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АПСТРАК Т

У Србији је током пролећа 2020. године било уведено ванредно стање због пандемије нове 
болести COVID-19. Као последица тога по први пут је на универзитетима у Србији почела 
да се одвија настава на даљину, и то онлајн настава у сасвим специфичним кризним окол-
ностима проузрокованим избијањем пандемије потпуно непознате инфективне болести. 
Тој чињеници је и овај модел наставе био прилагођен, као хитна настава на даљину. У 
раду су приказни резултати испитивања ставова студенткиња учитељских факултета у 
Србији у вези са ефикасношћу и одрживошћу модела наставе на даљину у односу на који 
су стекле искуства. Узорком је чинило 399 студенткиња, које су онлајн попуњавале анке-
ту конструисану за потребе овог истраживања. Резултати спроведене анкете су показали 
предности и недостатке учења на даљину као до тада неупотријебљеног потенцијала у ви-
соком школству у Србији, што се специфично односи на модел наставе који је примењен 
у време ванредног стања уведеног због пандемије узроковане вирусом COVID-19. Такође, 
разлике у познавању дигиталних технологија од стране професора су дошле до изражаја 
у погледу метода које су професори користили у свом раду. Резултати упућују на закљу-
чак да настава на даљину може бити користан алат у процесу трансфера знања у високом 
школству, али и да су студенткиње завршних година највише погођене немогућношћу 
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стицања знања у пракси која се не могу виртуелно компензовати, што је веома важан 
корак у њиховом радном оспособљавању, као и изражен генерални проблем недостатка 
социјалне интеракције и задовољења друштвених потреба, настао као последица панде-
мије COVID-19. Насупрот томе, повећање слободног времена и здравствени разлози се 
истичу као основне предности примењеног модела наставе, чија је битна карактеристика 
кризно окружење.

Kључне речи:
COVID-19, учење на даљину, хитно учење на даљину, образовна технологија, сту-
денти, задовољство наставом.

УВОД
1. COVID-19 и ванредно стање

На самом измаку 2019. године, 31. децембра, Народна Република Кина прија-
вила је појаву новог вируса из групе вируса корона, који је добио назив SARS-
CoV2. Из Народне Републике Кине је током прве деценије овог века потекла 
епидемија SARS-CoV1, док је из исте групе вируса, почетком друге деценије 
21. века потекла епидемија MERS-CoV, најпре из Саудијске Арабије. Прва је 
резултирала са 8000 пацијената у 29 земаља света и 774 смртна случаја кумула-
тивно (Pasley, 2020), док је друга у периоду од 2012. до јануара 2020. резултира-
ла са 2519 оболелих и 866 умрлих кумулативно у свету (WHO, 2020a), од чега 
је готово половина случајева забележена у Саудијског Арабији. У случају обе 
епидемије болести су са релативно малим бројем случајева „додирнуле” Европу 
и САД, тако да се на њих није обратила довољна пажња. Чомски то објашња-
ва „погрешним сигналима тржишта”, односно тиме да се тада мислило да ће 
се мање зарадити на производњи вакцине за те болести него на „производњи 
млека за тело”, иако се знало да ће врло вероватно избити нова епидемија ви-
руса типа корона до чега је и дошло (Chomsky, 2020), само у пандемијским раз-
мерама. Неолиберална агенда која се спроводи од последње деценије 20. века, 
а која је и довела до тога да Европа одустане од идеје о „држави благостања”, 
произвела је урушавање јавноздравствених система у овим државама што се, 
уз изостанак солидарности међу државама-чланицама ЕУ који је карактерисао 
почетну фазу пандемије COVID-19, показало као кобно у тренутку њеног из-
бијања (Đurić & Stojadinović, 2020; Šuvaković, 2022). 

И поред тога што је Светска здравствена организација (СЗО, WHO) упо-
зорила на могућност ширења болести и препоручила предузимање стандард-
них антиепидемијских мера, у многим државама нису предузете препоруче-
не активности или су државе закасниле да их примене. С друге стране, СЗО 
није предложила обуставу међународне трговине и саобраћаја са Кином. Кина 
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је, након стављања града Вухан у карантин – у коме је регистрован први слу-
чај, већ 25. јануара у карантин ставила целокупну провинцију Хубеј. У трећој 
недељи фебруара већ је био велики број оболелих у Италији, Јужној Кореји, 
Ирану, Шпанији, Француској, Белгији, Бразилу итд. С краја јануара датирају 
и први случајеви у Сједињеним Америчким Државама. Већ 6. марта званично 
је регистровано више од 100.000 оболелих у свету. Дакле, свега за 3 месеца у 
односу на први пријављени случај у Кини. Светска здравствена организација је 
тек 11. марта званично прогласила пандемију COVID-19 (WHO, 2020b). Ита-
лија 8. марта доноси мере изолације севера земље, потом и других региона, а 
Француска и Шпанија то чине неколико дана касније. Шведска је изузетак по 
томе што је њена стратегија била усмерена на стварање тзв. прокужености ста-
новништва, па стога није ни примењивала друге мере које су остале државе 
предузимале (Jens, 2020). Наиме, већ 18. марта је забележено 200.000 случајева 
у свету. За дванаест дана број инфицираних се удвостручио. Према подацима 
које је објавио Јоханс Хопкинс Универзитет 3. априла 2020, до тада је случајеве 
пријавило 204 држава и територија, а свега 18 држава (неке острвске државе 
(нпр. Сао Томе и Принсипе, Соломонска Острва), изоловане државе попут Се-
верне Кореје или државе у којима се води рат (нпр. Јужни Судан)) није прија-
вило дијагностификоване пацијенте од COVID-19. На тај дан заражених је у 
свету било преко милион, уз више од 56 хиљада умрлих (JHU). Може се кон-
статовати да је избила пандемија болести која се, у мирнодопским условима, 
најбрже ширила у историји човечанства. Вариоли је, на пример, било потребно 
дуже од 3000 година да стигне до Аустралије, на коју су је донели европски мо-
репловци крајем XVIII века (Šuvaković, Baljošević, Obradović, 2014).

Први случај зараженог SARS-CoV2 у Србији потврђен је 6. марта 2020 
(Marković, Šagrić, Višnjić, Stojanović, Ignjatović & Deljanin, 2021). Радило се о 
мушкарцу у четрдесетим годинама из Суботице (Војводина), који је претходно 
био у гостима у суседној Мађарској, где се и заразио. Девет дана касније, 15. 
марта. у Србији је проглашено ванредно стање (Republika Srbija, 2020), које је 
било на снази до 6. маја 2020. године. Мере предузете у том периоду значиле 
су: потпуни двадесетчетворосатни кућни карантин за све особе старије од 65 
година које живе у градовима, односно старије од 70 година које живе у се-
оским срединама; забрану кретања за комплетно становништво од 20 сати до 
6 сати ујутру; обавезно држање социјалне дистанце, што је био погрешан, али 
и идеолошки узрокован термин за физичку дистанцу од 2 метра међу особама 
(Šuvaković, 2020); обавезно ношење маски у јавном простору; забрану јавних 
окупљања и прелазак на онлајн рад у компанијама у којима је то било могуће; 
затварање школа и потпуну забрану свих видова превоза (Petrović, Dimić & 
Ljubojević,  2021). 
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2. Појам и историјски развој наставе на даљину 

Иако је пандемија вируса корона у области едукације у први план поставила 
концепт учења на даљину, треба напоменути да се његови зачеци јављају још у 
19. веку, на Универзитету у Чикагу (САД). Наиме, Исак Питман је 1840. године 
формирао својеврсан интерактивни концепт учења на даљину које се одвијало 
у виду поштанских пошиљки, тачније, преписки између предавача и ученика 
(Аlan, 2003; Bataineh & Atoum, 2021; Bušelić, 2012; Pokorni, 2009; Stanković, 2006). 
Ово је наишло на врло добар одзив, што је резултирало тиме да и други колеџи и 
универзитети прихвате ову праксу (Колеџ Илиноис Везлијан [Illinois Wesleyan 
College] – 1874, Теолошки факултет Чаутаква [Chatauqua School of Theology] у 
држави Њујорк – 1881, Дописни универзитет Итака, Њујорк [Correspondence 
University, Ithaca] – 1883, како наводе Матиесон (Mathieson, 1971) и Питман 
(Pittman, 2001)), а Универзитет у Лондону први пут, још 1858. године, као свој 
регуларни облик наставе, уводи концепт учења на даљину. Развојем науке и 
технологије улогу посредника у поступку усвајања знања, преузима радио, а 
касније и телевизија. Коет и Азиз (Koet & Aziz, 2021) наводе да је још 1987. 
године основана Америчка асоцијација за учење на даљину (The United States 
Distance Learning Association), чија је основна сврха проучавање различитих 
аспеката процеса стицања знања и вештина путем наставе која обухвата упо-
требу различитих врста технологија у процесу учења на даљину.

Дигиталне технологије доносе нов начин реализовања наставе путем 
интернета, најпре путем електронске поште, а касније и помоћу различитих 
средстава комуникације, не само писаним већ и аудио и видео материјалима, 
у специфичном формату онлајн учења (Đorđić, Cvijetić & Damjanović, 2021; Li, 
Baker & Warschauer, 2020; Sun & Chen, 2016). Антонијевић (2021) указује како  
„развој ИКТ и интернета је суштинска и незаменљива основа развоја који се 
одвија у области образовања на даљину”. Развојем технологија оно се у лите-
ратури дефинише и као е-учење (e-learning), а потом, са развојем мобилне те-
лефоније и м-учење (m-learning) (Holmberg, 2008). Ови видови учења се могу 
одвијати засебно или у комбинацији са традиционалним облицима држања 
наставе, као тзв. комбинована настава – blended learning (Bonk & Graham, 2006; 
Margulieux, McCracken & Catrambone, 2019). Такође, треба напоменути и да се 
савремени видови наставе путем учења на даљину могу изводити путем од-
говарајућих платформи, синхроно, када постоји комуникација међу актерима 
процеса учења у реалном времену (нпр. Zoom, Google Meet итд.), као и асин-
хроно, када међусобна комуникација и интеракција није условљена актуелним 
временским тренутком (нпр. Moodle, Google classroom итд.), што омогућа-
ва учесницима да одређене активности могу да спроведу у било ком времену 
(Marjanović & Veljković, 2021; Poe & Stassen, 2002). 
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Коришћење електронских уџбеника или електронских додатака уџбе-
ницима, што је у Србији омогућено доношењем Закона о уџбеницима (2018), 
а који могу да буду засновани на примени вештачке интелигенције, као и 
увођење и коришћење вештачке интелигенције у наставне сврхе, што је за сада 
у Србији на самом почетку развоја (на Учитељском факултету у Београду где је 
Центар за роботику и вештачку интелигенцију у образовању основан и смеш-
тен), може у великој мери да олакша и подржи наставу на даљину, али и да 
представља допуну и подршку традиционалним облицима наставе. „Софтвери 
базирани на вештачкој инте лигенцији нису једини извор информација, већ их 
наставник може комбиновати са претходним технологијама и продуктивним 
методама, чиме се ученицима [и студентима, прим. наша] омогућава да само-
стално истра жују, да размишљају, закључују и решавају про блеме” (Milutinović 
& Mandić, 2022). 

С обзиром на разнородност начина реализовања наставе, тешко је дати 
јединствену дефиницију учења на даљину. Једна од обухватнијих је Киганова 
(Keegan, 1998). Он наводи да наставу на даљину одређује неколико важних сег-
мената: физичка (просторно- антропометријска) дистанца између наставника 
и ученика (или више њих), као и међу самим ученицима, која се може премо-
стити употребом различитих технолошких иновација током процеса наставе 
у циљу остваривања успешне комуникације и интеракције (како на плану вер-
тикалне комуникације ученик–учитељ, тако и на плану хоризнталне комуни-
кације међу ученицима); као и институционално обезбеђивање плана наставе, 
наставног материјала као подршке студентима, чиме се процес усвајања знања 
унифицира, чинећи га на тај начин различитим од самообразовања и нефор-
малног знања. Холден, Вестфал и Гамор (Holden, Westfall & Gamor, 2010) као 
битну ставку, поред свих ових наведених, додају и вредновање наученог, као 
битан сегмент у процесу усвајања знања, првенствено због евалуације, аутоко-
рекције и мотивације ученика.

Суштину примене и перманентног усавршавања технике и технологије, 
која се користи у наставном процесу, представља што брже и ефикасније по-
стизање жељених исхода (Arsić & Krulj, 2011), али и могућност њихове прак-
тичне примене кроз концепт целоживотног учења и перманентног усаврша-
вања. Неке од предности различитих видова учења на даљину су: доступност 
великом броју заинтересованих (без обзира на просторну па и временску дис-
танцу), мањи материјални трошкови, омогућавање интеракције појединцима 
из различитих културолошких и социјалних миљеа са заједничким интересо-
вањима и аспирацијама, доступност различитог наставног материјала у било 
ком временском тренутку, задаци се могу обављати у складу са темпом учења, 
обавезама и могућностима појединца, на местима на којима они желе, учени-
ци могу да утичу на ниво и интензитет интеракције приликом процеса учења, 
усвајају се и увежбавају различите вештине у коришћењу различитих техноло-
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гија, наставници су такође у прилици да уче од ученика који самостално тра-
гају за информацијама путем различитих електронских извора итд. (Hiroshi 
& Shintaro, 2002, Jorge, Jorge, Gutiérrez, García & Díaz, 2003). Услед свих ових 
ставки, Бушелић (2012) закључује да је учење на даљину вид образовања који се 
најбрже развија, доприносећи својим исходима учења друштвеном и економ-
ском развоју, будући да се могу користити на различитим нивоима образовања 
и у различитим формама усавршавања. Међутим, Биеста (Biesta, 2019) напо-
миње да, без обзира на све наведене предности, постоји и једна методолошка 
несавршеност: пасивност и реципијентност оних који усвајају знања. Ученик 
се врло често ставља у позицију пасивног гледаоца, оног ко ради по упутствима 
учитеља. Развој и већа примена вештачке интелигенције у образовању имали 
би потенцијал да отклоне ову врсту примедби.

Такође, до појаве пандемије COVID-19, учење на даљину је доминантно 
било заступљено у високом школству (Juszczyk & Kim, 2020), као и у различи-
тим облицима неформалног усавршавања. Резултати добијени у Сједињеним 
Америчким Државама, који датирају из 2015. и 2016. године, указују на то да су 
разлози слабог интересовања за овај вид наставе (58,7% високошколских уста-
нова у САД није планирало извођење наставе на даљину 2015. године) (Allen, 
Seaman, Poulin & Straut, 2016), а подаци показују и да је свега око 5,8 милиона 
студената имало приступ неком облику онлајн наставе (Yen, Lo, Lee & Enriquez, 
2018) следећи: питање доступности интернета, трошкови извођења, легитим-
ност процеса извођења наставе у класичном смислу, висока стопа одустајања и 
демотивације студената за учестовање на онлајн часовима (Castro, 2019; Hu & 
Hui 2012; Park 2007).

3. Образовање на даљину у Републици Србији

Још је у некадашњој социјалистичкој Југославији, почевши од краја шездесе-
тих година 20. века, постојало искуство у коришћењу радијског и телевизијског 
програма у едукативне сврхе. Емитовани су програми за учење српског и стра-
ног језика, био је веома развијен школски програм на Телевизији Београд 
(претеча РТС – Радио телевизије Србије, главног државног канала информи-
сања) који је представљао допуну и подршку школском учењу из различитих 
предмета (српског језика, историје, географије, математике, физике, хемије, 
биологије, страних језика – енглеског, немачког, француског, руског...). И данас 
се на Првом програму Радио Београда свакодневно емитује емисија „Српски 
на српском” која путем драматизације разрешава језичке, граматичке и пра-
вописне недоумице које постоје у српском језику. Емисија је намењена свим 
узрастима, те се може посматрати и као пример за подршку школском учењу и 
као пример коришћења наставе на даљину у склопу концепције целоживотног 
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учења. Коришћење електронских масовних медија у сврхе редовне и допун-
ске наставе свакако задовољава критеријуме наставе на даљину као оне врсте 
наставе организоване на принципу постојања „просторне удаљености између 
наставника и ученика” (Vilotijević & Vilotijević, 2016). Технички развој допри-
носио је постанку све савршенијих медија за реализацију наставе на даљину: 
од дописивања и поште, преко телефона, радија и телевизије, све до развоја 
компјутера и компјутерских система за њену подршку, при чему се истиче да 
је неретко потребно комбиновати различита техничка средстава у настави на 
даљину, нпр. компјутера и телевизије (Vilotijević & Vilotijević, 2016). Током 
пандемије COVID-19, посебно у време њеног првог периода када је у Србији 
проглашено ванредно стање, управо смо имали овакав спој технологија у на-
стави на даљину за ученике основних и средњих школа.

Још су седамдесетих година у некадашњој Југославији постојала истражи-
вања коришћења компјутера у настави која су критички сагледавала могућ-
ности тадашњих компјутерских технологија (Matijević, 1973). Каснији развој 
компјутерске технологије је српске истраживаче у области образовне техноло-
гије довео до закључка о компјутерима „као ефикасним наставним средствима 
која омогућују контролу, регулисање и управљање наставом и учењем путем 
сталне повратне везе, која има снажну мотивациону моћ и која представља 
основу система вредновања и праведног оцењивања рада ученика” (Mandić & 
Mandić, 1997). Учење на даљину, које је знатно олакшано развојем интернета, 
омогућило је реализацију концепта да „уместо људи путују идеје” (Mandić & 
Ristić, 2006). Ово је допринело омасовљењу високог образовања, могућности да 
истовремено предавање једног професора буде слушано на различитим краје-
вима света истовремено или, онда када студент буде желео да погледа снимак, 
што производи и значајне уштеде у организовању наставе како у вези са фи-
нансијама, тако и у домену времена (Soleša, 2007; Stojanović, 2020). Ипак, и по-
ред постојања оваквих сазнања и несумњивог праћења образовно-технолош-
ких достигнућа у свету од стране српских истраживача, отпор према учењу на 
даљину у Србији је више него изразит (Табела 1).  
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Табела 2: Број студијских програма наставе на даљину акредитованих 
у Републици Србији у периоду 2009–2013. и 2014–2018. према броју високих 

 струковних школа који су их акредитовали, типу својине 
тих установа и научнообразовном пољу (KAPK, 2018)

Број високих 
струковних 

школа

Период када су 
акредитовани

Број 
студијских 

програма на 
даљину на 

сва три нивоа 
студија

Научно поље 
акредитованих 

студијских 
програма на 

даљину

Тип својине 
установе која је 
акредитовала 

студијски 
програм на 

даљину

6 2007-2013 7

5 техничко-техно-
лошко
2 друштвено-ху-
манистичко

2 државне
5 приватних

5 2014-2018 8

7 друштвено-ху-
манистичко
1 техничко-техно-
лошко

1 државна
4 приватне

Из Табеле 1 и Табеле 2 се види да је од укупног броја студијских програма на 
сва три нивоа студија у Републици Србији: 2672 (KAPK, 2018) – 69 студијских 
програма наставе на даљину било акредитовано, од почетка спровођења акре-
дитације у Србији до почетка 2018, што је удео од симболичних 2,6% у укупном 
броју акредитоавних студијских програма. При томе, треба уочити да су зна-
чајно мањи број студијских програма учења на даљину акредитовале држав-
не установе, те да су у периоду 2014–2018. године један приватни интегрисани 
универзитет и један приватни факултет акредитовали 20 од укупно 29 акре-
дитованих студијских програма на даљину. Овако низак удео акредитованих 
студијских програма учења на даљину не може се објаснити законским огра-
ничењима у уделу студента који могу да студирају на даљину у оквиру исте ви-
сокошколске установе, нити недостатком техничких услова и опреме коју они 
изискују, већ су разлози пре свега друштвеног карактера (Matijašević Obradović 
& Joksić, 2014). Превасходно је реч о чврсто укорењеном традиционалном об-
расцу студирања, који је заступљен и код наставника и код студената, институ-
ционалном конзервативизму у вези са променмаа устаљених образаца органи-
зовања наставе, чак и када их законодавац омогућава. Уочљива диспропорција 
између броја студијских програма акредитованих на даљину у приватним и 
државним високошколским установама није резултат веће опредељености 
приватних високошколских установа за примену нових наставних техноло-
гија које почивају на информатичким достигнућима, већ њихова искључива 
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оријентација на стицање профита и пружање апликативног знања за тржиште 
и профит (Marković, 2004; Stanković, 2018; Šuvaković, 2014; 2019), те им предно-
сти наставе на даљину олакшавају остварење тих циљева.

У оваквим условима у домену примене наставе на даљину Србија је до-
чекала пандемију COVID-19. Након проглашења ванредног стања у Републи-
ци Србији, све основне и средње школе и факултети у Србији су прешли на 
држање наставе на даљину, при чему се начин извођења наставе разликовао. 
Основне и средње школе су имале, зависно од узраста ученика, предавања из 
неколико предмета (српски језик, математика, историја, физика, хемија, ге-
ографија, биологија, енглеског језика који је практично обавезни предмет у 
српским основним и средњим школама (Šuvaković, 2018) коришћењем канала 
јавног телевизијског сервиса РТС2, РТС3, РТС Планета и интернет платформе 
РТС. Такође, није запостављена ни настава на језицима националних мањина 
(Milinković & Banđur, 2021; Stojanović, 2020). За остале предмете коришћене су 
различите интернет платформе (нпр. Viber, Facebook, мејл). Истраживачи на-
воде, у том смислу, као позитивне примере моделе примењене у основним и 
средњим школама у Хрватској и Србији чија је реализација започела само дан 
после проглашења ванредног стања, уз подсећање да је модел учења на даљину 
путем употребе телевизије за описмењавање, посебно у руралним подручјима, 
у Италији коришћен од окончања Другог светског рата до шездесетих година 
20. века, те да ове чињенице „упућују на коришћење вишеплатформског при-
ступа, у коме ТВ може да имазначајну улогу међу различитим предложеним 
технологијама” (Ferri, Grifoni & Guzzo, 2020). Због здравствених и безбедносних 
разлога, у Србији су часови најпре снимани за ТВ у учионичком окружењу, док 
је након тога био омогућен и рад наставника од куће. Одлуком Владе (Vlada 
Republike Srbije, 2020) је наложено да се настава изводи у складу са располо-
живим и доступним ресурсима школе и наставника, уз поштовање наставног 
плана и програма. У оквиру дела који се односи на онлајн наставу, препоруче-
на је употреба Vibera, Zoom платформе, Microsoft Teams, те националне плат-
форме Моја школа. По сличном принципу је функционисао кинески систем 
образовања током закључавања, успостављањем онлајн наставе под називом 
„Поремећена настава, неометано учење” (Huang, Liu, Tlili, Yang & Wang, 2020).

За разлику од основних и средњих школа, које су наставу организовале 
уз помоћ и подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
Завода за унапређивање васпитања и образовања и Радио-телевизије Србије 
(Đorđić, Cvijetić & Damjanović, 2021; Stojanović, 2020; ZVKOV, 2020), настава на 
факултетима се одвијала према аутономној организацији, искључиво на даљи-
ну (Vlada Republike Srbije, 2020), коришћењем различитих интернет платфор-
ми (Šuvaković, 2020a). Факултетима су дате оквирне препоруке и смернице за 
рад, остављајући им могућност самосталног одлучивања у складу са потребама 
извођења наставе сваког образовног профила и предмета понаособ, али у окви-
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рима онлајн наставе (в. нпр. Универзитет у Београду, 2020). Подаци показују 
да је, широм света, услед пандемије и закључавања, неким видом прекида шко-
ловања, у различитом трајању, било погођено преко 220 милиона студената 
(UNESCO, 2021).

Увођење онлајн наставе и на оним факултетима који нису имали акреди-
товане студијске програме за овај вид наставе, у екстремно кратком времен-
ском периоду, покренуло је бројна питања и потешкоће на плану организовања 
рада, техничке опремљености, технолошке писмености наставника и студена-
та, доступности онлајн ресурса и, уоптено говорећи, могућности да се одређе-
ни видови рада у пракси спроведу уживо, што и јесте смисао већине часова 
вежби, праксе и посебних облика наставе, који су у већини случајева планом 
и програмом предвиђени на завршним годинама студија, како би се студенти, 
након усвајања општих знања, што боље спремили за решавање конкретних 
случајева и проблема у пракси своје будуће професије (Nikolić, 2018). У меди-
цинским наукама се постављало првенствено питање безбедности а потом и 
протокола рада студената, у STEM професијама се појавио проблем везан за 
рад у лабораторији и доступност опреме, док се у друштвено-хуманистичким 
наукама јављао проблем у дисциплинама које су захтевале директан и непо-
средан контакт са другим људима, због препоручене социјалне дистанце. Про-
блем је још већи када не постоји могућност виртуелне замене, већ само фи-
зичког контакта, као што је то случај у учитељској и васпитачкој професији. 
Учитељска и васпитачка професија је усмерена на рад са децом у различитим 
развојним стадијумима, када интелектуални, као ни биолошки развој још нису 
завршени, а учитељи и васпитачи имају улогу агенса социјализације и својом 
личношћу и знањем, директно или индиректно, могу утицати на процес фор-
мирања дечје личности и формирање самих црта личности, као релативно 
трајних диспозиција личности, које се манифестују у свакодневном понашању 
и функционисању појединца, што касније утиче и на само друштво у цели-
ни. Бројна истраживања указују да је овај проблем присутан код свих студе-
ната, без обзира на њихову будућу професију (Arroio, 2020; Asgari, Trajkovic, 
Rahmani, Zhang, Lo & Sciortino, 2021; Gorghiu, Pribeanu, Manea, Lamanauskas & 
Makarskaitė-Petkevičienė, 2021; Makamure & Tsakeni, 2020; Sepulveda-Eskobar & 
Morison 2020). Настава на даљину, која је на овај начин уведена Одлуком Владе 
Републике Србије, реализована је према програмима који су прилагођени ус-
ловима њиховог извођења путем наставе на даљину, и то у кризној ситуацији 
пандемије нове инфективне болести COVID-19. Универзитетска настава била 
је извођена онлајн, као „најефикаснијим и најсавременијим видом образовања 
на даљину” (Marjanović, Veljković, 2021), опет уз нужна прилагођавања чиње-
ници да није планирана да се на тај начин изводи. „Искуства такве реализације 
класичних програма по моделу образовања на даљину стичу се „у ходу”, тако 
да се кроз тај процес уочавају његове добре и лоше стране... Прилагођавање је 
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нужно, из разлога што није могуће неки програм, предвиђен за класичну учи-
оницу, на потпуно идентичан начин остварити и на даљину, те се одређене мо-
дификације јављају као нужност, да би се остварио одређени ниво квалитета 
реализације програма” (Antonijević, 2021). То прилагођавање је и у научној тер-
минологији имало своје последице, увођењем појма хитне наставе на даљину 
(emergency remote teaching)1, који не мора да буде нужно повезан само са панде-
мијском кризом COVID-19, али је настао и постао актуелан с њеним избијањем. 
Кључна разлика је у томе да се не ради о унапред планираној онлајн настави, 
већ о промени начина извођења наставе и привременом прихватању алтерна-
тивног начина њеног извођења због насталих кризних околности. „Укључује у 
потпуности решења наставе на даљину, за наставу која би иначе била извође-
на лицем у лице, или као комбиновани или хибридни курсеви, и који ће се 
вратити у тај формат онда када криза или ванредна ситуација буде попустила. 
Примарни циљ у овим околностима није да поново створи снажан образовни 
екосистем, већ да обезбеди привремени приступ настави и наставној подршци 
на начин који се брзо и поуздано успоставља и поздано је доступан током ван-
редне ситуације или кризе” (Hodges, Moore, Lockee, Trust & Bond, 2020). При-
том, истраживачи истичу три аспекта изазова са којима се овакав начин онлајн 
наставе суочава: технолошки, педагошки и друштвени (Ferri, Grifoni & Guzzo, 
2020). Ми бисмо рекли да је хитна настава на даљину такав начин извођења 
наставе на даљину чије су битне одлике 3П: примена у специфичним – кризним 
(ванредним) ситуацијама, прилагодљивост карактеру кризе и привременост, 
тј. ограниченост примене овог начина извођења наставе до повратка у редов-
не околности, када поново почиње одвијање наставе на начин како је унапред 
предвиђено или планирано.

Будући да је овакав начин наставе на даљину, и то онлајн, с обзиром да се 
радило о пандемији инфективне болести, био једини начин примењене наста-
ве на универзитетима у Србији током ванредног стања (15. март–6. мај 2020), 
у наставку текста ћемо се служити терминима који рефлектују значење овог 
појма, имајући у виду чињеницу да су искуство о извођењу онлајн наставе сту-
денткиње једино могле да стекну на основу извођења хитне онлајн наставе, те 
да своје ставове формирају у односу на њу.

1 Према фреквенцији коришћења, поједини аутори (Bond, Bedenlier, Marín & Händel 
2021; Tabela 6) приказују десет најчешће коришћених термина за онлајн учење током 
пандемије COVID-19. Иако термин emergency remote teaching терминолошки прецизно 
означава сасвим специфичан појам за модел онлајн наставе примењене током панде-
мије COVID-19, он се користи у свега 5,3% од 282 проучене студије, док се термини 
online learning, e-learning, distance learning користе у 56,7% истражених студија. Ова 
пандемија је имала значајан утицај на креирање нових појмова и речи како у науч-
ностручном, тако и у јавном дискурсу, што су уочили и српски лингвисти (Slijepčević 
Bjelivuk, Nikolić, 2022).
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4. ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОБЛЕМ, ФОКУС И ЦИЉ

Имајући у виду изнесене констатације, предмет овог истраживања представља 
испитивање задовољства студената новим, до сада некоришћеним видом на-
ставе, који се битно разликује од препандемијског функционисања у свим 
својим сегментима. Наиме, иако се учење на даљину ослања на примену савре-
мених технолгија у раду, а садржај, циљеви и исход учења декларативно остају 
исти, долази до модификовања првенствено у улогама наставника (од предава-
ча ка улози руководиоца курса) и ученика (од пасивног реципијента до неког 
ко има слободу која се тиче питања интеракције и начина извршења задатака 
и обавеза). Притом се модификује и сам процес стицања знања, што директно 
може утицати на трансфер знања, квалитет извођења наставе, као и задовољ-
ство резултатима знања стеченог путем примене наставе на даљину. Коначно, 
то и није примена програма на даљину који је као такав унапред осмишљен, 
већ прилагођавање програма предвиђених за извођење у учионици (амфитеа-
тру) у кризним околностима изазваним пандемијом COVID-19. Већина до сада 
објављених истраживања у Србији се бавила питањем односа према оваквом 
виду наставе од стране учитеља и професора, док је много мање пажње посвеће-
но ставовима и задовољству ученика и студената. Међутим, у иностранству је 
ситуација нешто другачија (Bond, Bedenlier, Marín & Händel, 2021, Tabela 7) 

Ауторе је превасходно занимала перцепција искуства учења на даљину из 
перспективе студената, ставови, мишљење и задовољство наставом на даљину 
током ванредног стања у Србији уведеног због избијања пандемије COVID-19, 
с обзиром на специфичност професије за коју се студенти школују, а у којој 
кључни значај имају друштвене науке, попут педагогије, психологије, социоло-
гије,2 као и развој социјалних вештина, с обзиром на то да се једна од основних 
препорука за спречавање ширења заразе односила на одржавање физичке дис-
танце (која се често називала социјалном, имплицирајући редуковани контакт 
међу људима, који је један од кључних појмова комуникације и процеса соција-
лизације).

Циљ истраживања јесте да се утврди да ли постоје разлике у перцепцији 
задовољства наставе на даљину међу студентима учитељских факултета у од-
носу на смер (васпитачи и учитељи), у којим аспектима саме наставе, које су, 
према њиховом мишљењу, предности и мане учења на даљину током панде-
мије COVID-19 у односу на класично извођење наставе, те да ли одређене раз-

2 На основу анализе публикованих радова у Србији до средине 2021. Вулетић (2021) 
критички запажа како „за социологију извориште кризе није у самој здравственој ка-
тастрофи, већ у начину на који се институције и друштво носе са њом” (уп. Marković 
Savić, 2020; Pavlović & Petrović, 2020).  
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лике међу самим студентима доприносе различитом виђењу задовољства из-
вођењем хитне наставе на даљину.

МЕТОД

Узорак

Узорком је чинило 399 студенткиња основних академских студија учитељских 
факултета у Србији: Београд, Сомбор, Ужице, Јагодина, Врање, Лепосавић. У 
истраживању су учествовали и студенти мушког пола, али с обзиром на изра-
зиту доминацију жена у укупној студентској популацији учитељских факултета 
у Србији од преко 91% (RSZ, 2021), у раду су приказани само резултати који се 
односе на студенткиње. 

Факултети на којима је реализовано истраживање су државни и основне 
академске студије на њима трају 4 године. Мастер студије, које трају годину 
дана, изостављене су због хомогенизације узорка: 

а) могући су преласци са других факултета на учитељске факултете на ма-
стер нивоу; 

б) мастер студије могу да упишу и студенти у средњим годинама живота, 
чији су погледи значајно различити у односу на студентску популацију 
која је уписала мастер студије одмах по завршетку основних академских 
студија.

Према типу узорка ради се о виртуелном експоненцијалном недискримина-
тивном грудвастом узорку (Parker, Scott & Geddes, 2019). Ова врста узорка 
постала је веома честа у друштвеним наукама, квалитативним истраживањи-
ма, и према типу спада у пригодне узорке, дакле у узорке који не почивају на 
вероватноћи. Ипак, за разлику од обичног пригодног узорка, карактеристика 
грудвастог узорка је у покушавају његове објективизације кроз омогућавање 
великог броја тачака приступа упитнику. Сматрало се да је грудвасти узорак 
посебно погодан за испитивање разних маргиналних група, по правилу тешко 
доступних истраживачима из различитих социјалних разлога, било да се ради 
о особама које се баве неком врстом илегалних активности, попут наркоманије 
и проституције (Anieting & Mosugu, 2017; Tansey, 2007), било да се ради о раз-
личитим стигматизованим друштвеним групама (заражени или оболели од бо-
лести AIDS, припадници ЛГБТ популације). Пандемија COVID-19 је открила и 
нову димензију овог узорка: његов виртуелни дизајн примерен је спровођењу 
испитивања у тренутку постојања пандемија или епидемија заразних болести. 
Дакле, нису само специфичне популације погодне за испитивање овим узор-
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ком, већ су и специфичне друштвене ситуације те које омогућавају његово ко-
ришћење. Премда су истраживања заснована на овој врсти узорка дизајнира-
на и традиционално, он се у последње време најчешће примењује виртуелно 
(Baltar & Brunet, 2012). 

Процедура

Истраживање је спроведено одмах након укидања ванредног стања у Србији 
од октобра 2020. године до јануара 2021. године, али још увек у време трајања 
пандемије и када вакцине против COVID-19 још нису биле одобрене у Србији. 
С обзиром на то, спровођење теренског анкетирања било је неизводљиво и не-
етично, пошто би доводило у опасност здравље испитаника и анкетара, и пред-
стављало би опасност по јавно здравље због лакоће ширења вируса SARS-CoV2 
до чега би неизбежно дошло с великим бројем контаката током реализовања 
истраживања. Стога је анкетирање спороведено онлајн.

Током анкетирања истраживачи су линк који је садржао упитник доста-
вили: свим учитељским факултетима да их поставе на своје сајтове; студентима 
чије су електронске адресе имали, уз молбу да их проследе својим колегиница-
ма и колегама са учитељских факултета, без обзира на то да ли са учитељског 
факултета на коме сами студирају или са неког другог учитељског факултета 
у Србији; студентским парламентима учитељских факултета да их поставе на 
друштвене мреже које користе студенти (Facebook, Viber, мејл). Тиме је обе-
збеђено више десетина различитих улазних тачака у упитник, чиме је пристрас-
ност практично елиминисана. Анкетирање је било анонимно и добровољно.

Инструменти

За потребе анкетирања конструисан је анкетни упитник који је садржао низ 
питања отвореног и затвореног типа (најчешће Ликертове петостепене ска-
ле процене), којима су биле обухваћена мишљења студенткиња о редовности 
одвијања предавања и вежби, квалитету њиховог извођења, задовољству про-
цесом учења на даљину у пандемијским условима, предностима и манама ова-
ко примењеног модела учења на даљину, моделима извођења наставе током 
трајања ванредног стања, као и неки основни подаци о самим испитаницама 
(смер и година студирања).
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Варијабле

Независне варијабле у овом истраживању биле су смер: учитељи (n = 194) и 
васпитачи (n = 205) и година студија (прва n = 97, друга n = 83, трећа n = 141, 
четврта n = 78). Просечна старост студенткиња је износила M = 21,3 (SD = 1,6). 
Зависне варијабле у истраживању су биле формулисане као сет питања везан за 
онлајн наставу при чему се испитивала редовност и квалитет држања наставе, 
предности и мане хитне онлајн наставе, које методе су коришћене за извођење 
онлајн наставе у условима пандемије COVID-19, те да ли онлајн облик наставе 
треба да постане стални облик извођења наставе и у ком обиму.

Методе обраде података

Подаци су обрађени у програму SPSS 22.0. Том приликом су за обраду података 
коришћене фреквенције, проценти, хи квадрат тест, мере дескриптивне стати-
стике, т-тест за независне узорке и униваријантна анализа варијансе ANOVA.

РЕЗУЛТАТИ

Резултати су показали да не постоје статистички значајне разлике у односу на 
смер, нити годину студирања у вези са редовношћу држања предавања на учи-
тељским факултетима у Србији. Међутим, постоје статистички значајне разли-
ке у односу на одржавање вежби и рад асистената у односу на годину студија 
(χ² = 33,890, df = 18, p < 0,013). Вежбе су најредовније одржаване са четвртом 
годином, а најмање редовно са трећом годином.

Слика 1: Редовност држања предавања од стране професора (%)
Слика 1: Редовност држања предавања од стране професора (%) 

Слика 2: Редовност држања вежби од стране асистената (%) 
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Слика 2: Редовност држања вежби од стране асистената (%)

Имајући у виду методе држања онлајн наставе, професори и асистенти су најви-
ше користили слање презентација на мејл (Слика 3). Поред понуђених опција, 
као облик држања наставе су се појавили у 1,8 % случајева и Viber, Hangout, 
Meet и директно преузимање презентација са сајта факултета. Мали проценат 
испитаница (3,6%) је навео да није добијао материјале уопште. Показало се да 
је већина професора и асистената комбиновала различите методе: испостави-
ло се и да је 30% наставника користило само једну методу, 41% две, 22% је у 
раду комбиновало три методе, а 7% четири. Разлике у односу на смер нису по-
стојале, али су се манифестовле у односу на годину студија (χ² = 22,198, df = 9, 
p < 0,008). Један до два метода су се највише користили у првој, а три и више у 
другој години.

Слика 3: Заступљеност појединачних метода одржавања 
онлајн наставе (%)

Слика 1: Редовност држања предавања од стране професора (%) 
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Статистички значајне разлике по питању смера студија су се појавиле само 
у случају кориштења платформе Moodl, која се више користио код учитеља (χ² 
= 15,258, df = 1, p < 0,000). 

Посматрајући у односу на годину студија, једино у кориштењу Skype није 
било статистички значајних разлика. Microsoft Teams је највише коришћен са 
студентим прве године, а најмање са онима који су на четвртој години (χ² = 
110,573, df = 3, p < 0,009), као и Google classroom (χ² = 130,735, df = 3, p < 0,003) 
и презентације (χ² = 80,238, df = 3, p < 0,041). Zoom је највише коришћен са сту-
дентима четврте године (χ² = 450,964, df = 3, p < 0,000), а најмање са студентима 
прве године студија. Moodle је највише коришћен са студентима који су на чет-
вртој (χ² = 15,258, df = 3, p < 0,000), а најмање са онима који су на другој години. 

Т-тест за независне узорке је показао да не постоје статистички значајне 
разлике када се посматра оцена квалитета предавања (M = 3,60, SD = 1,07) и 
вежби (M = 3,62, SD = 1,16) у односу на смер студија (распон оцена се кретао од 
1 – уопште нисам задовољан до 5 – веома задовољан). Анализа варијансе је по-
казала да не постоје статистички значајне разлике у вези са оценом квалитета 
предавања у односу на годину студија.

Студенткиње у половини случајева нису сматрале да је током ванредног 
стања у Србији због пандемије COVID-19 примењена онлајн настава (настава 
на даљину) боља или лошија од традиционалне, али ипак чак 42% тај облик 
наставе сматра лошијим и мање корисним за учење у односу на традиционалну 
наставу, док свега 8% овај начин извођења наставе види као бољи и кориснији.

Слика 4: Мишљење о корисности онлајн наставе (%)
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Посматрајући у односу на годину студија, када се разматра мишљење о 
корисности хитне наставе на даљину, најнеповољније мишљење су имали сту-
денти четврте године, док су они који су друга година у највећој мери сматрали 
да су једнако корисне (χ² = 16,905, df = 6, p < 0,010).

Као предности онлајн наставе студенткиње су навеле 11 категорија одго-
вора које покривају 91% датих одговора, док преосталих 9% није било могуће 
категорисати јер су се одговори појављивали једном, или су били дугачки опис-
ни одговори из којих се није могло јасно закључити шта испитаница жели да 
каже. Такође, неке испитанице су одговарале да не постоје добре стране иако је 
у питању било јасно назначено да се наведу предности. Од тога је 39% навело 
само једну предност, 19% две, а 10% три предности. У односу на смер и годину 
студија у вези са наведеним предностима није било разлика у броју, нити врсти 
категорија одговора. 

Категорије у које се могло сврстати 91% одговора који указују на предно-
сти онлајн наставе у време ванредног стања у Србији уведеног због избијања 
пандемије COVID-19 биле су:

1. уштеда времена – због одласка на факултет и враћања са факултета, 
као и због дугачких пауза између предавања које нису омогућавале да 
се време адекватно попуни нити су дозвољавале повратак кући; онлајн 
настава им је омогућила да ово време, по њиховом мишљењу, квали-
тетније проведу: боравећи са породицом и пријатељима, имале су више 
времена за учење и друге активности које су их испуњавале;

2. безбедност – елиминише се могућност заразе COVID-19 на факултету;
3. понављање – за разлику од класичне наставе, студенти су имали могућност 

да сниме предавања и да их поново прегледају неограничени број пута;
4. удобност – онлајн учење су доживели као облик рада од куће: могли су 

да присуствују предавањима „без устајања из кревета”, „у пиџами”, мог-
ли су да раде паралелно више активности (ситне кућне послове) уколи-
ко појачају тон;

5. занимљивост – сматрали су да је онлајн настава унела динамику и неш-
то ново у процес учења, као и да су и они сами били приморани да стек-
ну нове информатичке вештине како би пратили наставу, иначе на њих 
не би обратили пажњу;

6. финансије – онлајн похађање наставе им је смањило трошкове прево-
за, исхране, уџбеника (коришћени су pdf и други формати), станарине 
(будући да су многи отказали стан у месту студирања и вратили се кући 
а да су долазили на факултет само ради полагања испита и администра-
тивних обавеза);

7. доступност – студенткиње сматрају да је онлајн настава доступна сви-
ма и на сваком месту, а да посебно погодује студентима који паралелно 
раде и студирају;
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8. флексибилност – онлајн настава им је пружила могућност да сами одлу-
чују о времену и темпу рада, као и то када ће приступити предавању а 
неке од студенткиња наводе да су биле и у могућности да онлајн наставу 
похађају у терминима који су били предмет договора са професором, а 
не искључиво у фиксно и прописано време;

9. одговори – студенткиње наводе да су професори били бржи и опшир-
нији у давању одговора на постављена питања, као и да су сви били у 
прилици да поставе питање, што у традиционалном држању наставе 
није био случај, будући да се неки професори уопште не појављују у 
терминима консултација, нити одговарају на послате мејлове, као и да 
је на неким предавањима и вежбама неадекватан капацитет просторија, 
тако да професори једноставно, због величине групе не чују постављено 
питање или не виде да је неко подигао руку, што студенте демотивише 
да питају било шта;

10. ефикасност – студенткиње сматрају да их је онлајн облик наставе при-
морао да буду активније и да се саме сналазе на различите начине, а не 
само да буду у пасивној улози реципијента, као и да су могле боље да 
се фокусирају на оно што се виртуелно дешава, што због гужви и жа-
мора на поједним вежбама и предавањима није било могуће; све ово је 
допринело њиховом субјективном доживљају да су брже и успешније 
савладале градиво;

11. посвећеност – професори и асистенти су били у прилици да кроз онлајн 
наставу више пажње посвете сваком студенту појединачно, али су и мо-
рали да се више ангажују и буду креативнији у процесу трансфера знања.

Слика 5: Заступљеност категорија предности онлајн наставе (%)



261УНИВЕРЗИТЕТСКА НАСТАВА ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА У СРБИЈИ УВЕДЕНОГ ПО ИЗБИЈАЊУ ПАНДЕМИЈСКЕ КРИЗЕ... | 

Као мане хитне онлајн наставе студенткиње су навеле 16 категорија одговора 
које покривају  100% датих одговора. Од тога је 22 % навело само једну ману, 18 
% две, а 14 % три мане. У односу на смер и годину студија у вези са наведеним 
манама није било разлика у броју нити врсти категорије одговора.

Слика 6: Заступљеност категорија мана онлајн наставе (%)

Категорије у које се могло сврстати у мане онлајн наставе током ванредног 
стања у Србији уведеног због избијања пандемије COVID-19 биле су:  

1. интеракција – велики број студенаткиња наводи да им је сметала немо-
гућност живог контакта како са професорима, тако и са колегама;

2. комуникација – врло често одговор поткријепљују запажањем да 
„ништа не може заменити живу реч” и да је то јако драгоцено искуство 
у њиховом послу; губи се спонтаност и невербална комуникација и нису 
у могућности да прекину професора и поставе питање онда када желе;

3. интернет – проблеми везани за конекцију, брзину протока и рачунар-
ску опрему, укључујући и недостатак финансијских средстава за њену 
куповину;

4. нејасност – немогућност схватања онога што професор прича, пребрзо 
прелажење, превише стручних термина који су нови и за које се претпо-
ставља да су већ усвојени, а нису; мора се премотати снимак више пута 
или се додатно ангажовати како би се схватило о чему се говори; 
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5. непосвећеност: обострана – неспремност професора да изађу из ша-
блона класичне наставе и утисак „отаљавања” посла, у смислу штурих 
презентација и знатног скраћивања времена предавања и вежби у одно-
су на традиционалну наставу, али и фингирање присутности од стране 
студената, који се конектују и оду из куће или раде нешто друго, или чак 
по сопственом признању искључе звук или намерно не слушају преда-
вање, изазивајући лажни утисак присутности;

6. пракса: недостатак праксе – посебно на вежбама, која је нужна због 
природе професије;

7. концентрација – немогућност да се фокусирају само на предавање због 
ометања од стране других укућана, који такође обављају своје активно-
сти и потребе;

8. самоћа: препуштеност самосталности у раду – на ово нису навикли, 
као и на недостатак повратне информације у току процеса рада (по-
вратна информација се добија тек кад је активност завршена и не може 
се исправити и побољшати);

9. пренатрпаност – неки професори су слали сувише материјала који 
нису стигли да прегледају и нису имали довољно времена да заврше за-
датке који су им дати;

10. резултат – неколицина студената сматра да су постигли на испитима 
лошије резултате због онлајн држања наставе и сматрају да би боље на-
учили градиво и добили боље оцене да су похађали традиционални вид 
наставе;

11. време – нереални рокови за извршавање задатака су изазивали анксиоз-
ност и утисак да се стално касни;

12. досада – неколико студенаткиња сматра да је онлајн настава изузетно 
досадна, монотона и тешка за праћење;

13. литература – немогућност набављања тражене литературе због огра-
ниченог кретања и повећаног ризика од заражавања у превозу до књи-
жаре, библиотеке или у њима;

14. непостојање – неке студенткиње наводе да на њиховом факултету 
уопште није ни постојала онлајн настава;

15. информатичка неписменост – недовољна оспособљеност професора и 
асистената и њихово непознавање и лоше руковање савременим техно-
логијама и апликацијама;

16. седентарност – седентарни животни стил и везаност за компјутер, те-
лефон или таблет, што узрокује недостатак физичке активности и доно-
си потенцијалне проблеме са здрављем.

Посматрајући у односу на смер, у вези са мишљењем о томе да ли онлајн на-
ставу треба увести као трајан облик наставе у редовним околностима, у нешто 
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већој мери су томе били склони васпитачи (χ² = 1,905, df = 2, p < 0,030), док у 
односу на годину студија није било значајних разлика: укупно 34% студент-
киња је било за увођење онлајн наставе као трајног облика наставе у редовним 
околностима.

Када посматрамо одговоре у односу на смер, у вези са мишљењем о томе 
да ли онлајн наставу треба увести као додатни облик наставе у редовним окол-
ностима, у нешто већој мери су томе били склони учитељи (χ² = 6,069, df = 2, p < 
0,048), док у односу на годину студија није било значајних разлика: укупно 60% 
студенткиња било је за увођење онлајн наставе као додатног облика наставе у 
редовним околностима.

Посматрајући у односу на годину студирања, у вези са мишљењем о томе 
да ли онлајн наставу треба увести као облик наставе само у доба пандемије или 
неких других ванредних околности (хитна онлајн настава), у нешто већој мери 
су томе били склоне студенткиње четврте године (χ²=13,605, df = 6, p <0,034), 
док су супротно мислиле студенткиње треће године, али у односу на смер сту-
дија није било значајних разлика. Укупно 69% студенткиња је било за увођење 
онлајн наставе као облика учења само у доба пандемије или неких других ван-
редних околности (хитна онлајн настава).

Посматрајући у односу на годину студирања, у вези са мишљењем сту-
денткиња о томе да ли треба сачекати да пандемија прође па одржати регулар-
ну наставу, није било разлика у мишљену: само за 10% студенткиња је та идеја 
била прихватљива. 

ДИСКУСИЈА

Приликом анализе података добијених у овом истраживању треба имати у виду 
да је свим студенткињама сусрет са хитним онлајн обликом наставе на даљи-
ну био први сусрет са оваквим видом наставе и то у време ванредног стања у 
Србији. Та чињеница је извесно утицала на њихове ставове и дате одговоре, с 
обзиром на немогућност кретања, веома кратке рокове за успостављање функ-
ционалног модела наставе на различитим нивоима образовања и из различи-
тих области и професија, као и стално присутну опасност од могућности оболе-
вања од COVID-19, будући да се радило о лако преносивој болести, о којој нису 
постојала претходна знања, већ се знање о симптомима и процедурама лечења 
стицало у ходу (Petrović, Dimić & Ljubojević, 2021). Притом, треба нагласити и 
то да је једино њихово искуство о настави на даљину, онлајн настави, заправо 
оно о хитној, кризној онлајн настави, те да су том круцијалном чињеницом 
углавом одређени и њихови ставови о тој врсти наставе уопште. 



264 | УРОШ В. ШУВАКОВИЋ, ИВКО А. НИКОЛИЋ И ЈЕЛЕНА Р. ПЕТРОВИЋ

Удео наставника и асистената који нису уопште држали наставу је у овом 
периоду био занемарљив; највећи број је и предавања и вежбе држао редовно 
или углавном редовно. Слично говоре и подаци које су у свом истраживању 
добли и Каличанин, Брдар и Весић (2021). Ово указује на озбиљност и савес-
ност у приступу наставног кадра у Србији својим обавезама, чак и у условима 
ванредног стања. За одржавање наставе коришћене су различите платформе: 
од слања већ урађених презентација путем мејла до интернет платформи које 
подржавају vice versa комуникацију, при чему су најчешће коришћене Microsoft 
Teams, Zoom i Google Classroom. Сличне резултате су у свом истраживању до-
биле Ђорђевић, Павловић и Весић Павловић (2020), Каличанин, Брдар и Весић 
(2021), Шкобо (2022), Видосављевић (2022). Управо коришћење различитих 
платформи (поготову када је коришћена само једна платформа), може дели-
мично да објасни и разлике у искуствима студенткиња са хитном наставом на 
даљину. Као разлог разноликој употреби средстава учења на даљину најчешће 
се наводи недовољна обученост наставника, у којој се начин комуникације и 
презентовања наставе одвија на оној платформи са чијим је функционисањем 
професор упознат, без обзира на то да ли то одговара студентима и самом пред-
мету изучавања (Gorghiu et al., 2021; Singh-Pillay & Naidoo, 2020; Thakker, Parab 
& Kaisare, 2021). Ипак, треба напоменути да је доминантан вид извођења на-
ставе асинхрон, без директног контакта уживо са студентима, који студентима 
омогућава вишекратни приступ у тренуцима када они то желе и/или могу, а 
не када је то прописано, што се може објаснити усклађивањем са обавезама у 
приватном животу наставника и студената и потпуном променом организо-
вања живота и рада (Asgari et al., 2021; Ortiz Lovillo & Gidi Martí, 2021; Rahman, 
Rahman, Salamzadeh & Jantan, 2021; Singh-Pillay & Naidoo, 2020).

Готово половина студенткиња сматра наставу на даљину лошијом за учење 
(42%), наспрам свега 8% које овом виду наставе дају предност у односу на тради-
ционалну наставу, док друга половина не уочава неку разлику у учинковитости 
између наставе на даљину и традиционалне наставе. Може се претпоставити и 
да је недостатак времена од почетка њене примене до вршења испитивања ути-
цала код тих студенткиња да не уочавају разлику у учинку. Друга истраживања 
су показала да слично виђење имају и професори, као не мање важни учесни-
ци процеса учења (Karchmer-Klein & Fisher, 2020; Rizun & Strzelecki, 2020), док 
наставници у средњим школама Србије имају нешто бољи суд о могућностима 
овог вида наставе, али и објективно расуђују о његовим слабостима (Jovanović 
& Dimitrijević, 2021). Ипак, чињеница примене хитне наставе на даљину у овом 
периоду извесно је утицала на то да током њеног извођења дођу до изражаја 
неке од њених мана, а да предности буду делимично потиснуте. То је резултат 
прилагођавања једног концепта наставе (у учионици), потпуно другом концеп-
ту (даљинском), и то све у кризној ситуацији.
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Различита су искуства студенткиња у вези са истом карактеристиком. Док 
неке истичу посвећеност професора и асистената раду, укључујући и пажњу 
према студенту, други, у значајно вишем постотку, баш као ману истичу њихо-
ву непосвећеност и „отаљавање” посла, и код студената и код професора; једни 
као предност истичу „занимљивост” наставе на даљину, док друге сматрају (у 
мањем постотку) да је она „досадна”; мањи број студенткиња истиче ефикас-
ност овог вида наставе који их приморава да буду самосталне у раду, док је 
нешто виши удео њих које ту усамљеност у раду виде као ману. Прихватање 
одговорности за сопствени рад и исходе учења уместо делегирања одговорно-
сти наставницима је нешто што се и у традиционалном извођењу наставе и 
пре пандемије подразумевало у раду, посебно студената (Arkorful & Abaidoo, 
2015; Jovanović, 2012). Међутим, изгледа да се студентима није допала превели-
ка аутономија у раду у ситуацији закључавања (Baptista, Costa & Martins, 2020; 
Vidosavljević, 2022) будући да је сматрају оптерећујућим фактором. Иако је уве-
дена управо ради елиминисања могућности оболевања од болести COVID-19, 
безбедност је на другом месту предности наставе на даљину, док се на првом 
месту налази уштеда времена, што је препознато као значајан фактор и у дру-
гим истраживањима (Abe, 2020; Đorđević et al., 2020; Stojković & Jelić, 2021; Xie, 
Siau & Nah, 2020;), али и као битна, трајна предност учења на даљину уопште и 
у условима рада пре пандемије (Arkorful & Abaidoo, 2015; Sagheb-Tehrani, 2009; 
Sun & Chen, 2016).

Када се разматрају мане овог вида наставе, указује се на недостатак инте-
ракције и комуникације – како вертикалне (студент–професор), тако и хори-
зонталне, што је један од главних резултата истраживања која се баве детерми-
нисањем негативних аспеката учења на даљину (Asgari et al., 2021; García-Alberti, 
Suárez, Chiyón & Mosquera Feijoo, 2021; Matijašević Obradović & Joksić, 2014; 
Ortiz Lovillo & Gidi Martí, 2021,); на незамењивост живе речи, изостанак невер-
балне комуникације итд. што су резултати потврђени и у претходним истражи-
вањима (Bettinger, Fox, Loeb & Taylor, 2017; Lee, 2012; Liu, Gomez & Yen, 2009; 
Kaličanin, Brdar & Vesić, 2021; Mullen & Tallent-Runnels 2006; Osterman 2000; Xu 
& Jaggars, 2014; Zhang, Zhao, Zhou & Nunamaker, 2004) на плану учења на даљи-
ну генерално, не само у ситуацији пандемије и екстремном облику карантина.  

Наглашава се и изостанак праксе у живом окружењу (школи, обданишту) 
– која је посебно важна за учитељску и васпитачку професију – што је свака-
ко велика и лако уочљива мана оваквог вида наставе, која се само делимично 
може отклонити применом виртуелних симулација и програма заснованих на 
вештачкој интелигенцији. Ту су, свакако, и технички проблеми у вези са интер-
нетом и техничком подршком уопште, што се јавља као резултат и у истражи-
вањима која не обухватају само период пандемије, с тим да је у доба пандемије 
посебан нагласак стављен на значај економског аспекта и материјалних могућ-
ности у погледу средстава и доступности праћења наставе на даљину како поје-
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динца, тако и различитих друштвених слојева, па и земаља (Adnan & Anwar, 
2020; Almazova, Krylova, Rubtsova & Odinokaya, 2020; Baptista, Costa & Martins, 
2020; Đorđević, Pavlović, & Vesić Pavlović, 2020; Kamarianos, Adamopoulou, 
Lambropoulos & Stamelos, 2020; Matijašević Obradović & Joksić, 2014; Nikolić & 
Milojević 2020; Ortiz Lovillo & Gidi Martí, 2021; Policy Brief: Education during 
COVID-19 and beyond, 2020; Singh-Pillay & Naidoo, 2020; Vidosavljević, 2022; 
World Economic Forum, 2020). Као главни технички проблеми су идентифи-
ковани: непоседовање уређаја (мобилног „паметног” телефона, компјутера, та-
блета), недостатак приступа интернету и лоша конекција, непоседовање и не-
компатибилност програма и апликација, необученост у руковању различитим 
апликацијама и платформама, као и нерегуларност интернет средине у којој 
вируси или хакерски упади могу онеспособити информациони систем и оне-
могућити употребу програма, или произвести друге штете по кориснике, као 
што је мењање и брисање података, и то не само оних који се тичу наставе на 
даљину (Đurović & Grujić, 2008). Овај безбедносни аспекат учења на даљину 
је занемарен, будући да студентима и професорима није довољно видљив, јер 
није у фокусу пажње, али се свакако може проучавати са аспекта извођења он-
лајн наставе у ванредним ситуацијама, као уосталом и сајбер вршњачко насиље 
(Kostić, 2021) не само у условима пандемије, већ и природних катастрофа, као 
и ратних дешавања, као што је то тренутно случај у Украјини (Petrović, 2021).

Ставови студенткиња према онлајн настави, добијени у актуелном истра-
живању, од којих су многи и супротстављени, могу се објаснити тиме да се са 
оваквим видом наставе сусрећу први пут, да је до тог сусрета дошло у време 
пандемије заразне болести и ванредног стања проглашеног због ње (када је у 
Србији био врхунац закључавања и рестриктивних мера), те да се ради о при-
лагођеном облику онлајн наставе пандемијским околностима. Истраживања 
су показала да спровођење рестриктивних мера приликом карантина може 
утицати и на ментално здравље и самопоуздање (Landrum, 2020; Lamanauskas 
& Makarskaite-Petkevičiene, 2021; Singh-Pillay & Naidoo, 2020), да је њихово ис-
куство у тренутку спровођења анкете било краткотрајно (два и по месеца), да 
су на почетку извођења оваквог вида наставе универзитети у Србији и инсти-
туционално, технички и кадровски били неприпремљени за наставу на даљи-
ну (нису ни били акредитовани за такав вид наставе), да је  она извођења ко-
ришћењем интернет платформи са битно различитим карактеристикама, да 
програми коначно и нису били предвиђени за такав начин извођења, што је све 
условило и оволику разноликост када се посматрају оцене предности и мана 
наставе на даљину.

Ипак, постоји готово потпуна саглсност у вези са тим да није оправдано 
сачекати крај пандемије, па потом држати наставу на традиционалан начин 
(свега 10% студенткиња би то прихватило). Нешто више од 2/3 студенткиња 
сматра да настава на даљину треба да буде уобичајени вид наставе искључиво 
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у ванредним ситуацијама, али је као додатни вид наставе (уз традиционалну 
наставу) прихвата готово исти удео испитаница – њих око 60%. С друге стране, 
1/3 студенткиња се залаже за увођење наставе на даљину као трајног начина 
извођења наставе. Из овога се може закључити да студенткиње:

а) нису спремне да губе време које су планирале за студирање чекајући да 
се пандемија оконча, па да потом студирају; 

б) да имају релативно конзервативан однос према видовима извођења на-
ставе и због тога не прихватају наставу на даљину као искључиви трајни 
вид извођења универзитетске наставе, што је у складу и са резултатима 
добијеним у другим испитивањима (Chung, Subramaniam & Christ Dass; 
2020; Kaličanin et al., 2021; Prodanović & Gavranović, 2020; Škobo, 2022; 
Tanjga, 2021). Ипак, овде треба бити опрезан у закључивању, с обзиром 
на то да оне и нису имале искуство у вези са наставом на даљину (он-
лајн наставом), већ са хитним обликом такве наставе, код кога многи 
недостатци долазе до пуног изражаја, а то утиче на формирање ставова 
студенткиња;

в) чињеница да 60% студенткиња прихвата наставу на даљину као до-
датни вид наставе индикатор је да би са стицањем већег искуства у 
домену одржавања оваквог вида наставе, посебно у ванкризним ситуа-
цијама, могло да дође и до позитивнијег односа према настави на даљи-
ну, укључујући и постепени потпуни прелазак на овај вид наставе; то 
је у сагласности и са закључком који су, на основу свог истраживања 
са студентима извели Блатешић, Станић и Шакан (2021), указујући да 
претходно искуство са наставом на даљину има директан утицај на пре-
ференције и мотивацију у раду студената током реализације овог вида 
наставе. Слични резултати су добијени и у неким другим испитивањи-
ма (Đorđević, Pavlović & Vesić Pavlović, 2020; Rizun & Strzelecki, 2020).

Слабост спроведеног истраживања представљало је фокусирање више на тех-
ничке аспекте задовољством процеса учења, него што је било усмерено на поје-
диначне аспекте (нпр. задовољство квалитетом материјала за учење и његовом 
доступношћу, мотивација за рад, значај оцењивања и повратних информација 
о резултатима рада студената као вида ауторегулације). Матијашевић Обрадо-
вић и Јоксић (2014) на пример, сматрају да су наставни материјали најважнији 
елемент учења на даљину, будући да су главни извор стицања знања, док су у 
традиционалном образовању они само подршка наставном процесу, а настав-
ник је централна фигура тог процеса. Такође, различита ментална и емотивна 
стања, попут анксиозности, црта личности, ефекта Zoom замора, технолошке 
анксиозности и когнитивног присуства, која су могла утицати на процену за-
довољства појединца, у овом истраживању нису узета у обзир.
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С друге стране, иако се учење на даљину ослања на најновија техничка и 
технолошка достигнућа, процес учења и стицања знања ипак захтева примену 
знања из различитих области и мултидисциплинарни приступ раду (Temdee, 
2020), што нужно доводи до промене перцепције, али и обавеза и очекивања од 
наставника. Наставници постају менаџери који управљају наставним активно-
стима, при чему се очекује од студента далеко активнија улога него у класичном 
моделу наставе, уз премештање фокуса пажње на одлике самог градива, однос-
но наставног садржаја. Све ово професора ставља у позицију особе која мора 
да поседује, осим педагошких, социјалних, психолошких знања, и управљачке 
вештине и технолошка знања (Florence, Ritzhaupt, Kumar & Budhrania, 2019). 
Стога учење на даљину као своју секундарну добробит има оспособљавање 
студената и наставника за рад у новом технолошком окружењу и овладавање 
новим информационим технологијама, укључујући ту и технологије заснова-
не на примени вештачке интелигенције. Резултати актуелног истраживања 
нуде повратну информацију професорима друштвено-хуманитичких наука о 
резултатима њиховог рада, како студенти виде и оцењују њихову способност 
адаптације у новом виртуелном окружењу и омогућавају боље прилагођавање 
начина предавања и употребе наставних материјала, средстава и метода у циљу 
побољшања квалитета стеченог знања. 

Препорука за будућа истраживања односи се на потенцијално поређење 
са мишљењем студената учитељских факултета из Србије са студентима истих 
области из других земаља, као и поређење са мишљењима и искуствима других 
факултета у Србији, као и потенцијално испитивање задовољства извођењем 
наставе одређених група предмета, да би се усталновило где би овај облик на-
ставе могао да остварити пуни потенцијал у будућности. Такође, било би за-
нимљиво испитати и задовољство студентата постдипломских студија разли-
читог нивоа, будући да они већ имају одређена искуства у пракси и углавном су 
већ у радном односу, тако да недостатак праксе код њих не може представљати 
проблем, а претходно стечена искуства и усклађивање са радним временом и 
породичним обавезама би, из њиховог угла, највероватније имало највећи зна-
чај у вези са њиховим ставом према учењу на даљину.

ЗАКЉУЧЦИ И ИМПЛИКАЦИЈЕ

Истраживање чији су резултати представљени у овом раду реализовано је не-
посредно након укидања ванрендог стања у Србији, у пуном јеку пандемије 
COVID-19 као недовољно познате заразне болести и у тренутку када још 
вакцинација није била примењивана. Поред тога, испитанице су се први пут 
у животу сусреле са наставом на даљину, и то обликом хитне онлајн наставе, 
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без икакве претходне припреме нити знања о њој, чак и недовољно технички 
опремљене за учествовање у овом виду наставе. Отуда и многе недоумице о 
предностима и манама оваквог вида наставе – оно што једни сматрају предно-
стима, други виде као недостатке. Такође, будући да је брзи прелазак на овакав 
вид наставе био изнуђен пандемијом, што је изузетно стресно искуство, није 
био ни уједначен квалитет и информатичка подршка настави на даљину на 
свим факултетима на којима је истраживање спроведено, нити је наставни ка-
дар био у довољној мери обучен да информатичке образовне технологије које 
им стоје на располагању искористе у пуном капацитету. 

Резултати истраживања указују на то да студенткиње увиђају и добре 
(уштеда времена и новца, просторна удобност и комфор, флексибилност у вези 
са временом одржавања и метода рада, занимљивост и доступност радних ма-
теријала, већа посвећеност наставног особља извођењу наставе) и лоше стране 
учења на даљину (недостатак социјалне интеракције и комуникације, технич-
ко-технолошки проблеми, као и тешкоће иступања ван класичног учионичког 
окружења, које се тичу самог процеса наставе попут нејасности, непосвећено-
сти и деконцентрације), и то у условима његове примене у кризној ситуацији. 
Ипак, једина важна предност коју су студенткиње издвојиле, а тиче се дирек-
тно пандемије и ванредних услова организовања наставе, јесте безбедност коју 
су студенти осећали током извођења овог вида наставе. Такође, питање је и 
у којој мери је и временски тренутак, односно закључавање и смањење броја 
социјалних контаката, као и немогућност кретања ван куће, интензивирала 
перцепцију социјалне интеракције и комуникације као најистакнутије мане 
учења на даљину, у комбинацији са пријављеним седентарним начином живо-
та, досадом и усамљеношћу, који су такође наведени као разлози. Потребно је 
истаћи и чињеницу да се настава на даљину одвијала у кризној ситуацији, као 
хитна настава на даљину, те да су о таквој врсти наставе студенткиње стекле 
непосредно искуство. Стога не чуди коначни избор студенткиња да је учење 
на даљину прихватљиво само у ванредним ситуацијама или као додатни облик 
наставе уколико је то неопходно. С тим у вези је и осећај ускраћености да се 
стекну практична знања која су потребна учитељицама и васпитачицама, што 
је основни смисао ове две професије, будући да је тешко успоставити трансфер 
знања и стећи лично искуство простим посматрањем без директног учество-
вања у раду са децом, или пак, у вештачки креираним околностима и окру-
жењу, будући да је основни смисао обе професије интеракција.

Учење на даљину је свакако користан облик наставе, потпуно примењив 
и распрострањен у редовним ситуацијама. Хитна онлајн настава има као ос-
новни смисао одржавање континуитета процеса стицања знања у ситуацијама 
када није могуће успоставити класични облик наставе, посебно у ванредним 
околностима. Међутим, она повлачи броје непознанице и тешкоће, али и пред-
ности, од којих су неке приказане у овом раду. Пандемија је постала покретач 



270 | УРОШ В. ШУВАКОВИЋ, ИВКО А. НИКОЛИЋ И ЈЕЛЕНА Р. ПЕТРОВИЋ

промена у образовним институцијама на свим нивоима, у свим земљама света, 
присиљавајући их да развију иновативна, свеобухватна, доступна и лако упо-
требљива решења у ектремно кратком року. Међутим, треба имати на уму и 
упозорење које износи Станковић (2012) да услед технологизације наставног 
процеса долази до његове индустријализације и поделе рада. Стога постоји 
опасност да – уколико се начин одвијања наставе само прекопира, без увиђања 
специфичних захтева које диктира кризна ситуација, могућности, потенцијала 
и ресурса виртуелног окружења и прилагођавања на њих свих учесника проце-
са – трансфер пре свега практичних знања може бити доведен у питање. 
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