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ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштоване колеге,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као надлежно министарство за
образовање и васпитање је од тренутка од када је Влада Републике Србије одлучила да се, због
тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави непосредни образовноваспитни рад у основним и средњим школама на територији Републике Србије, организовала
учење путем наставе на даљину и на тај начин остварила континуитет у раду.
Паралелно са наведеним часовима, од 16.03.2020. године реализовали смо учење путем
наставе на даљину и на основу својих оперативних планова.
У месецу мају, поред рада, у току радне недеље, предвиђен је рад и кроз наставне суботе.
Распоред часова за те дане одређује школа, имајући у виду реализовану наставу до сада, у складу
са годишњим планом рада и узимајући у обзир равномерно распоређене дане у седмици. То смо
и учинили и проследили Вам благовремено распоред надокнаде часова у току наставних субота,
који је био важећи до данас, јер смо од стране Сектора за предшколско и основно образовање и
васпитање управо добили нову информацију, која подразумева две наставне суботе до краја
месеца маја – 9. и 23.05.2020. године.
У прилогу овог дописа шаљем Вам нови, од данас важећи распоред и допуну наставним
часовима у току наставне недеље (изван субота), која важи за наставнике, који по обиму часова не
могу у току само две наставне суботе извршити потребну надокнаду. Жао ми је и радо бих Вам се
извинио због перманентног малтретирања, да је било шта од свега овогазависило од мене, а у
туђе име нисам научио да се извињавам.
У обавези смо да проверимо и попунимо податке везане за штампање сведочанстава из
есДневник система. Подаци морају бити максимално прецизни јер ћемо их доставити у Просветни
преглед, како би се припремила довољна количина образаца за штампање сведочанстава из
есДневника.Број сведочанстава се уноси преко дела система Управљање->Подешавања школе.
Тражене информације треба да буду унете закључно са 10. мајем 2020. год. Нови обрасци
подразумевају унесено име и презиме оба родитеља у есДневнику. Секретар школе, Мира
Деспотовић сутра ће одредити деловодне бројеве сведочанстава и доставити их старешинама.
Потенцијалне недоумице можете отклонити у разговору са помоћником директора. Гордана је
најмеродавнија и највише јој недостаје прича.
Нови начини реализације наставе на даљину осмишљени су у складу са могућностима
система и кратким роковима.

Успостављању националне платформе за онлајн учење на адреси mojaskola.gov.rs, која
подржава наставу емитовану на РТС-у, уводи се интерактивност у виду тестова и доприноси
изградњи саморегулације у учењу код ученика.
Успостављању веб-места raporednastave.gov.rs (у сарадњи са Канцеларијом за ИТ)
доступни су распоред РТС часова, линк ка платформи Моја школа mojaskola.gov.rs, препоруке за
успостављање онлајн комуникације између наставника и ученика (софтверска решења и упутства).
У сарадњи са Канцеларијом за ИТ, која је пружила техничку подршку и хостинг, инсталиран
је систем за управљање учењем Мудл (енгл. Moodle), који је назван Моја школа. Мудл је
бесплатан софтвер отвореног кода, који је широко коришћен у свету, као и у нашем образовном
систему. Сектор за дигитализацију у просвети и науци Министарства просвете управља радом
портала Моја школа. Од почетка реализације наставе на даљину, богатству дигиталних садржаја
на потралу доприносе наставници опште-образовних предмета запослени у основним и средњим
школама. Они, волонтерски, израђују тестове, које, затим, група наставника, који поседују
одговарајуће дигиталне компетенције, такође волонтерски, поставља на платформу. Остварена је
и сарадња са стручним друштвима, која су делегирала наставнике и тиме допринела одрживости
овог портала.
Уколико осетите жељу, занесеност и усхићеност да се активно укључите у рад на креирању
образовних садржаја, потребне информације доступне су Вам на линку мултимедијске
платформе:(https://mojaskola.rtsplaneta.rs)
С поштовањем,
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