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Апстракт: Вођење целокупне документације о образовно-васпитном процесу у школама Србије рађено је до пре пар 

година искључиво кроз папирне дневнике (више врста). У складу са европским стандардима и уз подразумевајућу улогу 

нових ИКТ а и због уочених недостатака, указала се потреба за другачијом евиденцијом рада. Електронски дневник је као 

пилот пројекат Министарства просвете „стидљиво“ заживео у 60 образовних установа у Србији 2017. године уз обећање да 

ће сваки наставник имати одговарајуће услове за његову примену. Од тада до данас, у школској 2019/20 електронски 

дневник је ушао у већину школа у Србији. Овај рад се бави анализом предности и недостатака електронског дневника кроз 

испитивање ставова и утисака, те општег задовољства кориснка. У овом испитивању су кориснике односно испитанике 

представљали наставници основношколских установа у Поморављу, тачније Јагодини са околином. (Abstract) 

Кључне речи – анкета; упитник; електронски дневник; употреба; задовољство. 

 

1 УВОД 

Како образовање непосредно утиче на развој читавог друштва посвећује се посебна пажња управо његовом 
развоју. Несумњиви значај увођења информационих система у процес образовања, као и увођење рачунарског 
софтвера у наставни процес (кроз учење на даљину) допринели су да се у том контексту развије и електронски 
дневник као евиденција која би овај процес пратила и која би се синхроно са њим развијала. У питању је чак 
неминовност која произилази из геостратешког положаја Републике Србије и потребе да се европски стандарди 
установе и код нас, као и природни ток и тежња уласка у Eвропску унију, а коначно и неопходност употребе 
артефаката 21. века. 

Увођење електронског дневника у школе односно пилот пројекат под називом есДневник започео је од 
школске 2017/18. у 60, а затим се проширио на 500 основних и средњих школа. По завршетку пилот пројекта 
одлучено је да се све школе укључе у главни пројекат у школској 2018/19. години. Такав је бар био став и тежња 
Министарства просвете. Процес примене је био спорији него што се очекивало, есДневник је до октобра 2018. 
уведен у 831 школу а родитељи су добили приступ есДневнику током децембра 2018. године. Ипак, 
омасовљеност је започела касније, тачније текуће школске године (2019/20). Не може се рећи да је испуњена 
обавеза да се електронски дневници уведу у све школе у Србији јер од 1800 основних и средњих школа, око 300 
школа нема техничке услове. То чини 17% од укупног броја. Те школе још увек користе искључиво папирни 
дневник (нпр. ОШ „Бранко Радичевић“ у Бунару крај Јагодине). 

Последице увођења електронског дневника (у даљем тексту есД) сагледаваће се у великом проценту преко 
основних односно обавезујућих корисника, а то су наставници. У новом окружењу потребан је широк фронт 
информационо-комуникационих компетенција неопходних за квалитетан образовни рад. С обзиром на просечну 
старост наставног кадра која се дефакто повећала забраном ступања у стални радни однос у последњих 5 година 
(Мера забране пријема у радни однос у јавном сектору уведена је крајем 2013. и до сада је у договору са ММФ-
ом у више наврата продужавана, а за наставнике мера је ступила на снагу од почетка школске 2014/15), постоји 
очекивана разноликост у ставовима у вези есД и његове свакодневне употребе. Оне ће у наредним деловима овог 
рада бити предмет разматрања.  
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2 ПАПИРНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК - ЕСД 

Успех неке организације, без обзира да ли се ради о производном, комерцијалном или административном 
окружењу, директно зависи од тога у коликој мери успешно може да ради с документацијом. Просветни рад од 
самих прапочетака везан је за бележење информација на папир. Осим дневника и сва остала документа, поступци 
и процедуре била су у папирном облику. С друге стране, већ више од двадесет година у пракси се срећемо сa 
документима у електронском облику (дигиталним документима). Такви документи се израђују на рачунарима 
или другим дигиталним уређајима и чине електронску документацију једне организације. Електронска 
документација је, пре свега, неминовност савременог радног окружења.  

Устаљена пракса коришћења папирног дневника практично је занемаривала недостатке тако што се стварала 
навика да се свакодневни послови евидентирања рутински одрађују. Наставници су по инерцији обављали своје 
дужности прихватајући такву реалност. Међутим, сагледавајући контекст времена у којем живимо уочени су 
објективни недостаци и потреба за унапређењем вођења документације. 

Један од основних недостатака је чување и архивирање документације, дневника, матичних књига и осталог, 
a такође и немогућност да се на истом месту виде подаци о свим облицима наставног процеса.  

Таксативно набројане особине папирног дневника (без класификације) су: 

• Редовна настава се уписује у „обичан“ дневник, а допунска, додатна и секције у други облик 
дневника; 

• Садржи детаљне, подробне извештаје о конкретном раду, пресек резултата о васпитно-образовном 
раду бележи се на крају првог класификационог периода, на полугодишту и на крају године кроз 
извештаје (записнике) као и са родитељских састанака, излета и екскурзија; 

• Води се и евиденција о коришћењу литературе, као што су уџбеник, радна свеска, збирка задатака, 
итд; 

• Садржи личне податке о ученицима и родитељима, занимање, адресу и историјат који подразумева 
између осталог питања коју је ученик школу претходно похађао, које је школске године завршио, 
итд; 

• Садржи недељну евиденцију изостанака (есД је нема); 

• Садржи резултате успеха ученика из сваког предмета на нивоу одељења као и евиденцију о броју 
планираних и одржаних часова по предметима за све облике рада три пута у току школске године – 
на крају I полугодишта, на крају II полугодишта и на крају школске године 31. VIII; 

• Оцењивање ученика из свих предмета бележи се на једној целој страни дневника и подаци о осталим 
видовима образовног рада које ученик похађа (седамдесетих година двадесетог века је било две 
стране по једном ученику). 

Увођењем есД неке од особина су остале исте или сличне, поготову структура, али је квалитативно и 
квантитативно остварена суштинска промена у софтверски облик којим се обезбеђује немогућност да се дневник 
изгуби, спали или физички уништи на било који начин који се у прошлости дешавао. 

Имплементација есД је остварена у складу са чланом 174. став 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања па се евиденција о ученицима, родитељима, односно другим законским заступницима, води 
електронски. Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је Допис школским управама и 
школама које су биле део Пилот-пројекта есДневник и у складу са поменутим Законом према наведеном чл. 174. 
Закона о основама система образовања и васпитања, обавестило их да: 

Установа води евиденцију о деци, ученицима и одраслима обухваћеним формалним образовањем, о 
родитељима, односно другим законским заступницима и о запосленима, у складу са овим и посебним законом. 

Евиденција о деци, ученицима и одраслима и о родитељима, односно другим законским заступницима 
представља скуп личних података којима се одређује њихов идентитет, образовни, социјални и функционални 
статус и потребна додатна образовна, социјална и здравствена подршка, у складу са посебним законом. 

Установа води: 

1) матичну књигу уписане деце, ученика и одраслих; 

2) евиденцију о васпитно-образовном, образовно-васпитном, односно васпитном раду и о успеху и владању 
ученика; 

3) записник о положеним испитима; 

4) евиденцију о издатим јавним исправама.   

 

 



Овим чланом Закона практично је у најкраћем дефинисан опус могућности есД и повучена паралела између 
есД и папирног дневника. 

Овај закон такође покрива и обавезујући начин односно писмо којим се подаци уносе, па тако евиденције из 
става 4. овог члана, установа води на српском језику ћириличним писмом на прописаном обрасцу. 

Када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне мањине, установа води евиденцију на 
српском језику ћириличним писмом и на језику и писму националне мањине, осим евиденције о образовно-
васпитном раду која се води на језику на коме се изводи образовно-васпитни рад. 

Установа је руковалац података из става 1-3. овог члана и одговорна је за њено прикупљање, употребу, 
ажурирање и чување, у складу са овим, посебним законом и законом о заштити података о личности. 

Врсте, назив, садржај образаца евиденције и јавних исправа и начин њиховог вођења, попуњавања, издавања, 
прописује министар, у складу са овим и посебним законом.  

 

3 ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА 

3.1 Досадашња истраживања земаља из непосредног окружења 

У земљама регије је последњих година покренута државна иницијатива за системско увођење ИКТ у 
просветну делатност, преко организација као што је  Хрватска академска истраживачка мрежа -  CARNet 
(Croatian Academic And Research Network) и њој сличним, које су кроз различита емпиријска истраживања и у 
складу са неопходном дигиталном трансформацијом започеле примену информационих система и апликација 
попут: е-учења, е-књига, е-матице, е-лектира и коначно е-дневника којима се овај рад нарочито бави. 

 

3.1.1 Истраживања у БиХ 

3.1.1.1 Циљна група - наставници 

 
Једно од истраживања које се тиче теме овог рада спроведено је у циљној групи наставника у школама на 

територији БиХ – Шехановић С., Џамбеговић Е., јун 2015. Према анкети спроведеној у три школе у делу који се 
односи на очекивања наставног кадра у грубљој подели, 75% наставника је имало „позитиван став према 
увођењу е-дневника“, 15% је било неутрално односно „ни за ни против“ е-дневника, а 10% је према увођењу е-
дневника имало „негативан став“. У складу са овим одговором од наведених 25% са неутралним или негативним 
ставом, 70% њих је старости изнад 50 година, а преосталих 30% имају између 40 и 50 година. Ови одговори дају 
слику нивоа очекивања од употребе е-дневника, тако на питање „С којом од наведених изјава се највише слажете 
када је реч о Вашим очекивањима од е-дневника у олакшавању Вашег свакодневног административног посла?“, 
75% наставника је одговорило да су „очекивали велику практичну корист од е-дневника у смислу вођења 
администрације, уписа оцена, изостанака и израде свих потребних извештаја“, 17,5% „није очекивало значајну 
корист“, а 7,5% „није очекивало било какву практичну корист“. 

Слична очекивања наставници су показали и у питањима која се тичу побољшања вербалне комуникације са 
родитељима ученика. На питање “ Да ли очекујете да ће свакодневно информисање родитеља о оценама и 
изостанцима ученика путем рачунара или СМС-а и без доласка родитеља у школу допринети бољој 
комуникацији наставник-родитељ“, само 60% испитаних наставника је одговорило са „Да“, 30% је изјавило да 
„ће комуникација остати иста и да е-дневник неће утицати на квалитет комуникације наставник-родитељ“, а 10% 
сматра да ће „е-дневник негативно утицати на родитеље и умањити комуникацију са наставницима“. Наставници 
који су очекивали бољу комуникацију са родитељима у условима употребе е-дневника, припадају млађем (мање 
од 40 година) и средњем (од 40 до 50 година) старосном добу. 

У овом истраживању имамо и оцене после извесног искуства у коришћењу е-дневника, тако да се 
испоставило да је 65 % испитаника одговорило да је „потпуно задовољно практичним доприносом е-дневника 
њиховом свакодневном административном послу“, 12,5% „уопште није задовољно е-дневником“ док је 22,5% 
испитаника изјавило да „није ни задовољно ни незадовољно“. Упоређујући ове податке са резултатима 
истраживања почетних очекивања од е-дневника, примећујемо да су утисци задовољства е-дневником у паду. Да 
би се створила права слика о разлозима за разочарање треба видети такође шта наставници мисле о томе да ли је 
комуникација са родитељима постала квалитетнија у условима употребе е-дневника. Само 37,5% наставника 
сматра да „је комуникација са родитељима постала квалитетнија“, 52,5% њих сматра да је „комуникација остала 
иста као пре увођења е-дневника“, а 10% њих сматра да је „комуникација са родитељима лошија и да је е-
дневник још више отуђио родитеље од школе“. Закључак аутора анкете је да је уз све факторе који су утицали на 
добијене резултате необично да е-дневник, по мишљењу испитаника, није испунио основну комуникацијску 
функцију! Оцена наставника по питању комуникације са родитељима ученика након увођења е-дневника је да је 
она незадовољавајућа. 

Дакле, упркос почетном одушевљењу већине наставника, резултати спроведеног истраживања указују да су 
коришћењем е-дневника само делимично задовољни. Разлози оваквих ставова били су пронађени у недостацима 
који прате БиХ школство. Праћењем праксе у школама које користе е-дневник примећено је да, поред уноса 



оцена и изостанака у е-дневник, наставници оцене уписују и у папирни дневник што им представља додатни 
посао који им одузима време. Наставници се жале и на неадекватну рачунарску опрему, на лоше интернетске 
везе и слично а један број (углавном наставника старијих од 50 година) сматра да им није пружена адекватна 
едукација и нову технологију користе с тешкоћама. 

 

 

 

 

3.1.1.2 Циљна група - родитељи 

 
 Истраживање је такође спроведено у групи родитеља школске деце у БиХ. Претпоставка је да су анкету 

попунили родитељи који заиста и користе е-дневник, јер се показало да је већина од 70% јако задовољна е-
дневником и могућностима које им он нуди а притом сматра да им је комуникацију са наставницима побољшао, 
10% је делимично задовољно јер им е-дневник пружа корисне информације, али није значајно утицао на 
квалитет комуникације, 5% има низак степен задовољства е-дневником, 5% њих уопште није задовољно е-
дневником, а чак 10% сматра да је е-дневник апсолутно сувишан јер су и до сада имали све услове за квалитетно 
праћење успеха своје деце због добре комуникације са њима. 

Од овог остатка од 30% родитеља који нису апсолутно задовољни коришћењем е-дневника врло су шаролики 
разлози за то а што се види из питања: “Шта сматрате највећим недостатком е-дневника који користите?“ тако да 
30% родитеља незадовољство приписује неажурности наставника који не уписују оцене на време, 25% није 
задовољно самим уписаним садржајем а поготову што нису у могућности да одмах некако одреагују, 15% сматра 
да је беспотребно правдати изостанке доласком у школу кад већ постоји е-дневник, 15% нема задовољавајући 
интернет, док 15% мисли да је све у вези е-дневника понижавајуће за ученике односно да њима као родитељима 
предочава неверицу као природну појаву према сопственој деци. 

 

 

3.1.1.3  Закључак 

 

Закључак истраживања задовољства корисника е-дневника у школама БиХ иде у два правца. У једном се 

указује на потребу да надлежни државни ресори и надлежна министарства у најкраћем року реагују да би: 

• Обезбедили одговарајућу инфраструктуру и бољу едукацију наставног особља; 

• Извршили промене у закону како би употреба е-дневника била једини валидни и правни документ у 

примени образовно-педагошког рада; 

• Приступили развијању информационих система као ширих платформи за двосмерну комуникацију 

између свих актера у коришћењу е-дневника, од стране тимова професионалаца из области 

информатике, педагогије, социологије и свих других потребних дисциплина. 

 

Други правац деловања односи се на комуникационе циљеве који су у већем раскораку по питању циљних 

група, јер само 37,5% наставника сматра да је комуникација са родитељима постала квалитетнија док то исто 

мисли готово два пута више родитеља. Овај задатак је тиме изазовнији и захтева даљи озбиљан рад што са 

ширег комуникацијског аспекта односно ради постизања веће друштвене корисности пројекта е-дневника треба 

радити на: 

• Повезивању различитих установа са апликацијама е-дневника и то углавном са центрима за сузбијање 

насиља и центрима за социјални рад; 

• Повезивању е-дневника у јединствену базу података на нивоу целе државе и свих њених кантона и 

надлежног министарства. 

 

Аутор анкете сматра да је његово истраживање само полазна основа за даљу анализу е-дневника и његово 

место у БиХ образовању, како би та апликација заживела у будућности у свом најплодотворнијем облику. 

Да се не би помислило да је е-дневник неки „чаробни штапић“ и једино средство које би решило нагомилане 

проблеме у васпитно-образовном домену најуопштенији закључак је да је то само сегмент у ширем фронту 

потребних активности и интенција на њиховом отклањању.  

 

 

 

3.1.2 Истраживања у Хрватској 

 
Структура истраживања спроведена у Хрватској у оквиру дипломског рада е-дневник у школској 

пракси која је у овом истраживању узета за репер – Сара Видов, 2018. базирана је на задацима и тематски 
подељена на три дела: имплементација е-дневника, предности и недостатци увођења е-дневника у школску 
праксу те могући начини његовог унапређења. 



У оквиру имплементације е-дневника вршена је обука наставног особља за његово коришћење у већини 
школа. Занимљив је осврт на предрасуде које су владале међу наставницима у самом почетку односно још 
пре упознавања са новом апликацијом. Тако на питање која им је прва асоцијација на помен е-дневника 
скоро половина је имала позитиван став (45,7%), 14,2% негативан а чак 40,1% је имало неутралан став. 
Аутор је раслојио исто ппитање на групе по другим основама, по полу и старосном добу, па је индикативно 
да је 0% мушкараца имало категорички негативан став тј асоцијацију на е-дневник, као и да је двоструко 
више негативних предрасуда имала група старијих испитаника (46 ÷ 65 година) у односну на млађе 
испитанике (25 ÷ 45 година) што је било и очекивано. 
 

У каснијем делу истраживања од наставника се тражило да искажу мишљење о евентуалној промени 
става према е-дневнику у односу на почетни и у чему се огледа, где је већина одговорила да након протеклог 
времена има промену у позитивном смеру, наводећи притом као разлоге олакшано обављање 
административних послова, једноставност употребе, системску евиденцију и добру прегледност, али се не 
сме занемарити и мишљење мањине која има негативан став и којој понајвише сметају технички проблеми, 
немогућност праћења успеха других предмета и лошија сарадња са родитељима ученика. 

По питању позитивног учинка васпитно-образовног система афирмативно се изјаснило 81% 
испитаника углавном мушкараца млађег старосног доба, наспрам 19% старијих који мисле да није било 
унапређења. Истородно питање је било о томе да ли наставници сматрају да је имплементација била 
неопходна и чиме то образлажу. Такође велики (79%) проценат наставника се односио афирмативно према 
увођењу е-дневника што повезују са: 

• развијањем адекватних наставничких компетенција и истицањем њихове одлучујуће улоге у 
мотивацији ученика и исходима учења; 

• прихватањем ИКТ-а као релевантног помагала у настави прилагођеног захтевима савременог 
друштва;  

• развијањем прилагођених наставних метода адекватних за ефикасну употребу ИКТ-а у процесима 
учења;  

• позитивним коришћењем потенцијала ИКТ-а с циљем повећања ефикасности наставе и њене 
олакшане реализације употребом бројних и разноврсних дигиталних програма и апликација. 

 
Остатак овог дела питања односио се на процену квалитета обуке, једноставност употребе и познавање 

свих могућности апликације е-дневник, процену потребног сопственог степена предзнања и сви позитивни 
одговори су били у већини (75 ÷ 98%). 

У оквиру другог задатка који чини мишљења наставника о предностима и недостацима увођења е-
дневника у школску праксу, на питање о присутности потешкоћа приликом коришћења е-дневника 2/3 
испитаника се негативно изразило, док 1/3 има потешкоће које су превасходно техничке природе па је стога 
логичан закључак да је то управо простор за унапређење имплементације - брзина и сигурност интернета. У 
наставку су питања отвореног типа код којих треба навести које су то предности а који недостаци. 

Ево најчешћих предности: брз унос података, њихова прегледност, практичност е-дневника с обзиром 
на рационализацију наставног времена и времена проведеног у административним пословима, али и с 
обзиром на независност места и времена употребе, ту су још и једноставност, сигурност, аутоматско 
рачунање просека оцена и збира изостанака, могућност статистичке обраде података и креирања извештаја, 
ажурирање података, брз и лак приступ апликацији, њена ефикасност и прецизност, могућност једноставног 
брисања погрешних уноса, увид у распоред писмених задатака, увид искључиво у свој наставни предмет, 
неограничен простор за белешке те континуирани родитељски увид у школска постигнућа и изостанке 
ученика. 

Највећим недостацима апликације е-дневник наставници су оквалификовали: неадекватну или чак 
недоступну информатичку опрему унутар школа, немогућност увида у оцене ученика из других предмета 
(интересантно је да је ова карактеристика скоро па у неизмењеном облику оквалификована и као предност) 
из чега произлази и немогућност корелације оцена, свакодневни родитељски надзор над децом, а с друге 
стране, мање учестала сарадња родитеља и наставника јер је смањен број долазака родитеља у школу на 
консултације, пад система и нестабилност интернетске везе, отежан и успорен унос података код 
преоптерећености система (на крају школске године и полугодишта), непрегледност података, лимитирано 
време за исправак погрешних уноса и отежано исправљање погрешних уноса, недовољно развијена 
статистичка обрада података, изложеност ученика и могућност злоупотребе њихових података. 

Наведене предности и недостатке аутор је поделио у три групе одговора: техничке карактеристике 
опреме и интернета, функционалност е-дневника и сарадња са родитељима ученика. 

Трећи задатак чине могућа унапређења. Прво питање се односило на неопходност увођења е-књига у 
наставу, где су мишљења била подељена скоро па у једнаком проценту за и против. На крају су наставници 
добили питања таквог облика да сами изнесу своје савете за унапређење. Њихови савети су:  

• искључити из „случајног одабира“ оне ученике који нису присутни на настави; 

• омогућити истицање појединих елемената оцењивања као важнијих те уједно омогућити селективно 
искључивање појединих елемената оцењивања из просечне оцене; 

• омогућити ретроактиван унос оцена у апликацију нпр два месеца уназад; 

• постићи бољу повезаност е-дневника и е-матице; 

• израдити апликацију е-дневник доступну на паметним телефонима; 

• осигурати стабилну и квалитетну интернетску конекцију у свим школама; 



• омогућити више времена за исправљање евентуалних грешака; 

• омогућити истовремени увид у оцене више ученика како би наставник могао што објективније 
аргументовати и објаснити закључну оцену; 

• омогућити увид у оцене из свих предмета; 

• омогућити увид у комплетан попис свих претходно уписаних наставних јединица; 

• омогућити истовремено оправдавање ученичких вишедневних континуираних изостанака; 

• формирати корисничку службу којој ће се непосредно пријављивати грешке у апликацији или давати 
одређене сугестије за њено унапређење те се у обукама и даљој подршци у употреби фокусирати на 
старије наставнике који се теже носе с увођењем новитета у наставу. 

 
 

3.1.2.2 Закључак 

 
У закључку аутор наглашава свеобухватност сва три задатка па из првог проистиче да је након одређеког 

времена и искуства у употреби е-дневника доминантна група која је позитивно оценила његов утицај на 
васпитно-образовни систем. Из другог који се тиче имплементације е-дневника огромна већина сматра да је лак 
за свакодневну употребу али ипак неки од наставника не познају све могућности апликације што се приписује 
селективном коришћењу опција које се користе у оквиру конкретног предмета, или својеврсном незнању и 
ниском нивоу информатичке писмености. Предности и недостатке у употреби е-дневника подељене у три групе 
аутор класификује тако да се предности углавном односе на временску рационализацију наставе, прегледност, 
статистику, олакшано праћење ученика и бољи увид у њихова постигнућа и распоред писаних провера, док за 
недостатке наводе углавном техничке потешкоће, лош интернет, компликован исправак погрешних уноса и што 
је својеврсан апсурд непрегледност података (јер је та особина наведена и као предност, што довољно говори о 
опортуним мишљењима и самим тим отежаном закључку)! 

Свеобухватност свих задатака понајвише се огледа у горенаведеном трећем који је је због свог специфичног 
контекста најочигледнији и олакшава закључак јер сугестије наставника у себи већ садрже промишљање о 
целокупном проблему и као исход доносе могућности и предлоге за усавршавање, надоградњу и унапређивање 
апликације е-дневник. 

 
 

3.2 Истраживање у оквиру електронског дневника 

 

У оквиру самог есД-а над циљном групом - наставници на узорку од 7406 учесника (урађена је и са циљном 

групом разредни старешина на узорку од 5849 учесника) спроведена је 6. маја 2019. анкета о коришћењу есД 

затвореног типа са питањима углавном афирмативног карактера. Одговори испитаника били су типични за 

почетак употребе. Прво питање (слика 1.) се односило управо на дужину дотадашњег коришћења и 2/3 

наставника га је користило више од 6 месеци, што ипак није довољно велики узорак за доношење поузданих 

закључака. Већина испитаника се тек упознавала са могућностима есД, а друго питање (слика 2.) је на такав 

начин и формулисано, да је тренутни облик добра основа за даље унапређивање рада у просвети. Из свих 

одговора се види да су у апсолутној већини наставници дали подршку новом начину рада у односу на стари 

папирни дневник. Не треба сметнути са ума да је анкета спроведена при крају школске године и да је требало да 

трасира јесењу обавезну примену и омасовљеност. Отежавајућа околност за тумањече резултата је и што 

питања из упитника нису формулисана у складу са Ликертовом скалом. 
 

 
 
 

Слика 1. Први део анкете есД-а  



 
 
 

 
Слика 2. Други део анкете есД-а  

 
 
 
 

4 МЕТОДОЛОГИЈА 

Основни задатак истраживања које је спроведено у овом раду је да се утврди у којој мери је наставно особље 
прихватило употребу есД и као резултат тога, колико је њихово задовољство у свакодневном раду. На основу 30 
анкетних питања и одговора на њих треба утврдити тачност следећих хипотеза: 

1. Поуздана веза са интернетом у школама је довољна за нормално функционисање есД; 

2. Имплементација есД има више предности него недостатака; 

3. Увођење есД у школе није подједнако корисно за све циљне групе које имају везе са њим; 

4. Без обзира на све позитивне ефекте, колико је побољшање ефикасности наставе, као и колико и какво 
је задовољство наставника, има простора за унапређење есД. 

Предмет истраживања је најпре увид у чињенично стање које се тиче прихватања есД од стране наставника. 
Са којим се проблемима сусрећу, колико времена троше, имају ли утисак да се разилазе од тежишта свога посла, 
нека су од питања предмета истраживања. 

Приликом састављања анкетних питања није се стављао фокус на пол испитаника као ни на старосно доба, 
који су донекле релевантни али не и пресудни. Масовна употреба „паметних“ телефона, заступљеност интернета 
у свакодневном животу, окренутост информацијама кроз различите дигиталне уређаје, овакву врсту питања су 
помериле у други план. Фокус је био усмерен на срж евентуалних проблема са којима се наставници сусрећу, 
тако да су питања била универзална јер с обзиром на релативно мали узорак истраживања може се ипак донети 
општи закључак. 

 

4.1 Узорак истраживања 

Истраживање је спроведено на територији општине града Јагодине у неколико основношколских установа. 
Укупно је анкету испунило 70 наставника. Анкета има облик са одговорима затвореног типа по Ликертовој 
скали. Отприлике половина од укупног броја испитаника је из ОШ „Љубиша Урошевић“ – Рибаре код Јагодине, 
која има укупно пет издвојених локалних јединица. Другу половину чине наставници из ОШ „Милан 
Мијалковић“, ОШ „17. октобар“, ОШ „Бошко Ђуричић“ из Јагодине и ОШ „Радислав Никчевић“ из Мајура код 
Јагодине. 

Питања у анкети не наглашавају аспект разредног старешине, нити аспект наставника разредне наставе, тако 
да су испитаници имали подједнак третман случајног узорка без ограничавајуће квоте. Основна намена случајног 
узорка је доношење закључка на основу мерења или испитивања у оквиру популације, у нашем случају циљне 
групе наставници основних школа. Корисници есД нису само наставници, али је овом анкетом обухваћена та 
циљна група као главни стожер и везивно ткиво и за остале циљне групе, те су одређеним питањима анкете 
обрађени и односи и мишљења наставника према њима. Искуства наведена у овом раду из земаља у окружењу 
трасирају пут да ће у будућем раду бити обухваћене остале циљне групе, те проширити  узорак са за њих 
коригованим питањима. Прикупљање података је трајало 10 дана од 5. XII 2019. до 15. XII 2019. Незваничан 
податак је да су испитаници трошили између 5 и 10 минута на испуњавање анкете. 

 



4.2 Циљ истраживања 

Циљ истраживања је да на основу чињеничног стања у којој мери је прихваћена употреба есД-а што ће се 
видети из утиска који о њему имају наставници, буду истакнути правци усавршавања и унапређивања те 
апликације. Како се циљем одређује сврсисходност истраживачког пројекта, мишљење наставника је главни 
индикатор који указује на препреке које треба савладати на путу ка савршенијем моделу. 

5  РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Прва од хипотеза коју треба доказати је поуздана интернет конекција што је уствари неопходан услов да би 
употреба есД уопште била могућа, чиме се хијерархијски поставља испред свих осталих резултата истраживања. 
У питању је неколико школа код којих брзина није мања од 10 Mbps а неке су на академској мрежи (АМРЕС) 
што им гарантује бар 30 – 40 Mbps. Предвиђено је протоколом од августа 2017. да за 30 месеци све школе у 
Србији буду повезане на АМРЕС, који су потписали министар просвете Младен Шарчевић и министар трговине, 
туризма и телекомуникација Расим Љајић али до тога нажалост још није дошло. Свака од наведених школа има 
десктоп рачунар у зборници и најмање по три у кабинету. 

Иако су ови подаци врло егзактни ипак је утисак и лични доживљај индивидуалан тако да имамо разноликост 
у одговорима: 

 

Графикон 1. Да школа у којој радим има адекватне техничке могућности? 

За другу хипотезу, суд наставника је релевантан, јер и предности и недостаци имају смисла само ако се 
сагледавају кроз реакцију корисника. Многа питања указују на потврду ове тезе, а из одговора видимо да 
имплементација есД има више предности него недостатака! Питања 1, 4, 5, 12 и 23 имају за одговор негативан 
став наставника, док питања 3, 6, 7, 8, 16, 24, 25, 26, 28, и 29 имају афирмативне одговоре у већини а има их 
дупло више.  

Видимо да се неки негативни одговори односе на важне особине есД и његову имплементацију: 

 

Графикон 2. Да ли есД омогућава лакше праћење рада ученика у односу на папирни дневник? 



 

Графикон 3. Да ли је увођењем есД у употребу комуникација између наставника побољшана? 

 

Док са друге стране не можемо оспорити ни важност питања на које су наставници охрабрујуће одговорили: 

 

Графикон 4. Да ли немогућност да у есД наставници имају увид у оцене предмета које не предају за пследицу 
има реалније оцењивање? 

 

Графикон 5. Да ли је израда извештаја у есД боља него у папирном дневнику и да ли даје комплетну слику о 
стању у одељењу? 



 

Графикон 6. Да ли је изглед графичког корисничког интерфејса есД леп, употребљив и одговара својој намени 

Трећа хипотеза описује мишљења наставника о повољности и користи различитих циљних група увођењем 
есД у употребу. Треба узети у обзир да ставови не морају да буду рационални, чак ни за сопствену групу. 
Мишљења о другим циљним групама су формирана на основу сопственог односа према њима и то преко увида у 
ограничен број случајева и утиска о уопштеном утицају есД па и његовој корисности. У складу са тим уверењем 
мишљења су веома подељена а такође има у сваком од одговора велики проценат неодлучних. Једино 
конвергентно мишљење са апсолутном већином „за“ је оно које означава Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја, односно државу као фактор од којег је цела идеја и настала и којем логично 
имплементација највише и иде у прилог.  

 

Графикон 7. Да ли употреба есД посебно иде у прилог циљној групи - наставници



 

 

Графикон 8. Да ли употреба есД посебно иде у прилог циљној групи – ученици 

 

 

Графикон 9. Да ли употреба есД посебно иде у прилог циљној групи – родитељи ученика 

 

 

Графикон 10. Да ли употреба есД посебно иде у прилог Министарству просвете



 

На крају, четврта хипотеза показује шта наставници мисле о степену савршености есД. Нека од питања 
намећу ову тему, тенденцијално замишљена да испровоцирају испитанике јер унапред стављају акценат на 
тренутни недовољни степен савршености: 

 

Графикон 11. Да ли би се утрошено време значајно умањило уколико би есД био унапређен? 

 

Следеће питање не одређује ову хипотезу експлицитно али одговори показују да има много незaдовољних јер 
у себи садрже врло конкретне ставове у којем смеру треба да иде унапређење да би се умањило време употребе 
које се намеће као главни и одлучујући фактор.  

 

 

Графикон 12. Да ли се употребом есД административни део посла наставницима није драстично увећао? 



 

6 ЗАКЉУЧАК 

 

Као што знамо, сваки лек у себи садржи и нека нежељена дејства и нуспојаве. Са тог становишта треба 
посматрати и имплементацију есД, као појаву која несумњиво доприноси напретку и бољитку наставног процеса 
али и као биланс позитивних и негативних ефеката налик закону спојених судова. Потребно је наћи идеалан 
баланс који употребом долази кроз време, искуство и рутину. Једна од тих „нуспојава“ је отуђење и пад вербалне 
и других комуникација, која је појавни облик на више нивоа и у различитим доменима у нашем информатичком 
добу. Количина информација којом смо сви изложени неминовно доводи до засићења и атрофије квалитета рада 
на било којем уређају. Тако долазимо до разних „дистанци“ у односима актера који употребљавају есД, између 
родитеља, ученика, наставника, па и управе и администратора. Тај део који се тиче комуникације није суштинска 
тема овог рада јер се на њега не може непосредно утицати поспешивањем и унапређивањем програма, али 
добрано заузима простор незадовољства циљне групе – наставници. 

Ученици имају проблем са осећајем за добијену оцену чија се непосредност изгубила употребом есД. То је 
такође једна од „дистанци“ налик потрошачима који су после дуговременске употребе папирног новца прешли 
на чекове а онда и на платне картице. 

Апстрактност есД сама по себи утицала је на незнатни пад квалитета рада у циљним групама ученици и 
наставници. 

Са друге стране, позитивни ефекти се лако занемарују, јер се човек у својој природи брзо прилагоди и 
навикне на бољитак, па га истовремено и подразумева. А они су: брже и лакше прављење извештаја, 
самовредновања, свих врста евидентирања, очување еколошке стабилности у смислу уштеде природних ресурса, 
папира и дрвета, лакше исправљање грешака које се благовремено уоче, концентрисаност свих потребних 
података на једном месту, јединствена база података, увид у успех свих потребних и за то одговорних лица са 
било ког места које има интернет конекцију, ажурирање података, свака потребна статистика ...  

Савети за даљи рад: 

• унапређивање програма апликације есД, посебно скраћивања времена и додавање неких посебних 
информација упозорења усаглашености датума на који се промена односи и датума уноса;  

• перманентна обука свих структура у просвети осим помоћних радника уживо од стране 
администратора бар два пута у току школске године, због евентуалних новина; 

• рад на себи, на сопственим способностима и компетенцијама јер информатичко доба не трпи 
запарложеност, то је научни домен који се брзо мења и развија. 
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