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ОПАЖАЊА СТУДЕНАТА О ИСКУСТВУ ОНЛАЈН НАСТАВЕ 
ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19

Даница ВАСИЉЕВИЋ ПРОДАНОВИЋ1, Загорка МАРКОВ2

1Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 
2Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

Апстракт
Предмет овог истраживања су опажања студената о искуству онлајн на-
ставе током пандемије Covid-19, према моделу истраживачке заједнице. Циљ 
истраживања је да се утврди какав је однос студената према онлајн настави 
у околностима пандемије Covid-19 и да ли постоје разлике у опажањима према 
полу, нивоу студија, години студија, запослености и боравишту испитаника. 
Узорак је чинио 91 студент Високе школе струковних студија за образовање ва-
спитача у Kикинди који су школске 2020/21. похађали мастер и основне студије. 
Резултати показују да студенти у просеку имају негативан однос према иску-
ству онлајн наставе. Установљено је да постоје статистички значајне разлике 
између студената према нивоу и години студија.
Кључне речи: онлајн настава, студенти, пандемија, коронавирус

УВОД

Информационо-комуникационе тех-
нологије су омогућиле развој образовних 
установа пружајући им могућност за нове 
идеје (Arsenijević i sar., 2012), тако да све 
већи проценат студената и наставника 
примењује рачунар у настави (Андевски 
и сар., 2014). Онлајн учење, или учење на 
даљину представља метод учења који не 
захтева физичку присутност студената у 
просторијама факултета током предавања 
или вежби. Овакав вид учења представља 
врло комплексан процес за који је неопход-
на употреба Интернета и информационо-
комуникационе технологије (Милићевић 
и сар., 2014, према: Димитријевић, 2021). 

Ради остваривања учинка онлајн наставе, 
наставници треба да предоче студенти-
ма значај ове врсте учења, организације 
времена и стицања знања потребних за 
имплементирање у пракси (Петровић, 2016; 
Jeremić, Markov & Vasiljević, 2017). Међутим, 
нека истраживања код нас указују да сту-
денти перципирају недовољну примену 
рачунара и интернета од стране настав-
ника током извођења наставе (Васиљевић 
Продановић, 2020).

Модел на ком je са теоријског гледишта 
утемељeна онлајн настава јесте Community 
of Inquiry (CoI) модел чији су аутори Гарисон 
и сарадници (Garrisonet al., 2000). Модел 
се заснива на три димензије: наставно, 
социјално и когнитивно присуство, које се 



СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ COVID-19
12

преплићу подржавајући смислено учење 
засновано на истраживању.

За процес онлајн наставе веома је 
значајно наставно присуство које укључује 
широк спектар активности, улога, педа-
гошких форми и интервенција којe на-
ставник предузима како би омогућио 
интеракцију са студентима у онлајн 
окружењу. Други елеменат CoI модела је 
социјално присуство, које представља 
меру у којој се студенти осећају друштвено 
и емотивно повезани са другима у онлајн 
окружењу. Позитивна социо-емоционална 
клима доприноси развијању интерперсо-
налних односа између свих учесника об-
разовног процеса на даљину и позитивно 
се рефлектују на квалитет образовања 
(Garrison, 2009). Трећа димензија је ког-
нитивно присуство у којем до изражаја 
долазе мотивација, пажња, способност 
студената да креативно размишљају и да 
кооперативним учењем долазе до решења. 
У овој фази креативно мишљење студента 
уз подршку наставника долази до изражаја 
(Garrison & Archer, 2003).

Истраживања реализована у Србији у 
скорије време показују да је већина настав-
ника у протеклом периоду користила оне 
технологије за које нису биле потребне до-
датне обуке и које су углавном до тада већ 
користили у свакодневним ситуацијама 
(Đorđić i sar., 2021; Šorak, 2020). Пандемија 
COVID-19 је допринела убрзању примене 
ИКТ у настави и учењу. Настава на Високој 
школи струковних студија за образовање 
васпитача у Кикинди (ВШССОВ) је до мар-
та 2020. године била организована на тра-
диционалан начин у кабинетима и другим 
просторијама ВШССОВ и у ПУ “Драгољуб 
Удицки” у Кикинди. Услед пандемије 
COVID-19, до краја школске 2019/2020. на-
става је организована асинхроно, да би 
школске 2020/21. наставници користили 

различите платформе за реализацију 
онлајн наставе у реалном времену.

МЕТОДOДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Предмет овог истраживања су опажања 
студената о искуству онлајн наставе у 
околностима пандемије COVID-19, пре-
ма моделу истраживачке заједнице – CoI 
модел (Garrison et al., 2000), кроз анализу 
њене три димензије: наставно присуство, 
социјално присуство и когнитивно при-
суство. Циљ истраживања је да се утврди 
какав је однос студената према онлајн на-
стави у околностима пандемије COVID-19 
и да ли постоје разлике у опажањима пре-
ма полу, нивоу студија, години студија, 
запослености и боравишту испитаника. 
Овом истраживању је претходило пилот 
истраживање реализовано у ВШССОВ на 
узорку од 58 студената ове високе школе.

Узорак

Узорак истраживања чини 91 сту-
дент основних и мастер студија ВШССОВ 
у Кикинди. Испитаници су у летњем се-
местру школске 2020/21. похађали прву 
годину мастер струковних студија, дру-
гу и трећу годину основних струковних 
студија и основне студије на дошколовању. 
Анкетирање је било анонимно и затворе-
ног типа, обављено електронским путем. 
Истраживање је обављено током септем-
бра 2021., након добијања сагласности ди-
ректора ВШССОВ.

Инструмент 

За испитивање опажања студената о 
искуству онлајн наставе конструисан је 
за потребе овог истраживања упитник, 
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по узору на већ постојећи инструмент 
(Arbaugh et al., 2008) заснован на теоријској 
анализи CoI модела (Garrison et al., 2000). 
Упитник се састоји од општег дела којим 
се прикупљају основни подаци о испита-
ницима (пол, ниво и година студија, за-
посленост, боравиште) и скалера од 19 
тврдњи које се односе на квалитет онлајн 
наставе. Упитник садржи три подскале: 
Наставно присуство (7 тврдњи), Социјално 
присуство (6 тврдњи) и Когнитивно при-
суство (6 тврдњи). Испитаници су озна-
чавали степен слагања или неслагања 
са понуђеним тврдњама на петостепеној 
скали Ликертовог типа: 1 – „уопште се не 
слажем“; 2 – „не слажем се“; 3 – „неодлу-
чан сам“; 4 – „слажем се“; 5 – „потпуно се 
слажем“. 

Анализа поузданости инструмен-
та је обављена Cronbach-Alpha методом. 
Вредности Cronbach-Alpha за три подскале 
инструмента износе: α = 0,852 за подскалу 
НП (Наставно присуство), α = 0,758 за 
подскалу СП (Социјално присуство) и 
α = 0,822 за подскалу КП (Когнитивно 
присуство). Ове вредности указују на 
задовољавајућу поузданост инструмента, 
што је потврђено и претходно обављеним 
пилот истраживањем. За будућа 
истраживања могу се извршити извесне 
корекције ајтема за подскалу Социјално 
присуство како би се повећала њена 
унутрашња конзистентност.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Посматрајући структуру према полу, 
узорак чини 7 испитаника (7,7%) и 84 ис-
питаница (92,3%). Ова неуравнотеженост 
узорка према полу је очекивана, имајући у 
виду да највећи проценат студената ове ви-
сокошколске установе чине особе женског 
пола.

Када је реч о нивоу студија, 64 испита-
ника (70,3%) чине студенти основних, а 27 
(29,7%) студенти мастер студија. Према го-
дини студирања, 37 испитаника (40,6%) су 
на другој години основних студија, 27 ис-
питаника (29,7%) на трећој години основ-
них, а 27 (29,7%) на првој години мастер 
студија.

Запослених испитаника је 39 (42,9%), 
а незапослених 52 (57,1%). Боравиште на 
селу има 22 испитаника (24,2%), а бора-
виште у граду 69 испитаника (75,8%).

У Табели 1 су приказане мере централне 
тенденције за посматране варијабле – про-
сечне вредности подскорова НП, СП и КП. 
Подаци показују да су средње вредности 
сва три подскора испод средње вредности 
скале (3). За варијаблу НП имамо најмању 
средњу вредност подскора (AS = 2,59) и 
највећу дисперзију података (SD = 0,89), што 
указује на најмање уједначене одговоре 
испитаника. Најмања дисперзија се опажа 
за варијаблу СП (AS = 2,61; SD = 0,73). Ако 
посматрамо вредности медијане, можемо 
такође уочити да су вредности мање од 3, 
при чему најнижу вредност медијане (2,50) 
има варијабла СП. Анализом перцентилних 

Табела 1. Мере централне тенденције просечних вредности 
подскорова

Варијабла N AS Mdn SD Q1-25% Q3-75%
Наставно присуство (НП) 91 2,59 2,71 0,89 1,86 3,29
Социјално присуство (СП) 91 2,61 2,50 0,73 2,17 3,17
Когнитивно присуство (КП) 91 2,76 2,83 0,82 2,17 3,33
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рангова долазимо до податка да просечне 
скорове мање или једнаке 3 за варијаблу 
НП има 66% испитаника, за варијаблу 
СП 72% испитаника, док за варијаблу КП 
62% испитаника има просечне скорове на 
подскали мање или једнаке 3.

Испитивање разлика у дистрибуцији 
према полу, обављена Mann-Whitney U 
тестом, показује да нема статистички 
значајних разлика у одговорима испита-
ника (p > 0,05), иако студенти мушког пола 
имају веће средње вредности рангова за 
сваку од посматраних варијабли у односу 
на студенте женског пола. Студенти који 
нису запослени имају нешто веће средње 
вредности рангова у односу на запосле-
не, али разлике нису статистичи значајне 
(p > 0,05). Такође не постоје статистички 
значајне разлике између студената који 
имају боравиште на селу и оних који бора-
ве у граду.

У Табели 2 су приказани статисти-
ци Mann-Whitney U теста који показују 
разлике између студената основних и 
мастер студија на свим посматраним 
подскоровима. Подаци показују да постоје 
статистички значајне разлике (p<0,05), 
при чему студенти мастер студија имају 
знатно веће средње вредности рангова у 

односу на студенте основних студија за све 
посматране варијабле.

Табела 3 показује резултате тестирања 
значајности разлика између студената 
различитих година студија. Kruskal Wallis 
тестом је потврђено да постоје статистич-
ки значајне разлике за све посматране 
варијабле. Накнадном применом Mann-
Whitney U теста испитивано је између којих 
група постоје разлике.

Када је реч о подскору НП, утврђено је 
да студенти друге године основних студија 
имају знатно веће средње вредности 
рангова (42,64) у односу на студенте треће 
године основних студија (18,61), при чему 
су разлике статистички значајне (p = 0,000). 
Такође постоје статистички значајне 
разлике (p = 0,000) између студената прве 
године мастер студија (Mean rank = 38,20) и 
треће године основних студија (Mean rank 
= 16,80).

Тестирање разлика на подскору СП 
показује да постоје статистички значајне 
разлике (p = 0,00) између између студена-
та друге и треће године основних студија, 
при чему су средње вредности рангова сту-
дената друге године (41,55) веће у односу 
на студенте треће године основних студија 
(Mean rank = 20,09). Статистички су значајне 
и разлике (p = 0,000) између студената прве 

Табела 2. Разлике између група према нивоу студија – Mann-Whitney U

Варијабла Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p
Наставно присуство (НП) 507,500 2587,500 -3,102 0,002
Социјално присуство (СП) 615,500 2695,500 -2,165 0,030
Когнитивно присуство (КП) 575,000 2655,000 -2,517 0,012

Табела 3. Разлике између група према години студија – Kruskal Wallis Test

Варијабла Chi-sqare df p
Наставно присуство (НП) 33,915 2 0,000
Социјално присуство (СП) 25,320 2 0,000
Когнитивно присуство (КП) 22,859 2 0,000
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године мастер студија (Mean rank = 36,48) и 
треће године основних студија (Mean rank 
= 18,52).

Статистички значајне разлике на под-
скору КП (p = 0,000) постоје између студе-
ната друге (Mean rank = 40,92) и треће го-
дине основних студија (Mean rankk = 20,96), 
као и између студената прве године мастер 
студија (Mean rank = 36,15) и треће године 
основних студија (Mean rank = 18,85).

ДИСКУСИЈА

Просечним вредностима подскорова 
су квантификована опажања студената о 
три димензије онлајн наставе: наставном, 
социјалном и когнитивном присуству. 
Посматрајући мере централне тенденције, 
може се приметити да су средње вредности 
на свим подскоровима (2,59; 2,61 и 2,76) ис-
под средње вредности за петостепену ска-
лу (3), што указује да испитаници просечно 
негативно оцењују све посматране елемен-
те онлајн наставе. Установљено је да 66% 
испитаника има средњи скор на подскали 
Наставно присуство мањи од 3, што значи 
просечно негативан или неутралан однос. 
Када је реч о подскали Социјално прису-
ство, негативан или неутралан однос пре-
ма овом елементу онлајн наставе има 72% 
испитаника, при чему најмање вредности 
дисперзије указују на највише уједначене 
одговоре испитаника. Коначно, на подска-
ли Когнитивно присуство 62% испитаника 
изражава неслагање, или има неутралан 
однос према тврдњама којима је операци-
онализована ова димензија онлајн наставе.

Резултати показују да не постоје стати-
стички значајне разлике према полу, запо-
слености и боравишту испитаника када је 
реч о њиховом опажању искуства онлајн 
наставе у све три посматране димензије. 
Када је реч о нивоу студија, установљено 

је да студенти основних студија имају 
ниже средње вредности рангова у одно-
су на студенте мастер студија, што значи 
негативнију перцепцију искуства онлајн 
наставе у свим димензијама. Посматрањем 
разлика према години студија утврђено 
је да студенти треће године основних 
студија имају најниже вредности средњих 
рангова за све посматране подскорове, што 
указује на знатно негативнију перцепцију 
искуства онлајн наставе у односу на оста-
ле студенте. Ови налази се могу објаснити 
потешкоћама у извођењу практичне на-
ставе, која је студентима треће године 
основних студија неопходна за усвајање 
и практичну проверу теоријских знања. 
Немогућност извођења практичне наста-
ве на терену је изражена негативнијом 
перцепцијом искуства онлајн наставе, 
која би вероватно могла бити повеза-
на са посредујућим фактором, околно-
стима COVID-19 пандемије, а што овим 
истраживањем није испитано.

ЗАКЉУЧАК

У околностима пандемије COVID-19, 
примена интернета у области образовања 
је омогућила континуитет наставе, али 
пракса показује да овакав вид наставе има 
одређених ограничења. Ово истраживање 
је показало да студенти имају просечно не-
гативно опажање искуства онлајн наставе 
када је реч о свим испитаним димензијама. 
Другим речима, студенти негативно 
оцењују организовање и извођење настав-
них садржаја, социјалну и емотивну пове-
заност са другима у наставном окружењу, 
као и когнитивну укљученост у настав-
не процесе. Будућим истраживањима би 
могло бити испитано у којој мери је ова-
кав однос условљен спољним фактором, 
околности пандемије COVID-19, а пракса ће 
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показати да ли се ограничења и недостаци 
онлајн наставе у оваквим условима могу 
превазићи применом иновација у настави 
и учењу.
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Аbstract

The subject of this research is students’ 
perceptions about the experience of online 
teaching during the COVID-19 pandemic, 
according to the Community of Inquiry 
model. The aim of the research is to 
assess the opinions of students towards 
online teaching in the circumstances of 
the COVID-19 pandemic and to determine 
whether there are differences in perceptions 
according to gender, level of study, year 
of study, employment and residence of the 
respondents. The sample consisted of 91 
students of the College Of Vocational Studies 
for the education of preschool teachers in 
Kikinda who are in the 2020/21 school year 
attending master’s and undergraduate 
studies. The results show that students, on 
average, have a negative opinions about the 
online teaching experience. It was found that 
there are statistically significant differences 
between students by level and year of study.

Keywords: online teaching, students, 
pandemic, coronavirus
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