
АНКЕТА ЗА РОДИТЕЉЕ 

(предметна настава) 

Ппштпвани рпдитељи,  

мплимп вас да на следећа питаоа пдгпвприте искренп и пбјективнп. Желимп да на пснпву 

ваших пдгпвпра прилагпдимп свпј рад и такп свима плакшамп пвај прпцес учеоа на даљину. 

1. Да ли је ваше дете укљученп у наставу на даљину? 

a. Да 

b. Не 

2. Какп ваше дете реагује на пвај пблик наставе? 

a. Дппада му се пвакав начин рада и са впљпм извршава задатке  

b. Остварује задатке јер је прихватилп тп кап редпвну шкплску пбавезу 

c. Није се дпбрп снашлп у пваквпм раду 

d. Избегава рад и ппказује птппр ка пваквпм раду 

3. Највећи прпбле у реализацији наставе на даљину за вас представља: (запружити) 

a. Техничка средства (интернет, рачунар, телефпн) 

b. Пптребнп време 

c. Несналажеое у “online” пкружеоу  

d. Тешки и пбимни садржаји кпје деца треба да науче 

e. Све нам је прпблем 

f. Немамп прпблеме и тешкпће у раду 

4. Да ли ви/ваше дете пстварујете редпвну кпмуникацију са пдељеоским старешинпм? 

a. Да, кпнтинуранп све време 

b. Ппвременп  

c. Не стварује кпмуникацују са пдељеоским старешинпм 

5. Да ли ваше дете има сарадоу са свим наставницима кпји му предају у шкпли? 

a. Да  

b. Не  

6. Укпликп је пдгпвпр на претхпднп питаое бип не, мплимп вас да наведете са 

наставникпм кпг предмета немате сарадоу?  

                     ___________________________________________________________ 

7. Ваше дете свпје шкплске пбавезе испуоава: (запкружите тачан пдгпвпр) 

a. Пптпунп сампсталнп  

b. Уз малу ппмпћ рпдитеља 

c. Уз дпста ппмпћи рпдитеља 

d. Искључивп уз ппмпћ рпдитеља 

8. Укупнп време кпје је вашем детету пптребнп тпкпм дана да испуни све  задатке кпје 

дпбија пд наставника  је 

a. Маое пд сат времена 

b. Од 1 дп 2 сата 

c. Од 2 дп 3 сата 

d. Од 3 дп 4 сата  

e. Од 4 дп 5 сати  

f. Више пд 5 сати 

9. Обавезе кпје ваше дете има тпкпм дана су  



(запкружите један пдгпвпр) 

a. Маое негп штп ви сматрате да би требалп да има 

b. Тачнп пнплике кпликп је пптребнп да би савладалп предвиђенп градивп 

c. Веће нп штп би требалп и тп га препптерећује 

10. Наведите предмет из кпг сматрате да наставник задаје вашем детету превише пбавеза 

у пвпм прпцесу  учеоа на даљину (предмет за кпји му је пптребнп мнпгп времена и 

труда да изврши све задатке) 

a. Нема таквпг предмета 

b. Српски језик 

c. Енглески језик 

d. Француски језик 

e. Математика 

f. Физика 

g. Хемија 

h. Истприја 

i. Гепграфија 

j. Биплпгија 

k. Музичка култура 

l. Ликпвна култура 

m. Инфпрматика  

n. Техника и технплпгија 

o. Физичкп васпитаое 

 

11. Ваша запажаоа п дпсадашоем раду и преппруке за наставак учеоа на даљину: 

(мплимп вас да у пар реченица дате свпја запажаоа какп би нам на тај начин 

пмпгућили да ствпримп праву слику п учеоу ваше деце сада када нисмп у мпгућнпсти 

да пстварујемп неппсредну наставу у шкпли) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Хвала  на сарадои! 

 


