Драге колеге,

Ово што ћу објаснити је заиста на најједноставнијем нивоу, за оне који нису баш
изверзирани са телефонима, па не замерите јер знам да ће ово већини бити једноставно.

Веома је лако направити анкету на вајберу.
Прво морате ући на вајбер групу било коју ( са родитељима или школа Каћ....)
Испод дела где куцате поруке, (испод је на слици заокружено црвеним), имате опцију за
прављење анкете.

Уђете ту и ако вам је вајбер на српском, писаће -„НАПРАВИ АНКЕТУ“. ( ако је на енглеском
„Creatе a poll“, значи исто)
Испод имате „ДОДАЈ ПИТАЊЕ“- ( енгл „Ask a question“) ту куцате 1.питање за родитеље.

Испод је „ДОДАЈ ОПЦИЈУ“- ( или „Add option“) ту укуцате први ОДГОВОР ( Да или не или
неки други)
Па опет- додај опцију, док не укуцате све одговоре које им нудимо.

Кад сте написали и питање и одговоре, испод имате дугме„НАПРАВИ“. („create“)
Пазите јер чим то стиснете, аутоматски сте послали анкету на групу родитељима. То је то.

Не можемо написати сва питања па тек онда послати целу анкету. Свако питање се шаље
за себе,посебно. То све видели и на вајбер групи Каћ, где сте одговарали на анкету.

САВЕТ:
Покушајте прво направити неко кратко питање са одговором Да и не у некој вашој
приватној групици пријатеља, или нашој школској, чисто да видите како иде и кад сте
сигурни, напишете питања за ученике.

Уколико нешто погрешите, слободно избришите анкету. Дужи стисак на анкету која није
добра, отвориће вам се три опције и на делу-„Мore“ ( „више“) имате опцију „DELETE FOR
EVERYONE“ – кликнете то и избрисали сте је.

ПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ

1. Да ли редовно пратиш наставу на даљину?
Да
Углавном да
Не

2. Да ли ти се свиђа овакав начин рада?
Свиђа ми се
Нисам сигуран
Не свиђа ми се

3. Који начин наставе на даљину теби највише одговара?
-Гугл учионица ( материјали од наставника/учитеља)
-мејл са упутствима и задацима у виду текста
-Задаци преко вибера
-Дигитлни уџбеници
-часови на телевизији
4. Ако ти нешто није јасно, можеш ли да питаш наставника/учитеља?
Да
Не
5.Да ли те оптерећује овакав начин рада
Да
Не

