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ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ 

„ЗДРАВОМ ИСХРАНОМ ДО ИДЕАЛНЕ ТЕЖИНЕ“ 

Просторије МЕДРАТ-а, Даничићева 28, локал 1, Крагујевац, 

сваког петка од 6. децембра 2013. године до 24. јануара 2014. године 

 

 

Предавач: проф. др Слободан Јанковић 
 

 

Питање 1: Молимо Вас да оцените оценом од 1 до 5 колико је школа релевантна за ваш 

свакодневни живот и рад? 

n =10 , Хбар = 4,8 ± 0,42 (веома задовољан/на) 
 

Питање 2: Молимо Вас оцените оценом од 1 до 5 колико сте научили похађањем ове школе? 

n = 10, Хбар = 4,5 ± 0,53 (веома задовољан/на) 

 

Питање 3: Молимо Вас оцените оценом од 1 до 5 колико је предавач успео јасно и занимљиво да 

изнесе материју? 

n =10 , Хбар = 4,6 ± 0,69 (веома задовољан/на) 

 

Питање број: Р. 

бр. 1 2 3 Ваше примедбе и сугестије 

 

1. 5 4 5 Све похвале, све може остати исто што се тиче презентација. 

2. 5 4 5 

Задовољна сам знањем које сам стекла и почела сам да га 

примењујем свакодневно. Све похвале професору на 

осмишљеном курсу и начину извођења курса. Корисно, 

занимљиво, поткрепљено чињеницама. 

3. 5 5 5 Немам коментар, корисно је.  

4. 4 5 5 
Ову материју би сваки човек требало да чује барем једном у 10 

година, а можда и чешће. 

5. 5 4 5 

Предавање изузетно занимљиво и изнето на прихватљив и 

разумљив начин за полазнике. Предавач изврстан, спреман да 

изађе у сусрет и да пружи концизно објашњење на свако питање. 

У раду не треба ништа мењати. Желим Вам даље успехе у раду и 

хвала што сам била изабрана у овој групи полазника.  

6. 5 4 4 
Садржаје пренети на диск и поделити учесницима. Одвлачи 

пажњу записивање. Време "хватања бележака" је прошло.  

7. 5 5 4 

Оцен 4 је због тихог говора. Могао би да се користи микрофон. 

Предавања врло интересантна, важна, само да се мало више 

анализирају правила исхране која се раде код куће. Мало више 

комуникације међу присутнима!  

8. 5 5 5 

Похађањем школе разбијене су одређене недоумице којима смо 

свакодневно изложени из средстава јавног информисања – путем 

штампе итд. Слушање предавање нас подстиче да нам 

избалансиран и правилан начин исхране, уз свакодневну 

физичку активност, постане стил живота. Добробит ће се осетити 
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како у нашим породицама, тако и међу пријатељима где 

промовишемо здрав начин живота и свест о томе да се болести 

могу предупредити умереним уносом хране и коришћењем 

намирница које расту на нашем поднебљу. Сматрам да деци 

треба давати пример које су намирнице штетне и промовисати 

здрав начин живота у најранијем детињству.  

9. 4 4 3 

Дати примере како најбоље припремити одређену врсту 

намирница, а да се задрже битни састојви. Електронски дневник 

исхране, мислим да би више мотивисао људе да им се дневних 

исхране олакша кроз компјутерски програм. 

10. 5 5 5 

Професор Јанковић је своја излагања прилагодио обичном 

слушаоцу. Врло методично и јасно са пажљиво одабраним 

начином, иза чега се наслућује велико знање из области коју је 

желео да нам приближи. Све похвале за то. Мени лично је 

помогло да о неким намирницама,узроцима и последицама или 

потврдим оно што сам већ знала, или да разбијем предрасуде и 

погрешно мишљење, које сам стекла претходно. Едукација људи 

да живе и хране се здраво и правилно је ужасно важна, нарочито 

у нашем окружењу, које је препуно лоших и погрешних навика.  

11. - - - - 

 

 

Легенда: 

5. веома задовољан/на; 4. задовољан/на; 3. ни задовољан/на ни незадовољан/на; 2. 

незадовољан/на; 1. врло незадовољан/на 

 


