Учење на даљину Основне и средње школе „9.мај“
Дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 601-00-9/2020-01 од
16.03.2020. године, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.
Настава ће се у наредном периоду, почев од 17.03.2020. године одвијати на даљину.
Одељењске старешине ће контактирати родитеље и договорити се са сваким
индивидуално о могућностима и начину праћења образовно-васпитног рада, преузимању
наставних материјала и размени свих релевантних информација.
Ученици основне школе су обухваћени Индивидуалним образовни планом. Образовноваспитни рад са ученицима се одвија на српском и мађарском језику, а организовање,
планирање и реализацију свих активности врши дефектолог/наставник разредне и
разредно-предметне наставе.
Школа води рачуна о свим препорукама за превенцију ширења вируса COVID-19. У
циљу остваривања једнаких права на образовање свих ученика, имајући у виду, ученике
који долазе из породица ниског социо- економског статуса, као и све остале ученике
којима нису на располагању електронски видови комуникације и други савремени
комуникациони ресурси, школа изналази алтернативне начине у пружању подршке у
учењу.
Они ученици којима су доступне информационо- комуникационе технологије, пратиће
Едукативне садржаје за учење на дањину који се емитују на трећем каналу Радио –
телевизије Србије (РТС Канал 3). за ученике основне школе. Свакодневно, почев од 8,00
часова, шест дана у недељи. То су посебно припремљени и адаптирани образовни
садржаји за ученике основне школе, то су обрађене наставне јединице изабраних
предмета, у складу са прописаним планом и програмом наставе и учења. Часови су
емитовани на РТС Канал 3, према распореду по разредима. Дан пре емитовања распоред
је доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(www.rasporednastave.gov.rs). То су образовни садржаји у блоковима од по два часа
дневно, за ученике од 1. До 7. разреда. За ученике 8. разреда емитују се образовни
садржаји у блоковима од по три часа дневно, од којих је први час српски језик, други час
математика, а трећи час је један од предмета који се полажу на завршном испиту.
Додатну подршку ученицима пружа одељењски старешина са предметним наставником..
Путем сајта Министарства и сајта националног савета мађарске нациналне мањине
http://oktatas.mnt.org.rs смо информисани о могућностима учења на даљину, кроз дате
линкове, где су доступни дигитални садржаји, снимци часова.

За наше ученике основне школе је потребан структуиран, индивидуализован приступ у
раду; прилагођавање у оквиру индивидуалног образовног плана ИОП-2. Наставници ће
припремити посебне материјале за учење и учиниће их доступним ученицима на начин
који се договоре са њиховим родитељима.
Школа је у обавези, да на школски сајт постави банер са линком ка сајту
www.rasporednastave.gov.rs и ка обавештењима која се односе на емитовање часова на
РТС Канал 3. За ученике средње школе на каналу РТС Планета.
Наставник разредно - предметне наставе са одељењским старешином су у обавези да
прате емитовање ТВ часова, да остваре потребну комуникацију са ученицима или
њиховим родитељима и да дају додатна упутства за учење након емитовања садржаја
(задаци, вежбе, илустрације и др.). Нарочито за предмете који ће бити мање заступљени
учењем преко канала РТС Канал 3 (музичка култура, ликовна култура, физичко и
здравствено васпитање, страни језици, техника и технологија, информатика).
Обавеза директора школе, наставничког већа и педагошког колегијума је да приступе
изради недељног оперативног плана са кључним активностима у остваривању образовно
– васпитног рада. Ови планови се редовно достављају надлежној школској управи
Министарства.
Циљ овог планирања је 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 индивидулним способностима. Посебну
улогу имају одељењске старешне у праћењу дневне и недељне оптерећености ученика.
Нставници су у обавези да у електронски дневник евидентирају све реализоване ТВ
часове, и друге наставне јединице/теме, које су реализоване путем других видова
комуникације ( упутства дата телефоном, мејлом, вибер, видео конференција...) са
напоменом о начину реализације ( облик комуникације и канал комуникације).
Тако ће се верификовати реализована настава, која ће створити услов за редован
завршетак наставне године.
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