији вид те наставе оценили су наставу
путем Фејсбук група, телефонског разговора и е-мејла, што се подудара са одговорима
наставника по истом питању. Занимљиво је да су ученици овде такође незадовољни
видом наставе путем ТВ часова, као и путем дигиталних уџбеника, што се не подудара
са одговорима наставника. Најбољу оцену дали су онлајн видео часовима, Виберу
(путем порука, разговора и видеа у групама) и учионицама на даљину (Гугл учионица,
Едмодо…), што приближно одговара и одговорима наставника.
Поређење колико им је интересантна настава показало је да им је
интересантније у школи 56,9%, док се за онлајн наставу изјаснило 22,3%, а подједнако
интересовање исказало је 20,8% ученика.
Следећа питања била су конкретног карактера. За предмет који су најбоље
савладали током учења на даљину, ученици су највише гласали за информатику, што је
и разумљиво с обзиром на карактер овог предмета и самог вида онлајн наставе, затим
за српски језик, али скреће пажњу то што већи број ученика сматра да ни један предмет
није добро савладао путем онлајн наставе.
Предмет за који сматрају да су најслабије савладали путем удаљене наставе,
очекивано је математика и то у далеко највећем броју процената (35,4%), следи
историја (9,2%), физика (8,5%), географија, хемија итд.

1

Питања од 1. до 5. преузета су са сајта Уницеф-а и модификована за потребе нашег упитника:
https://www.unicef.org/montenegro/media/15881/file/mne-media-1000.publication.pdf

Предмети са практичним вештинама који су највише недостајали ученицима су,
такође очекивано, физичко васпитање (50%), техника и технологија (18,5%), страни
језик (10%), ликовна култура, музичка култура итд.
Објективност ученика доводи се у сумњу само код питања процене колико
онлајн провера знања даје стварну оцену нивоа усвојеног знања и вештина. Јер, иако је
55,4% ученика дало негативну процену стварно усвојеног нивоа знања и вештина на
овај начин, сумњу у објективност код овог питања доводи 44,6% ученика који сматрају
да је провера знања на овај начин успешна. Ово се нимало не подудара са одговорима
наставника.
Тако смо дошли до кључног питања за наш процес самовредновања, а то је
процена усвојеног знања наставом на даљину у односу на усвојено знање непосредном
наставом. У распону оцена од 1 до 10, овако усвојено знање процењено је у највећој
мери средњим оценама 4 и 5 (35,4%) иако је 13,8% ученика дало највишу оцену.
Наставници су за нијансу строже оценили знање усвојено онлајн наставом, јер овде су
дали и већи број тројки, тако да су оцене 3, 4 и 5 заступљене са 54,2%. Дакле, можемо
рећи да је на овај начин вредновано знање добијено удаљеном наставом добило
тек просечну, тј. средњу оцену.
На крају, питање које у позадини крије озбиљну процену знања усвојеног
удаљеном наставом, као и само поређење два вида наставе, било је питање процене у
којој мери је потребно у непосредној настави обновити градиво стечено у периоду
онлајн наставе. Процена се и овде кретала у распону оцена од 1 (најмање) до 10
(потпуно). Интересантно је да је далеко највећи број ученика одговорио проценом
10 (28,5%) тј. потребом за потпуним обнављањем градива усвојеног удаљеном
наставом. Даље, овде преовлађују оцене од 5-10 што се, очекивано, подудара и са
одговорима наставника.
Анализа успеха
Успех ученика упоређиван је коришћењем података из 2018/2019. школске
године, јер је то била последња година са потпуном непосредном наставом, и
школском 2020/2021. годином када је преовладавала онлајн настава. (Успех на
завршном испиту није узет за поређење, будући да резултати на тесту математике
2020/2021. ш.г. несразмерно одступају при анализи, те као такви нису погодни за
поређење).
На основу поређења успеха ученика, не може се доћи до закључка да је удаљена
настава слабијег квалитета од непосредне наставе. Тим пре што је школска 2020/2021.
година имала периоде непосредне наставе, иако је доминантан вид наставе била
удаљена настава. Поређење показује да је успех ученика приближно уједначен,
односно да је чак школска 2020/2021. година у благој предности. Ово иде у прилог
савременим трендовима образовања, који истичу предност хибридне наставе, тј.
заступљености оба вида наставе.

Закључак
На основу анкета ученика и наставника, поређењем успеха, као и на основу
практичног искуства у настави током претходног периода, можемо закључити да
удаљена настава:
1) у многим аспектима не може заменити непосредну наставу, те зато не сме
бити искључиви вид наставе;
2) има своје предности које се огледају у подстицању самосталности ученика и
овладавању практичне примене дигиталне технологије;
3) најефикаснија је (и ефикаснија од традиционалне наставе) када је
комплемент напосредној настави;
4) производи недостатак социјалних вештина што се касније огледа у
повећаном броју васпитно дисциплинских мера, као и негативног утицаја на
успех ученика;
5) у одређеној мери доприноси губитку радних навика ученика стечених у
непосредној настави, што се огледало у повећаном ангажовању и
поправљању оцена на крају сваког класификационог периода. Због тога је
задатак наставника, али и родитеља, да се код ученика подстакне редован
приступ учењу, као и осталим наставним и ваннаставним обавезама;
6) захтева повећано ангажовање наставника и ученика на допунској, додатној и
припремној непосредној настави у циљу остваривања исхода учења.
На основу претходно наведеног, као императив у наредном периоду
произилазе следеће активности за које је потребно појачано ангажовање:
 повећати активност обнављања градива из претходне школске
године током редовне наставе;
 повећати ангажовање наставника и ученика на допунској, додатној
и припремној непосредној настави;
 појачати васпитни рад на часовима одељењског старешине, али и у
оквиру ваннаставних активности у циљу подстицања навика
редовног приступа учењу и другим обавезама ученика, а нарочито у
циљу јачања социјалних вештина ученика, превазилажења
конфликата и превенције вршњачког насиља.

Извештај подноси
Горан Најдовски, координатор Тима

