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Апстракт: Пандемија вируса ковид 19 је радикално променила свакодневицу 
људи, а нарочито васпитно-образовни систем великог броја земаља света, између оста-
лих и Републике Србије. Од марта 2020. године се у школски систем наше земље уводи 
настава на даљину, односно онлајн-настава, и од увођења ванредног стања па до краја 
школске 2020/21. године овај модел наставе је био на снази (примењује се и у актуелној 
2021/22. години у комбинованом моделу). У овом раду смо желели да испитамо мишљење 
ученика о квалитету онлајн-наставе током школске 2020/21. године у основној школи. У 
истраживању смо применили дескриптивну истраживачку методу и технику анкетирања. 
Узорак испитивања је чинило 250 ученика основних школа на територији града Јагодине 
и општине Свилајнац. Резултати истраживања показују да испитани ученици сматрају 
да по квалитету и садржају онлајн-настава није на задовољавајућем нивоу. Овакав став 
наилазимо и по питању ученичке ангажованости током онлајн-наставе и недостатка ин-
теракције са вршњацима. Као добре стране онлајн-наставе ученици истичу скраћеност 
часова и интересантан облик коришћења технологије у образовне сврхе. Сличне резул-
тате истраживања смо пронашли и у домаћој и иностраној литератури, што нам може 
указати на један свеобухватни системски проблем у школском систему.

Кључне речи: ковид 19, пандемија, квалитет онлајн-наставе, мишљење ученика, 
основна школа.

1. УВОД

Развој савремених информатичких технологија је у последње три де-
ценије у великој мери обликовао начин функционисања свих друштвених 
сфера, између осталих и васпитно-образовни систем (Синг, Турман 2019; 
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Јовановић, Димитријевић 2021). Информатички медији су у великој мери 
присутни у школама, како у административном смислу (у виду е-дневника), 
тако и у дидактичком смислу (електронски уџбеници, наставни материјали 
и остало). У наставни процес су укључени разни дигитални медији чија је 
првобитна намена да се ученицима на (њима) занимљивији начин представе 
наставни садржаји. Може се рећи да се образовни процес „као систем пре-
зентације и усвајања сазнања, нашао у раскораку између традиционалних 
метода наставе, потреба савременог друштва и употребе дигиталних медија и 
интернета у различитим видовима неформалног учења” (Вучетић, Васојевић, 
Кирин 2020: 346) до те мере да је промењено и поимање наставног процеса 

„које не захтева присуство наставника и ученика у истој просторији” (Ђорђић, 
Цвијетић, Дамјановић 2021: 87). Управо је такав модел наставе почео да се 
значајније примењује у великом броју земаља почетком 2020. године услед 
пандемије вируса ковид 19.

Вирус ковид 19 је, поред велике здравствене опасности по светску по-
пулацију, проузроковао огромне промене у свакодневном животу и раду ве-
ликог броја светског становништва. Масовни прекид устаљеног начина функ-
ционисања људи у великим системима и јавним просторима услед претњи од 
вируса утицао је и на васпитно-образовни систем великог броја држава света 
(Али 2020; Праголапати 2020; Кочан 2021; Комненовић, Милановић 2021). 
Прецизније речено, подаци које је УНЕСКО објавио крајем марта 2020. го-
дине показали су да је чак 91% школа на светском нивоу у том тренутку било 
затворено (УНЕСКО 2020).

Будући да је пандемија условила другачији приступ од уобичајеног (у 
виду контактне наставе), васпитно-образовни системи широм планете су на 
тренутну ситуацију одговорили тиме што се наставни процес наставио пу-
тем онлајн-наставе (Макаблех, Алиа 2021). Од наставника се захтевало да у 
најкраћем временском року на најбољи начин ускладе свој рад (Степановић 
2020; Рунтић, Кавељ 2020; Максимовић, Милановић, Османовић Зајић 2021).

2. ОНЛАЈН-НАСТАВА У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА 
КОВИД 19

Онлајн-настава се доводи у везу са убрзаним променама у техноло-
шким и информатичким постигнућима од пре неколико деценија, али је 
важно рећи да поменути модел по својим основним обележјима припада 
облику наставе који се назива учење на даљину и да је из њега проистекао. 
Овај облик наставе није новијег датума – први пут се појављује у 19. веку 
када Универзитет у Чикагу креира образовни програм у којем наставници са 
ученицима комуницирају у индивидуалном облику путем поштанских писа-
ма (Станковић 2006; Батајнеш, Атум 2021). Дакле, може се разумети да је 
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у питању настава у којој се образовни процес остварује ван школе, односно 
наставник није у директном контакту са ученицима него се њихова кому-
никација остварује посредно (Надрљански, Надрљански према: Јовановић, 
Димитријевић 2021).

Будући да се свет мењао услед технолошких постигнућа, може се уо-
чити да се и одређивање учења на даљину и облика рада мењао под истим 
тим утицајем тако да се образовни садржај емитовао и путем радио-таласа и 
касније путем телевизије (Вучетић, Васојевић, Кирин 2020; Ђорђић, Цвије-
тић, Дамјановић 2021). Најновија етапа у развоју учења на даљину почиње 
са настанком Светске комуникационе мреже (World Wide Web) пре тридесет 
година. Овај медиј омогућио је огромне промене у развоју учења на даљину, 
како у формалном тако и у неформалном образовном смислу. Појављују 
се нови термини и облици учења на даљину попут онлајн-учења, електрон-
ског учења, вебинара и друго (Сан, Чен према: Вучетић, Васојевић, Кирин 
2020; Ђорђић, Цвијетић, Дамјановић 2021). У садашњости, онлајн-учење 
се ослања на коришћење других напреднијих технолошких уређаја попут 
персоналних рачунара, паметних телефона, таблета, дигиталних образовних 
платформи. Поменути медији проширују могућност комуницирања изме-
ђу главних актера наставе, те се више не подразумева да је комуникација 
једносмерна – од наставника ка (замишљеном просечном) ученику, него се 
омогућава да ученици комуницирају међусобно и да успоставе интеракцију 
са наставником. Када је у питању онлајн-настава, она се може реализовати у 
наставном процесу на два начина: (1) као потпуно независан модел рада или 
(2) комбиновањем овог модела са традиционалним начином рада (Хан, Ванг, 
Јанг према: Вучетић, Васојевић, Кирин 2020). Међутим, здравствена криза 
која је задесила скоро читаву планету крајем 2019. и почетком 2020. године 
довела је до тога да се средином другог полугодишта школске 2020/21. годи-
не редовна настава у потпуности замени онлајн-наставом.

Када је у питању ситуација са вирусом у нашој држави, органи државне 
власти су 15. марта 2020. године прогласили ванредно стање услед панде-
мије вируса ковид 19. У веома кратком временском периоду десиле су се 
драстичне промене у школском систему увођењем учења на даљину (одмах 
по проглашењу ванредног стања) уместо контактне наставе у основним и 
средњим школама на основу одлуке Владе (Томовић, Алексић 2020). Онлајн-
-настава се реализовала путем различитих веб-платформи за учење (Moodle, 
Google Clasroom, Zoom, Viber и друго), а поред тога, посебно припремљени 
наставни часови су приказивани путем јавног медијског сервиса (РТС) шест 
дана седмично (Odluka o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada učenjem na 
daljinu za učenike osnovnih i srednjih škola 2020). Чињеница је да су се глав-
ни актери наставног рада нашли у веома тешкој ситуацији с обзиром на то 

„да основа васпитно-образовног процеса лежи у интеракцији наставника и 
ученика” (Комненовић, Милановић 2021: 297), а управо су се начини интер-
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акције променили у ванредним околностима, односно редовна настава која 
је подразумевала контактну форму замењена је формом учења на даљину.

3. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ ИСТРАЖИВАЊА

Mишљења главних актера наставе (ученика и наставника) о квалитету 
и начину реализације онлајн-наставе били су предмет истраживања великог 
броја научних радова током 2020. и 2021. године. Наиме, када говоримо о 
претходним истраживањима о ефектима онлајн-наставе, може се рећи да су 
истраживања показала широк спектар резултата, у оба правца.

У испитивању ставова средњошколаца о онлајн-настави у Пољској 
утврђено је да су ученици идентификовали као велики проблем неадекватну 
припремљеност и мањак аспирације код наставника. Ученици су проценили 
да су наставници били неспремни за онлајн-наставу, као и да су давали више 
самосталних задатака у односу на редовну наставу. Ученици су издвојили и 
недостатак међуљудског односа, односно интеракције, и мањак мотивације за 
учење током онлајн-наставе. Када су упитани о самопроцени својих постиг-
нућа, ученици су оцене током онлајн-наставе окарактерисали као нереалне 
(оцене су више него што би биле у редовној настави) и прелако добијене, што 
указује на један високи степен самокритичног односа према наставном про-
цесу (Кочан 2021). Сличне резултате по питању ослабљене интеракције са 
другим ученицима и наставницима, као и оптерећености ученика налазимо 
и у другим истраживањима (Ma и др. 2021; Суријаман и др. 2020).

Као главна препрека при реализацији онлајн-наставе у истраживањима 
преовладавају технички проблеми попут нестабилне електричне или интер-
нет мреже, проблеми са опремом и слично (Аднан, Анвар 2020; Бертиз, Алан 
2020; Мишра, Гупта, Шри 2020; Намбиар 2020; Бачак и др. 2021; Хебебци, 
Батајнеш, Атум 2021).

Резултати истраживања спроведеног у Јордану (Макаблех, Алиа 2021) 
указују на сличне ставове ученика када је у питању мотивација за рад то-
ком онлајн-наставе – преко 30% испитаника није задовољно својим учинком 
и вољом за рад. Испитаници истичу како нису имали довољно дефинисано 
време између слободног времена и времена за школу и учење. Трећина ис-
питаника оцењује да су током онлајн-наставе били оптерећенији у односу на 
традиционални облик наставе. Уз то, резултати показују и да су ученици са 
слабијим успехом имали великих проблема током онлајн-наставе. Иденти-
фиковани проблеми су здравствено-психолошке природе (ментално здравље, 
управљање временом, самоћа, проблеми редовних оброка) и финансијске 
природе (неадекватна опрема, лоши услови за рад од куће). Сличне резулта-
те по питању финансијских и здравствених проблема налазимо и у другим 
истраживањима (Капасиа и др. 2020; Дост и др. 2020).
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Када су у питању позитивне стране онлајн-наставе, у јорданском ис-
траживању (Макаблех, Алиа 2021) око 80% ученика је исказало да им овај 
вид наставе штеди време јер је похађају од куће и штеди финансије јер не 
плаћају превоз до школе. Овакве резултате налазимо и у другим истражива-
њима (Хусеин и др. 2020; Фидалго и др. 2020; Дели Гирик 2020). Чак 73,9% 
испитаника сматра да је онлајн-настава интересантнија од традиционалне 
јер су код куће током наставе и лакше управљају наставним материјалима 
које добијају у дигиталној форми. Поред тога, испитаници у великој стопи 
(79,7%) као позитивну страну онлајн-наставе издвајају интеракцију са дру-
гим ученицима и наставницима (Макаблех, Алиа 2021).

Сличне резултате о предностима онлајн-наставе смо пронашли у јед-
ном домаћем истраживању где су ученици као предности истакли могућност 
самосталног организовања времена за учење и слободног времена и флек-
сибилни процес учења, односно смањење временских ограничења (Вучетић, 
Васојевић, Кирин 2020). У истраживању спроведеном у Црној Гори у вези 
са организацијом наставе на даљину у основним и средњим школама (Лало-
вић 2021), као добре стране по мишљењу ученика издвојиле су се следеће 
ставке: већа самосталност, одговорност и мотивисаност за учење; промена 
извора знања; интензивнија комуникација и непосреднији однос између уче-
ника и наставника; активирање ученика који у редовној настави нису били 
у великој мери укључени; већа ангажованост родитеља. Као недостатке ове 
наставе, ученици су издвојили следеће: изостајање непосредног контакта, не-
достатак непосредног реаговања на нејасноће, преоптерећеност наставника и 
ученика. Веома сличне резултате (са претходно приказаним) о предностима 
и недостацима онлајн-наставе пронашли смо у два истраживања спроведе-
на у Хрватској ‒ једно у основној (Рунтић, Кавељ 2020), а друго у средњој 
школи (Јокић, Ристић, Дедић 2020). Наиме, како аутори истичу, ученици 
основне школе су двоструко више наводили недостатке онлајн-наставе него 
предности. Као предност онлајн-наставе, ученици су истакли да је забавнија 
од традиционалне јер је укључивала другачије облике рада попут квизова и 
игара, коришћење дигиталних материјала и остало. Ученици су навели и да 
мање времена улажу у учење и истакли могућност дужег спавања као пози-
тивне стране онлајн-наставе. Као недостатке ученици су наводили изостанак 
личног контакта са друговима, потешкоће у разумевању градива, мањак сло-
бодног времена и преоптерећеност ученика задацима (Рунтић, Кавељ 2020). 
Испитивање мишљења ученика средњих школа указује на сличне резултате 

– преовладава незадовољство ученика (чак 71%) по питању њихове преопте-
рећености задацима, док похваљују другачији облик рада у онлајн-настави 
(Јокић, Ристић, Дедић 2020).

Као што смо на почетку поглавља написали, из представљања резултата 
светских истраживања можемо установити да су ученици на глобалном нивоу 
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препознали и исказали своја мишљења у широким варијeтетима о онлајн-на-
стави, како у позитивном тако и у негативном аспекту.

4. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА

Будући да је светска пандемија унела велику динамику у скоро све 
сегменте друштва, неизоставно је да је и школски систем претрпео велике 
промене у свакодневном начину рада. Устаљени облик контактне наставе за-
мењен је онлајн-наставом, што је за највећи проценат ученика и наставника 
нов и несвакидашњи начин рада. Новонастала ситуација је наставницима и 
ученицима донела и нове изазове и проблеме у реализацији наставног про-
цеса. У складу са тим, циљ нашег истраживања је усмерен ка испитивању 
мишљења ученика основних школа о квалитету онлајн-наставе током школ-
ске 2020/21. године.

Задаци истраживања:

 – Испитати мишљења ученика о квалитету и садржају онлајн-наставе 
током школске 2020/21. године.

 – Испитати мишљења ученика о утицају онлајн-наставе на њихова 
школска постигнућа.

 – Испитати мишљења ученика о квалитету рада наставника током он-
лајн-наставе.

 – Испитати које замерке и похвале ученици упућују наставницима у 
процесу онлајн-наставе.

 – Испитати које замерке и похвале ученици упућују онлајн начину 
рада.

Узорак нашег истраживања чини 250 ученика основних школа са тери-
торије града Јагодине и општине Свилајнац. У Табели 1 приказана је струк-
тура узорка.

Користили смо дескриптивну методу, док је инструмент израђен за 
потребе овог истраживања. Електронском верзијом упитника прикупљени су 
подаци за ово истраживање. Истраживање је спроведено септембра и октобра 
месеца 2021. године. Инструмент је обухватио дванаест тврдњи код којих се 
од ученика тражило да искажу сагласност на скали процене Ликертовог типа 
и четири питања отвореног типа у којима је требало да наведу шта би по-
хвалили или замерили у раду наставника приликом онлајн-наставе и шта би 
похвалили или замерили онлајн-настави. Од статистичких параметара кори-
шћено је израчунавање фреквенција, процената, хи-квадрат теста и аритме-
тичке средине. Прикупљени подаци су обрађени у статистичком пакету SPSS.
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5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Резултати који су приказани у Табели 2 показују углавном високу 
средњу сагласност са ајтемима усмереним ка квалитету и садржају онлајн-
-наставе. Значајно је то да су ученици код ајтема који испитују предности 
онлајн-наставе насупрот традиционалној одговорили у делимично високим 
вредностима. Наиме, највећу сагласност ученици исказују при ајтему да су 
током онлајн-наставе стекли већа знања него у школи (М = 4,03), што го-
вори да им је онлајн-настава била интересантнија. Ова процена се донекле 
потврђује ајтемима да је онлајн-настава боља од наставе која се одвија у 

Табела 1.  Структура узорка

  f %
Пол

мушки 124 49,6
женски 126 50,4

Разред
четврти 26 10,4
пети 47 18,8
шести 87 34,8
седми 68 27,2
осми 22 8,8

Школска средина
градска 177 70,8
сеоска 73 29,2

Школски успех
одличан 125 50
врлодобар 91 36,4
добар 34 13,6

Табела 2. Процена ученика о квалитету и садржају онлајн-наставе

Ајтеми N М

Онлајн-настава је боља од
наставе која се одвија у школи.

250 3,77

Онлајн-настава је занимљивија од наставе која се 
одвија у школи.

250 3,55

Онлајн-настава захтева мање учења него настава у 
школи.

250 2,98

Настава преко ТВ програма била ми је јасна. 250 3,33

Током онлајн-наставе стекао сам већа знања него у 
школи.

250 4,03
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школи (М = 3,77) и да је онлајн-настава занимљивија од наставе у школи (М 
= 3,55). Када је у питању настава путем ТВ програма, наилазимо на средње 
вредности сагласности (М = 3,33). Интересантан је податак да су ученици 
ајтем онлајн-настава захтева мање учења него у школи оценили релативно 
ниском оценом (М = 2,98). Ови резултати нам показују да ученици онлајн-

-наставу сматрају захтевнијом од традиционалне, али да им је она истовре-
мено интересантнији начин рада од уобичајеног. Ови резултати су у складу 
са претходно приказаним истраживањима (Лаловић 2021; Макаблех, Алиа 
2021; Рунтић, Кавељ 2020).

Резултати у Табели 3 који приказују ајтеме који су испитивали лично 
ангажовање ученика у онлајн-настави показују средњу сагласност ученика 
са свим ајтемима. Наиме, ученици су највише оценили ајтем који испитује 
њихов став о тимском раду у онлајн-настави (М = 3,35). Уз то, ученици пози-
тивно оцењују став да им је онлајн-настава пружила већи степен креативно-
сти него традиционални облик наставе (М = 3,26). Овакве ставове ученика о 
тимском раду током онлајн-наставе као и већем степену креативности нала-
зимо и у резултатима других истраживања (Вучетић, Васојевић, Кирин 2020; 
Лаловић 2021). Међутим, када је у питању сопствена мотивисаност и интере-
совање за рад у току онлајн-наставе, ученици углавном заузимају неодређени 
став (М = 3,17). Сличан став ученици заузимају по питању самосталног рада 
и критичког приступа при решавању проблема (М = 3,15). Овакве осредње 
ставове ученика према заинтересованости за рад и самосталном ангажовању 
бисмо могли оправдати несигурношћу ученика приликом новог облика рада, 
односно путем онлајн-наставе. Наиме, будући да су ученици први пут били у 
ситуацији да онлајн облик наставе буде и једини начин рада и ако се узме у 
обзир да је овај облик рада веома радикално ступио на снагу, можемо доне-
кле разумети да су ученици били збуњени, несигурни и незаинтересовани за 
наставу и самосталне задатке за рад. Овакав став ученика о мотивацији за рад 
наилазимо у неколико истраживања (Кочан 2021; Ma и др. 2021; Суријаман 
и др. 2020).

Табела 3. Утицај онлајн-наставе на ангажованост ученика у школским активностима

Ајтеми N М

Онлајн-настава ми је омогућила квалитетнији тимски рад са другим 
ученицима.

250 3,35

Онлајн-настава нам је омогућила да самостално и критички решавамо 
проблеме.

250 3,15

Онлајн-настава нам је пружила могућност да се у већој мери креативно 
изразимо него у школи.

250 3,26

Имали смо већу мотивацију и интересовање за рад током онлајн-наставе. 250 3,17
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Улога наставника јако је важна како у учионичкој, тако и у онлајн-
-настави. Из тог разлога, желели смо да сагледамо како ученици процењују 
рад и залагање наставника током онлајн-наставе. Из резултата приказаних 
у Табели 4 видимо да су ученици веома критични били по питању процене 
рада њихових наставника приликом вођења онлајн-наставе. Из перспективе 
ученика увиђамо да наставници нису имали разумевања за ученике који нису 
имали услове за присуство онлајн-настави (М = 1,59) и да наставници нису 
били расположени и доступни да ученицима објасне градиво које им није 
јасно (М = 1,60). Низак ниво спремности наставника да пруже додатну подр-
шку ученицима налазимо и у истраживању спроведеном у Пољској (Кочан 
2021) где су ученици такође веома ниско оценили наставничко ангажовање 
за ученике који су имали одређених потешкоћа у реализацији онлајн-наставе. 
Ниска сагласност ученика израчуната је и код ајтема наставници у школи 
усклађивали су теме и захтеве са наставом преко ТВ програма (М = 2,27). 
Познато је да су ученици поред наставе коју су наставници организовали 
имали и обавезу да прате наставу путем ТВ програма. Из тога произлази 
много обавеза које су пред ученике постављане – праћење наставе путем ТВ 
програма, припремање домаћих задатака који се задају путем телевизијске 
наставе, присуство часовима које су наставници организовали и израда до-
маћих задатака које су њихови наставници задавали, тако да не изненађује 
резултат приказан у претходној табели (Табела 3), где су ученици исказали 
ниску мотивацију за рад услед преобимних обавеза. Изузев наведених ајтема, 
нешто више слагања ученика присутно је код ајтема током онлајн-наста-
ве наставници су квалитетније реализовали наставу него током наставе у 
школи (М = 3,40).

Отвореним питањем у инструменту од ученика смо захтевали да наве-
ду шта би замерили или похвалили код наставника по питању организације 
и реализације наставних часова приликом онлајн-наставе. Ученици су најви-
ше замерали наставницима (1) њихову неспремност за час, (2) неадекватно 

Табела 4. Одговори ученика о квалитету рада наставника током онлајн-наставе

Ајтеми N М

Наставници у школи усклађивали су теме и захтеве са наставом преко ТВ 
програма.

250 2,27

Током онлајн-наставе наставници су квалитетније реализовали наставу него 
током наставе у школи.

250 3,40

Наставници су били увек расположени и доступни да нам објасне оно што нам 
није јасно.

250 1,60

Наставници су имали разумевања за ученике који нису имали услове за присуство 
онлајн-настави. 250 1,59
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обавештавање ученика о раду и (3) превише задатих обавеза. Ове замерке 
уједно представљају и једне од најчешће замераних ставки у приказаним 
истраживањима (Јокић, Ристић, Дедић 2020; Рунтић, Кавељ, 2020; Суријаман 
и др. 2020; Кочан 2021; Лаловић 2021; Ma и др. 2021; Макаблех, Алиа 2021). 
Сагледавши замерке које су ученици наводили и упоређујући их са резулта-
тима сродних истраживања, можемо увидети да се и наставници нису наја-
декватније снашли у наглом преласку на онлајн-наставу. Оно што је свакако 
чињеница, 32% испитаника је одговорило да својим наставницима ништа не 
замера. На основу одговора ученика усмерених ка замеркама наставницима 
током онлајн-наставе, израчуната вредност хи-квадрата (38,203; df = 12; p = 
0,00) показује да постоји статистичка значајност између школског успеха и 
замерки ученика које су упутили наставницима. Ученици са одличним школ-
ским успехом чешће су одговарали да наставницима не замерају ништа, за 
разлику од ученика са добрим и врлодобрим школским успехом, што се и 
могло очекивати јер се претпоставља да је ученицима са слабијим успехом 
потребна додатна наставничка помоћ.

У Табели 6 приказани су одговори ученика усмерени ка похвалама 
наставницима које се тичу организације и реализације часова. Из предста-
вљених резултата можемо видети да је највише ученика код наставника по-
хвалило стрпљивост и смиреност у раду (36,8%), као и жељу да појасне гра-
диво (32,8%). Интересантно је то да ови одговори ученика нису у складу са 
ајтемом из Табеле 4 (Наставници су били увек расположени и доступни да 
нам објасне оно што нам није јасно (М = 1,60)). Када је у питању вредност 
хи-квадрата, он показује присутност статистичке значајности између похвала 
које су ученици упутили наставницима и њиховог школског успеха (28,906; 
df = 8; p = 0,00). Највише ученика са одличним и врлодобрим успехом похва-
љује код наставника стрпљивост, смиреност и жељу да појасне градиво него 
што то чине ученици са добрим успехом.

Табела 5. Замерке наставницима које се тичу организације и реализације наставних 
часова

f %

Замерке 
наставницима које 
се тичу организације 
и реализације 
наставних часова

Кашњење наставника на онлајн-часове 13 5,2

Неспремност наставника за час 38 15,2

Несналажење наставника за вођење онлајн-часова 25 10

Много обавеза и захтева, јер мисле да је онлајн-настава лакша 34 13,6

Касно постављање обавештења 34 13,6

Критиковање ученика који касне због тешкоћа са интернетом 26 10,4

Ништа не замерам наставницима 80 32
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Након сагледаних замерки и похвала које су ученици упућивали на-
ставницима, желели смо да испитамо које замерке и похвале могу упутити 
онлајн начину рада. Графички представљени одговори ученика (Графикон 
1) показују да је највише слагања у одговорима имала занимљивост онлајн-
-начина рада (25,2%), затим скраћеност часова (21,6%), употреба техноло-
гије (20%), предности рада од куће (16,8%), квалитет наставних часова на 
телевизији (13,2%). Веома мали број ученика (3,2%) ништа не би похвалио 
код онлајн-наставе. Похвале, односно предности које су ученици истакли у 
корист онлајн-наставе у складу су са истицаним предностима овог модела 
наставе из претходних истраживања (Вучетић, Васојевић, Кирин 2020; Ма-
каблех, Алиа 2021; Хусеин и др. 2020; Фидалго и др. 2020; Дели Гирик 2020). 
На основу израчунатог хи-квадрата (35,863; df = 5; p = 0,00) закључујемо да 
постоји статистички значајна разлика по питању похвала онлајн-настави и 
пола ученика. Испитаници мушког пола су чешће као похвалу онлајн-на-
стави наводили скраћеност часова и употребу технологије него испитаници 
женског пола. Такође, испитаници женског пола чешће су наводили праћење 
наставе од куће, квалитет часова на телевизијском програму РТС-а и зани-
мљивост начина рада.

Графикон 1. Похвале ученика онлајн-настави

Табела 6. Похвале наставницима које се тичу организације и реализације наставних 
часова

f %

Похвале наставницима 
које се тичу 
организације и 
реализације наставних 
часова

Наставници су се и поред недовољног познавања 
технологија трудили да одрже часове.

33 13,2

Наставници су краће држали часове. 31 12,4

Били су стрпљиви и смирени. 92 36,8

Имали су жељу да нам појасне градиво. 82 32,8

Ништа не бих похвалио. 12 4,8
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Када говоримо о замеркама онлајн-настави, у Графикону 2 су прика-
зани одговори ученика. Ученици основне школе највеће замерке упућују 
мањку интеракције између ученика и наставника (31,2%), затим немогућно-
сти виђања са школским друговима (19,2%). Велики број испитаника (18,4%) 
истиче да је овај начин веома непрактичан и да као последицу има лоше 
усвајање знања, док је један број ученика (11,2%) имао веома лошу интернет 
везу која је утицала на квалитет праћења наставних часова. Ученици су као 
слабости онлајн-наставе истакли предугачко коришћење рачунара, таблета и 
телефона (6,4%), док 13,6% ученика ништа не замера онлајн-настави. Вред-
ност хи-квадрата (9,472; df = 5, p = 0,00) показује да нема статистички значај-
не разлике између замерки онлајн-настави и пола ученика. Замерке које су 
учесници овог истраживања исказали у складу су са резултатима претходних 
истраживања о овој теми (Дост и др. 2020; Јокић, Ристић, Дедић 2020; Капа-
сиа и др. 2020; Намбиар 2020; Суријаман и др. 2020; Бачак и др. 2021; Кочан 
2021; Ma и др. 2021; Хебебци, Батајнеш, Атум 2021).

Графикон 2. Замерке ученика онлајн-настави

6. ЗАКЉУЧАK

Полазећи од тога да су мишљења и ставови ученика у сагледавању 
квалитета онлајн-наставе кључни како би се овај модел наставе побољшао, 
циљ нашег истраживања био је усмерен ка испитивању мишљења ученика 
основних школа о квалитету онлајн-наставе током школске 2020/2021. го-
дине. Анализом расположивих података уочили смо да процена ученика о 
квалитету и садржају онлајн-наставе говори о томе да се овај облик наста-
ве није показао као веома успешан. Интересантан је податак да су ученици 
истакли да су стекли више знања током онлајн-наставе него у уобичајеном 
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облику рада. Утицај онлајн-наставе на ангажованост ученика у школским 
активностима према мишљењу ученика није био на високом нивоу.

Када је у питању група ајтема који се тичу рада наставника, долазимо 
до веома ниске процене њиховог залагања и рада у условима онлајн-образо-
вања. Наиме, када је реч о замеркама и похвалама наставницима, највише 
ученика ништа не замера наставницима, док други као замерке наводе не-
спремност наставника за час, постављање доста обавеза и захтева пред учени-
ке, касно постављање обавештења ученицима, критике усмерене ка ученици-
ма који због техничких препрека касне на наставу, несналажење наставника 
у вођењу онлајн-наставе и кашњење наставника. Ученици са одличним и 
врлодобрим успехом код наставника најчешће похваљују стрпљивост, сми-
реност и жељу да појасне градиво, за разлику од ученика са добрим успехом. 
Најчешће похвале онлајн-настави јесу скраћеност часова, занимљивост овог 
начина рада и коришћење технологије, док су замерке углавном усмерене 
ка недостатку контакта и интеракције са вршњацима и наставницима, што 
проналазимо као крајњи резултат и код сродних домаћих и иностраних ис-
траживања. Резултати нашег истраживања показују да су мишљења ученика 
према квалитету онлајн-наставе веома подељена, што може бити последица 
разних фактора: могућности и способности ученика, мотивације за рад, са-
мосталности у учењу и посвећености школским обавезама, ангажованости 
наставника, укључености одраслих у рад са децом код куће и многих других. 
Наведени фактори умногоме могу олакшати ученицима процес учења како 
у учионичкој, тако и у онлајн-настави и креирати њихова мишљења према 
овом начину рада. Како је ова тема доста обрађивана и присутна код истра-
живача у овом пандемијском периоду, надамо се да ће наши резултати бити 
корисни и помоћи у разматрању онлајн-наставе и њеној примени у савреме-
ном образовању. Идеја овог рада може бити корисна за будућа истражива-
ња која фокус могу ставити на упоређивање мишљења ученика основних и 
средњих школа о онлајн начину рада и потенцијалним потешкоћама у раду 
на које су ученици наилазили.
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OPINION OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS ABOUT 
ONLINE TEACHING DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Summary: The COVID-19 virus pandemic has radically changed people’s everyday 
lives. In a large number of countries of the world, including the Republic of Serbia, edu-
cational system has undergone a major adjustment as well. From March 2020, distance 
learning, i.e. online teaching, was introduced in the educational system of our country; 
from the declaration of the state of emergency until the end of the 2020/21 school year, 
this teaching model was applied.

The aim of this research was to examine elementary school students’ opinion on 
the quality of online teaching during the 2020/21 school year. The research sample con-
sisted of 250 elementary school students from the city of Jagodina and the municipality of 
Svilajnac. The results of the research show that students believe the quality and content of 
online teaching were not at a satisfactory level. Students have the same opinion regarding 
their learning achievements and the lack of interaction with their peers. As advantages of 
online teaching students highlighted shortened class periods and an interesting form of 
using technology for educational purposes. The similar research results can be found in 
domestic and foreign literature, which may indicate a comprehensive systemic problem in 
the educational sphere.

Keywords: COVID-19, pandemic, quality of online teaching, students’ attitudes, el-
ementary school.


