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ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштоване колеге,
Надам се да сте, следећи прецизно дефинисана упутства, без већих проблема и са
минимално утрошеног времена, попунили табелу структуре оперативног плана школе на
недељном нивоу и проследили је школском педагогу, да би их Весна на време доставила
надлежној Школској управи. Верујем да Вам ова додатна обавеза није тешко пала и да ћемо
комплетним радом осигурати континуитет процеса наставе и учења.
Циљ овог планирања је да се обезбеди што већа укљученост ученика у различите видове
учења, координисан рад наставника у припреми образовних материјала за ученике и праћење
дневне оптерећености ученика у складу са узрасним карактеристикама. Много садржајније и
компетентније Вас у ову врсту планирања може упутити педагог школе и слободно јој се обратите
у вези стручне помоћи.
Обавештени смо од стране Министарства да ће и за школску 2020/ 21. год. бити
реализован пројекат „Беспалтни уџбеници.“ Школе ће о остваривању права на бесплатне
уџбенике у оквиру овог пројекта, као и о уносу и роковима за унос података о броју ученика и
одабраним уџбеничким јединицама у одговарајућу апликацију у склопу информационог система
„Доситеј“, бити накнадно обавештене.
Позивани сте на конференцију „Дигитално образовање 2020“, која се организује у онлајн
окружењу 10. и 11. 04. 2020. године (пријаве до 08. 04. 2020.).
НАЗИВ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: Дигитално образовање 2020
ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: 10. и 11. април 2020. године
ОНЛАЈН МЕСТО ОДРЖАВАЊА: http://edtech.center/sr/konferencija-2020/
АКРЕДИТАЦИЈА: акредитовано
ЦЕНА: конференција је бесплатна
АГЕНДА: http://edtech.center/sr/konferencija-2020-agenda/
ПРЕДАВАЧИ И ТЕМЕ: http://edtech.center/sr/konferencija-2020-predavaci/
Конференцију „Дигитално образовање 2020“ организује Центар за образовне технологије
на Западном Балкану у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања и
Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Фондацијом Петља, Заводом за
вредновање квалитета образовања и васпитања, Тимом за социјално укључивање и смањење
сиромаштва и Привредном комором Србије уз подршку компанија Microsoft и Oracle, али и других
партнера.

Овим догађајем жели се обезбедити платформа за размену знања и подршка свим
запосленим у васпитно образовном сектору у дигиталном добу. Прилика је то да се упознамо са
иновативним праксама, наставним методама и применом ИКТ алата у образовању.
Основни циљ је да се заједнички подстакну креативност и иновације, да би се допринело
квалитету образовно васпитног рада, осавремењавању процеса учења и на што бољи начин
искористила могућности нових технологија у образовању.
Уколико желите да посетите овај догађај, похрлите да се пријавите путем формулара на
страници сајта конференције. Пријављивање је отворено до 8. априла, 2020. године. Учешће на
конференцији је бесплатно.
Контакт телефон: 011/208-19-16, 011/208-19-14, 011/208-19-15.
Свакодневно се бавећи у протеклих месец дана, или нешто мање, силним платформама,
алаткама, стратегијама, агендама, иницијативама, базама, друштвеним мрежама, програмским
подршкама, мобилним апликацијама,... питам се где смо ту ми и да ли имамо право на оно
сићушно и заборављено микро слободно време. Могуће је да сам ја у овим условима
седмодневног рада дезоријентисан и апатичан и да ми се само чини и привиђа да је минимум
захтеваног рада много већи и сложенији од максимума у редовним условима наставе. Не бих да
звучим као Рахела Ферари у Тесној кожи, која је цео живот само: Штедела, штедела, штедела,
и... Према томе, све је лепо и красно и будимо сви Валтер, тј. на висини задатка.
Срдачан поздрав.
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