РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ СПРОВЕДЕНЕ МЕЂУ ПОЛАЗНИЦИМА ЛЕТЊЕ
ШКОЛЕ АСТРОНОМИЈЕ „ОДВРАЋЕНИЦА 2007.”

На основу извршене анализе анкете коју је попунило укупно 36 полазника (95%
од укупног броја сталних полазника – 38) 1 Летње школе астрономије „Одвраћеница
2007.” добијени су следећи резултати:
–

На питање „Да ли сте похађали предавања у оквиру Летње школе?”, са:
СВА није одговорио ниједан анкетирани,
СКОРО СВА 15 (42% анкетираних),
ВЕЋИНУ 11 (31%),
ПОНЕКА 10 (28%),
НИСАМ 0 (0%).

–

На питање „Која Вам је област била најзанимљивија?”, редослед области по
броју добијених гласова је следећи (анкетирани је имао право да заокружи
више од једне области):
1. ЕКСТРАСОЛАРНЕ ПЛАНЕТЕ И ЖИВОТ ---------------------------19 глас.,
2. ПРИПРЕМА АСТРОНОМСКОГ ПОСМАТРАЊА ------------------12,
3. УВОД У РАДИОАСТРОНОМИЈУ ---------------------------------------6,
4. ФОТОГРАФИЈА -------------------------------------------------------------5,
5. ТЕЛЕСКОПИ И АСТРОФОТОГРАФИЈА ------------------------------5,
6. КОЛИКО ПОЗНАЈЕМО СУНЧЕВ СИСТЕМ? -------------------------5,
7. МЕТЕОРИ -------------------------------------------------------------------- 4,
8. ПРОМЕНЉИВЕ ЗВЕЗДЕ ---------------------------------------------------0.

–

На питање „Којег бисте предавача издвојили?”, редослед предавача по броју
добијених гласова је следећи (анкетирани је имао право да заокружи више
од једног предавача):
1. ГОРАН ПАВИЧИЋ ---------------------------------------------------23 глас.,
2. НЕНАД ТРАЈКОВИЋ ------------------------------------------------18,
3. БРАНКО СИМОНОВИЋ -------------------------------------- ------8,
4. ВЛАДИМИР НЕНЕЗИЋ ----------------------------------------------4,
5. НЕНАД ФИЛИПОВИЋ -----------------------------------------------3,
6. ВЕСНА СЛАВКОВИЋ -------------------------------------------------2,
7. ДУШАН ВУЧКОВИЋ -------------------------------------------------1,
8. ТАТЈАНА ЈАКШИЋ ---------------------------------------------------1.

1

Наиме, укупан број полазника је био 50, али њих 12 није присуствовало Школи све време њеног
трајања. Уз то, у раду Школе је учествовало и 12 службених лица (координатор, инструктори,
сниматељ), али међу њима није спровођена анкета.

–

На питање „Да ли сте ишли на посматрања?”, са:
ЈЕСАМ одговорило је 23 (64% од броја анкетираних) анкетираних,
ПОВРЕМЕНО 11 (31%),
НИСАМ 2 (6%).

–

На питање „Да ли сте ишли на излете, шетње?”, са:
ЈЕСАМ одговорило је 30 (83% од броја анкетираних) анкетираних,
НА НЕКЕ 5 (14%),
НИСАМ 1 (3%).

–

Целокупни програм Школе анкетирани су оценили (у скали од 1 –
најлошије, до 5 – најбоље) са:
1 – 0 (0% од броја анкетираних) анкетираних,
2 – 1 (3%),
3 – 2 (6%),
4 – 15 (42%),
5 – 17 (47%).
Једна (3%) анкетирана особа дала је оцену 4,5 која није била понуђена.
Средња оцена целокупног програма Школе је: 4,38.

–

Стручни део програма Школе анкетирани су оценили (у скали од 1 –
најлошије, до 5 – најбоље) са:
1 – 0 (0% од броја анкетираних) анкетираних,
2 – 1 (3%),
3 – 5 (14%),
4 – 10 (28%),
5 – 20 (56%).
Средња оцена стручног дела програма Школе је: 4,33.

–

Пратећи део програма Школе анкетирани су оценили (у скали од 1 –
најлошије, до 5 – најбоље) са:
1 – 1 (3% од броја анкетираних) анкетираних,
2 – 3 (8%),
3 – 2 (6%),
4 – 10 (28%),

5 – 20 (56%).
Средња оцена пратећег дела програма Школе је: 4,25.
–

Смештај и храну на Школи анкетирани су оценили (у скали од 1 –
најлошије, до 5 – најбоље) са:
1 – 4 (11% од броја анкетираних) анкетираних,
2 – 0 (0%),
3 – 7 (19%),
4 – 20 (56%),
5 – 5 (14%).
Средња оцена смештаја и хране на Школи је: 3,61.

–

Никаквих примедби у вези са Школом није имало 19 (53% од броја
анкетираних) анкетираних. Преосталих 17 (47%) особа је имало примедбе и
то на:
сувише висок ниво предавања ------------------------------------------------2 (6%),
лош смештај -------------------------------------------------------------------10 (28%),
лошу организацију пешачког излета ---------------------------------------1 (3%),
непридржавање програма предавања -------------------------------------3 (8%),
згуснут програм ----------------------------------------------------------------2 (6%),
недовољну посвећеност предавача полазницима ------------------------1 (3%),
лошу концепцију практичног рада ------------------------------------------1 (3%),
лошу концепцију посматрања -----------------------------------------------1 (3%),
непотпуност предавања ------------------------------------------------------1 (3%),
лошу организацију --------------------------------------------------------------1 (3%),
недовољно обилну исхрану ----------------------------------------------------3 (8%),
лош распоред предавања и излета ----------------------------------------- 1 (3%),
кратко трајање Школе ------------------------------------------------------ 1 (3%),
без објашњења ------------------------------------------------------------------1 (3%).

–

Никакве сугестије у вези са Школом није имало 19 (53% од броја
анкетираних) анкетирани. Преосталих 17 (47%) анкетираних је имало
сугестије, и то:
да буде више елементарних, богато илустрованих предавања са
активним учешћем слушалаца --------------------------------------------------3 (8%),
да се направи избор адекватних полазника----- -----------------------------1 (3%),
да се другачије организује програм ------------------------------------------- 2 (6%),
да се побољшају телескопи -----------------------------------------------------1 (3%),
да Школа дуже траје ------------------------------------------------------------3 (8%),
да буде више посматрачких задатака ----------------------------------------1 (3%),

да буде више наставе у природи -----------------------------------------------1 (3%),
да се промене кадрови------------- -----------------------------------------------2 (6%),
да се у приручник укључи целокупно градиво Школе -----------------------1 (3%),
да се приручник дели полазницима пре одласка на Школу ----------------1 (3%),
да се обезбеди бољи смештај ---------------------------------------------------2 (6%),
да се обезбеди боља исхрана ----------------------------------------------------2 (6%),
да се обезбеди више телескопа -------------------------------------------------1 (3%),
да се организује већи број излета ----------------------------------------------1 (3%),
да се промени место одржавања Школе ------------------------------------ 1 (3%).
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