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ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштоване колеге,
Када су школе у Србији затворене, 15. марта 2020, год., одмах се приступило
трансформацији нашег стандардног програма у школу на даљину. Захваљујући овом напору,
научили смо још нових стратегија образовања, прилагођених датим условима.
Уколико се пажљиво и квалитетно осмисли, настава на даљину може имати значајних
предности. Потребно је помоћи читавим породицама у суочавању са изазовима нових околности,
како би деца могла да се развијају у подржавајућој средини.
Иако ће се у току наредних дана ванредно стање укинути, знања и вештине о извођењу
наставе на даљину постали су неопходни и незаобилазни за све, који се баве образовањем.
Непредвидиве околности и велике трансформације, које трпи свет, обавезују нас да се
непрекидно усавршавамо у осмишљавању и реализовању наставе на даљину.
Квалитетан образовни производ је у веома кратком року изнедрила заједница
Звездобројаца, која је изразила жељу да помогне школама, одлуком да преточе своја искуства и
знање у један практичан курс оспособљавања наставника за креирање и држање наставе на
даљину. Сваки наставник може врло једноставно, примењујући методологију, коју је развио тим
Звездобројци, да покрене кроз неколико сати наставу на даљину, тако да она постане адекватна
замена активностима, које су се реализовале у школи.
Курс обуке, који нам се нуди, врло је важан и користан јер упућује на стратегије, које су
усмерене да помогну развоју детета. Курс у трајању од два и по сата биће организован у малим
групама, преко видео-линка. Формираће се групе редоследом, којим се заинтересовани учесници
буду јављали. Учешће је отворено и бесплатно.
Како бисте се пријавили попуните формулар на следећем линку:
https://eduteh.com/#pocetak/pocetak или позовите организатора на телефонски број: 062/8624781. Контактираће Вас у року од неколико минута са предлогом термина за онлајн курс и свим
додатним упутствима.
Такође, нуди Вам се могућност да се учланите у Фејсбук групу Васпитачи и учитељи
којима је стало, како бисте били редовно информисани о најбољој пракси и примерима
корисним за развој наставе на даљину: https://www.facebook.com/groups/1128652114154514/
Почињемо са активностима спровођења завршног испита за ученике 8. разреда.
У поруци из ШУ Нови Сад наведена је лична е-маил адреса за контакт. Све поруке у вези
уписа шаљемо, као и претходних година, на е-маил: upis.sremski@gmail.com

Иницијални састанак је одржан још у фебруару, као и одређене активности везане за онлајн прегледање тестова у марту месецу, када је све прекинуто због ситуације са вирусом. Немамо
још увек информације, које ће измене у процесу уписа бити спроведене, а које су планиране, због
новонастале ситуације. Оно што је сигурно (бар је тако најављено) је то да ће за школе, које су у
систему ес Денвника, матични подаци и оцене бити преузети из ес Дневника. За школе, које нису у
ес Денвнику, или нису биле у систему, када су ученици били нпр. 6. разред, биће омогућен унос
преко web апликације, као претходне године.
За сам почетак, као и сваке године, потребно је Александру Достанићу послати податке
особе, која ће се бавити уписом ове године у нашој школи:
- име и презиме,
- контакт е-маил,
- број мобилног телефона.
(Ово у вези података важи само за нашег информатичара).
Школска управа Нови Сад упутила нам је допис, који се односи податке о броју ученика 8.
разреда са сметњама вида, за које су потребне адаптације тестова за завршни испит. Колико сам
упознат, ми таквих ученика немамо. Уколико грешим, молим Вас да ме информишете до сутра, јер
је рок за достављање података 6. мај 2020. год., до 12 сати.
У склопу пројекта Подршка стручним сарадницима у основним и средњим школама у
отежаним условима уз програм учења на даљину на Национални образовни портал, на адреси
https://www.portal.edu.rs/pedagozi-i-psiholozi/ постављени су нови материјали.
Укратко о ресурсима:
1. Како и колико информација о болести КОВИД -19 преносити деци?
Презентација и пропратни материјал садрже савете родитељима о начину и количини
информација, коју треба дати деци о болести КОВИД 19. Пандемија, проглашено ванредно стање,
мере за спречавање ширења вируса представљају животне догађаје који носе велику промену у
свакодневном функционисању, а суочавање са њима зависи од процене значаја/претње ових
догађаја. Водећи се Мусовом класификацијом механизама превладавања животних догађаја,
препоруке за разговор родитеља са децом сврстане су у: оне које су усмерене на процену, оне
које су усмерене на проблем и оне које су усмерене на емоције. Наглашен је значај смирености и
добре информисаности родитеља, уз вођење рачуна о узрасту деце. У самој презентацији, као и у
пропратном материјалу, налазе се и пригодне листе бројева телефона и листе сајтова које
родитељима могу помоћи у проналажењу поузданих информација и/или проналажењу додатне
подршке.
2. Улога родитеља у организацији активности ученика у условима учења на даљину
Први део рада односи се на информисање родитеља у вези са суштинским
карактеристикама наставе на даљину, њеним предностима и недостацима. Родитељима су такође
дати конкретни савети и сајтови на којима се могу додатно информисати у циљу стварања
безбедног дигиталног окружења за своје дете. Централни део рада има за циљ информисање
родитеља о њиховој улози у обезбеђивању адекватних услова за успешно учење ученика.
Прецизно су наведени начини њихове помоћи и подршке коју би требало да пруже својој деци

приликом учења и рада ученика на домаћим задацима. Дати су и предлози за рационално и
ефикасно коришћење слободног времена. На крају рада дат је табеларни подсетник о условима
успешног учења за родитеље.
Срдачан поздрав,
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