АКТИВНОСТИ ШКОЛА У ОДНОСУ НА УПУТСТВО О ОРГАНИЗОВАЊУ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ
Школа: ОШ „Милош Црњански“ Српски Итебеј
Укупан број ученика

324 ; Укупан број наставника 57 ; Број стручних сарадника 2 ;

1. Информисано о распореду и терминима ТВ наставе/платформе РТС Планета:
E mail-ом

/ (број ученика)

СМС поруком

12

Телефонски

16

Viber-ом

132

Messenger-ом

164

На други начин – обавештење на фејсбук страници школе, обавештење на школском
сајту (написати на који начин)

2. Обавештење о настави на даљину је доступно (заокружити):
А) На школском веб сајту
Б) На улазним вратима школе/спољњој огласној табли
В) Путем локалних новина и ТВ станица
Г) Послато родитељима/старатељима E mail-ом, СМС поруком, Viber-ом, Messenger-ом...
Д) На други начин (написати који) на фејсбук страници школе, на школском сајту и на
огласној табли у селу.
3. Ресурси школе омогућавају додатну подршку учењу на даљину путем (навести):
 Школа је на реверс дала на коришћење 14 лап-топова и 2 рачунара ради
реализације наставе и учења на даљину;


У случају да наставници буду имали техничких проблема, школа ће им дати на
коришћење уз реверс школске лап-топове и рачунаре. Имамо на стању још 8 лаптопа и 6 рачунара ;



Стручну информатичку помоћ наставницима пружају изузетно квалитетни
наставници информатике и други наставници, који имају високе компетенције у
тој области, као и стручни сарадници који су такође веома компететнтни за ИКТ;



Свакодневно заједничко решавање наилазећих проблема путем телефона или
мејла, разговором директора школе, стручних сарадника, одељењских
старешина и предметних наставника;



Школа има активану фејсбук страницу, која ученике, наставнике и родитеље
линком води на школски сајт, који уређује наставница информатике. На сајту
ћемо објављивати презентације, наставне листиће и друге наставне материјале,
како би олакшали приступ оним ученицима и наставницима, који теже користе
образовне платформе.

4. Број ученика чији родитељи ће преузимати штампане материјале је 0 .
Разлог овакве организације:
/.
5. Посебни материјали за ученике (индивидуализација, ИОП1, ИОП2, ИОП3)
достављају се за 48 (уписати број) ученика. Начин достављања: електронским
путем помоћу различитих платформи-сваки наставник на начин на који се
повезао са учеником, индивидуално, ван групе.
6. Наставницима је скренута пажња о потреби детаљног прегледа материјала
(презентације, анимације, радни листови...) које преузимају са интернета и о
потреби поштовања ауторских права. Наставници су обавештени путем мејла и
телефонски (уписати).
7. Праћење оптерећености ученика планирамо: (заокружити)
А) Кроз комуникацију одељењских старешина, ученика и родитеља
Б) Кроз комуникацију одељењских старешина и предметних наставника
В) Кроз сарадњу стручне службе и одељењских старешина
Г) Кроз комуникацију стручних сарадника и предметних наставника
8. У циљу одржавања мотивације ученика за рад, планирамо следеће активности.
У разредној настави:


Пре почетка наставе на РТС-у и РТС Планети, као и пре активности које организују
сами наставници, наставници ће контактирати ученике, дати упутства, а након
наставе ће поново остварити контакт у циљу добијања повратне информације;



Стручни сарадници ће израдити презентације у циљу мотивације ученика,
проследиће их одељењским старешинама, како би они даље проследили
ученицима и обрадили тему;



Спроведена је анкета путем Google упитника у циљу утврђивања постојеће
мотивације ученика за наставу на даљину (и у циљу самовредновања), а ради
предузимања нових мера подршке ученицима. На основу Извештаја који је

мејлом прослеђен наставнцицима урадиће се анализа и утврдити Акциони план
мера за повећање мотивације ученика за учење на даљину. (Извештај о
спроведеној анкети се налази у прилогу)
У предметној настави:


Пре почетка наставе на РТС-у и РТС Планети, као и пре активности које организују
сами наставници, наставници ће контактирати ученике, дати упутства, а након
наставе ће поново остварити контакт у циљу добијања повратне информације;



Стручни сарадници ће израдити презентације у циљу мотивације ученика,
проследиће их одељењским старешинама, како би они даље проследили
ученицима и обрадили тему;



Спроведена је анкета путем Google упитника у циљу утврђивања постојеће
мотивације ученика за наставу на даљину (и у циљу самовредновања), а ради
предузимања нових мера подршке ученицима. На основу Извештаја који је
мејлом прослеђен наставнцицима урадиће се анализа и утврдити Акциони план
мера за повећање мотивације ученика за учење на даљину. (Извештај о
спроведеној анкети се налази у прилогу)

9. Број наставника који код куће имају техничке услове да остварују наставу на
даљину 57 (сви наставници) , број наставника који немају пoтребне техничке услове 0 .
10. Опишите начин на који сте на нивоу школе превазишли проблем са
недостајућим техничким условима појединих наставника за остваривање наставе на
даљину
Школа је кроз реализацију пројеката у претходним годинама успела да се
дигитално опреми, тако да тренутно поседујемо 22 лап-топа и 8 рачунара и од постојеће
опреме смо на реверс дали на коришћење 14 лап-топова и 2 рачунара, а у резерви
имамо још 8 лап-топова и 6 рачунара, уколико наставници буду имали техничких
проблема у извођењу наставе и учења на даљину.

Педагог школе

Директор школе
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