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Ученици су процењивали који им се облик учења више 
свиђа



Процена на који начин лакше уче:



Зашто је лакше учење у школи : 
 Волим и јасније ми је када моја учитељица говори и објашњава.

Зато што у школи могу да учествујем       Постоји интеракција професора и ученика.

 Зато што наставници у школи предају и одговоре нам на питања која нам нису јасна.

 Зато сто кад сам у школи боље разумем ствари од својих наставника.

Зато што могу да учим са другарима.  Лакше усвајам знање уз помођ предавача.

 Лакше је  јер имамо времана да све записемо,а уколико нам несто није јасно можемо да питамо.                                         

Зато сто кући могу да распоредим ста ћу кад да учим.

Зато сто у школи урадим пола и онда већ пола запамтим.

Наставници полако објашњавају градиво, може одмах да се пита шта нам није јасно, мање за учење, мање за 
домаћи

Лепше ми је кад сам са наставницима који мени предају.       Лепше је у друству.  , 

  З



А зашто им је лакше учење од куће : 
Лакше ми је зато што могу да '' закасним,, у школу и да премотам после  себи док читам .  Једноставно ми је лепо и лакше 

занимљиво ми је овако да учим и уопште немам мане учењу од куће,посто је занимљивије имам већу вољу за учењем.               

Зато што могу да седнем како желим, не морам да питам да ли смем до тоалета или да пијем воду.   Може неко од укућана да 

ми помогне💁 Зато што до сада ово никада није било 

Зато сто кад учимо кући лакше је ученицима из разлога што првенствено не морају да носе тешке ранчеве. И могу више пута 

одслушати предавања. Ал више  ми се свиђа у школи јер можемо на лицу места питати наставника шта нас интересује. Све у 

свему све је супер.     Зато сто можемо научити градиво на шаљив начин😄     

Просто ми је ово ново искуство и узбудљиво ми је.

Зато што када се заврши час онда имамо неке занимљивости И зато што волим да испробавам другачије начине за учење.      У 

школи сам са другарима па ми је занимљиво а, кући сам сама и могу да пратим нставу и једем...или радим још нешто 

истовремено . Желела сам да знам како изгледа то учење и мени је занимљиво.

Зато што немам пријатеље у школи и моји сви пријатељи су преко интернета<3

Занимљивије ми је код куће јер тада нисам под вечитим притиском:-), али мана учења преко интернета је да немаш социјалан 

живот.      Лакше ми је учење од куће јер имам више мира и могу да се посветим 

                                                                                                                                       



Предности и мане оба начина учења :
                                                                                                                                              

Ученици који наводе да оба начина имају предности и мане углавном указују на то да су то 
свакако начини на које се учи па им је све једно јер иначе воле да уче.

Допада им се да пробају нешто ново и сматрају да је  овај облик учења проистекао из познатог 
учења у школи па је самим тим исто.

Наглашавају да је лепо учење у друштву и директан контакт али да им и нови начин учења и 
интернет омогућавају да сами више истражују а то је оно што у школи мањка.

Истичу да им је порасла мотивација за учењем и радозналост и да на нов начин могу да 
организују своје време уопште.



На који начин се реализује настава ?



Ученицима је јако важно да могу да питају !



Имају ли помоћ кад уче код куће?



Колико је занимљиво !



Зашто им је занимљивије ?
Зато сто када учимо преко интернета не морам да гледам људе и кући сам али не волим  што стално гледам у компјутер или 

телевизор

Има више могућности за некакве презентације, самим тим лекција ми је занимљивија, па је и лакше  разумем.

По мени занимљивије је пратити наставу у школи,јер иако на часу нема приче другачије је бити у учионици са вршњацима.

Занимљиво ми је јер гледам преко тв    Занимљиво ми је у сколи да уцим зато сто можемо и кроз забаву нешто да научимо.

Зато што су ми другари у школи и могу са њима да учим заједно.

Занимљивије ми је учење преко интернета због тога што је и лакше за размишљање и тише је.

Учитељица, другари, све је природније и лаксе

Учење преко интернета ми је занимљиво, али и у школи смо почели да користимо презентације, тако да ми је и учење у 

школи занимљиво.      Свиђа ми се учење преко интернета зато што све самостално радим и лакше ми је

Желела сам да знам како изгледа то учење и мени је занимљиво.

Понекад можемо у школи и да се нашалимо са наставницима и да се смејемо.



Оптерећеност  ( 1 - мало 5 - пуно ) :



Колико задатака дневно добијаш( 1 - мало 5 - 
пуно )



Колико су задаци тешки :



Са којом лакоћом урадиш све задатке ?



Колико дневно домаћих задатака имаш ?



Шта мислиш, шта би теби помогло да ти учење од куће , преко 
интернета буде лаше, занимљивије и успешније?

Већ ми је занимљиво јер имамо пуно презентација и ресурса.

Да наставници дају разумнија упутства за рад, конкретно мислим на домаће задатке, јер у овим условима 
преко њих учимо.

Због занимљивих презентација које наставнице користе приликом предавања,за сад је све супер и 
занимљиво!

Да се не десавају лапсуси на ТВ-у. И да моземо имати цасове као и до сад. А не само пет предмета у целој 
недељи.             Било би ми лакше само да добијамо мање домаћих задатака.. о то је то... Поздрав

Ништа све је добро Дало ми је више времена за учење,али ја још увек мислим да је боље за све нас школа.



И даље предлози..
Да учим са другарима!     Када учимо код куће....стално преко телефона и телефони ће нам експлодирати

Да наставници не журе.

Мени је сасвим добро учење преко ТВ и ништа бе бих мењала.

Да можемо да причамо са наставницима                    Да наставници боље објашњавају

 Помогло би учење у групи да би ако ми не разумемо да нам неко ко боље разyме помогне

За сада ми је супер немам замерке у потпуности сам задовољна све похвале👏

Па да имам помоћ и особу која ми може помоћи.      Да сви наставници дају домаће преко гогле учионице

Помогло би ми да смо у једном видео чету



И још..
Видим да се наставници који предају преко телевизије веома труде да нам све објасне. Ја се трудим да све 

постигнем.   Веома је занимљиво и овако.  

 Па када би наши наставници са нама причали преко чета са нама!!

Па да наставнице мало спорије  раде да стгнемо да запишемо. И да избацимо ликовно

Па на пример да причамо са наставником преко камере и тада могу лакше да нам објасне

Конкретан одговор немам зато сто до сад ми је једнако занимљиво као и кад сам ишла у школу

Мање домаћих задатака.    Да домаћи задаци не буду преобимни и претешки.

 Да предавачи мало спорије предају

Ништа,да се вратим у нормалну сколу😊     

Не треба ми никаква помоћ,занимљиво ми је већ



Уместо закључка .. 
Ученици у највећем броју анализирају и сагледавају предности и недостатке 
оба начина реализације наставе, малу предност дају школском учењу уз 
образложење да воле да буду са другарима и својим наставницима. 

Од куће најчешће комуницирају  са наставницима помоћу Google Classroom -а 
и Viber апликације.

Изјављују да углавном уче сами код куће.

Највећи проценат ученика процењује да је веома оптерећен, да има пуно 
домаћих задатака ( највећи % каже 3 - 4 дневно ). Тежина задатака је правилно 
распоређена.

Ученици дају занимљиве коментаре и предлоге...


