Резултати анкетирања ученика гугл упитником
Упитник попунило 353 ученика или око 70% укупног броја ученика школе
1. Који си разред?

2. ТВ лекције пратим:

3. Лекције које ми наставници задају преко гугл учионице, вибера, мејла
пратим:

4. На учење и вежбање садржаја са ТВ дневно трошим:

5. На лекције наставника, учење и израду домаћих задатака дневно
трошим:

6. Да ли неко од старијих прати твој рад? (Можеш да обележиш више
одговора)
- Родитељи – преко 85%
- Старији брат/сестра - 37%
- Нико 46%
- Баба, другови 2%

7. Наставу коју организују наставници пратим: (Можеш да обележиш
више одговора)
- На телефону - 72%
- На компјутеру, лап топу 68%
- Таблчету 31%
- ТВ – 4%

8. Колико си задовољан оствареном сарадњом са наставницима?

Просечна оцена је 4,49.

9. Колико си задовољан оствареном сарадњом са одељењским
старешином?

Просечна оцена је 4,83.
10.Колико си задовољан оствареном сарадњом са вршњацима?

Просечна оцена је 4,50.
11.Шта ти представља највећу тешкоћу у настави на даљину?
(Можеш да обележиш више одговора)
-

Није ми тешко и допада ми се – 59,5%%
Има пуно домаћег – 42,5%
Не могу добро да се организујем -42,5%
Немам контакт са другарима 29,2%
Немам радне навике, концентрација, ако погрешим, не видим
исправку,немам довољно времена,у поичетку се нисам снашла – 4,2%

12.Образложи одговор на претходно питање.
Карактеристични одговори:
-

Немам тешкоће у учењу, али ми недостају другари
Успевам да испратим и урадим шта се од нас тражи
Интересантан ми је овај начин рада
Одузима ми више времена јер морам сама да схватим градиво
Има више домаћег него у редовној школи
Неки рокови су кратки па некад не стигнем на време да проследим
наставнику
Немам мотивацију, концентрацију, пажњу
Квизови су занимљиви
Једноставно не разумем пола ствари које наставници причају на ТВ
Све што не знам, питам учитељицу. Не свиђа ми се гугл учионица
Лепше је у школи, недостају ми другари
...

13.Пратиш ли и друга обавештења и објаве на сајту и фејсбук страници
школе?

14.Ако желиш да додаш нешто у вези са овом темом можеш то да
урадиш овде:
Карактеристични одговори:
- Углавном сам задовољан и немам пуно замерки
- Волим електронску школу

- Имам проблем са гугл учионицом
- Желела бих да учитељице са ТВ мало спорије причају; наставници
брзо предају на ТВ , па морам стално да враћам да бих све записао
- Једва чекам да се вратим у школу
- Устајем у 8, а не морам!
- За домаћи 10 задатака који су наводно лаки
- Надам се да ће се мој труд исплатити
- Коначно компјутер, на којем волим да се забављам, могу да користим
и у корисне сврхе.
- ...

