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УВОДНА РЕЧ

Саветовања просветних радника, као стручни скупови просветних радника,
у потпуности су се у пракси показали оправданим. ОШ “Старина Новак“
организује, уочи сваког полугодишта, припремно школско саветовање, због чега
постоји Летње припремно саветовање крајем августа, и Зимско припремно
саветовање у фебруару. Припремна саветовања нису тематска већ лепезасто
обухватају стручне теме које су актуелне за предстојеће полугодиште. Показало се
да су неопходна због великог броја новина у образовном систему Србије које
ресорно министарство преамбициозно ставља пред школе. Такође се показало да и
министарства других ресора озбиљно рачуналу да неке од својих активности
реализују проширујући школи списак обавеза и задатака.
Поред припремних саветовања ОШ“Старина Новак“ организује и тематска
саветовања која су годишња и која се зову Саветовања просветних радника
Србије. Зборник стручних радова који је пред вама обухвата стручне радове са
Шестог саветовања просветних радника Србије. Иако је саветовање намењено, пре
свега, наставницима ОШ“Старина Новак“, оно носи одредницу саветовања
просветних радника Србије јер се у рад саветовања укључује, у статусу гостију,
одређени број просветних радника из других школа, па чак и других држава. На
пример, Зимско припремно саветовање које је одржано у Тршићу 13-14.фебруара
2020. угостило је просветаре из три иностране школе, из Белгије и Румуније, међу
којима је и Теоретска српска гимназија „Доситеј Обрадовић“ из Темишвара, о
чему се опширније може прочитати у школском листу НОВАК број 15. На
Шестом саветовању просветних радника, због разумљивих препрека које је
поставила епидемија COVID 19, учешће у својству госта имао је само пријатељ из
Москве, академски сликар Андреј Колосов, који је на Саветовању био у својству
студента Богословског факултета у Београду.
Саветовања су остала верна концепту и принципима који су постављени на
самом почетку пре седам година испуњавајући два основна циља: стручно
усавршавање, релаксацију и дружење (неки стручњаци за менанџмент користе
другачије називе). Показало се да ова друга компонента, попут стручног
усавршавања, има образовни карактер за наставнике. У том смислу, првог дана
Шестог саветовања просветних радника након стручних предавања, организована
је посета манастиру Месић и породичној винарији ВИНИК.
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До сада је реализовано 15 саветовања, 6 годишњих тематских и 9
припремних полугодишњих. На саветовањима је, закључно са Шестим
саветовањем просветних радника Србије, одржано укупно 116 стручних
предавања из живе просветне праксе, а учешће је узело 676 учесника. Највећи део
стручних радова је публикован у виду Зборника стручних радова као додатак
школског листа НОВАК, што је случај и са Зборником стручних радова који
читате.
Шесто саветовање просветних радника Србије је у потпуности посвећено
новонасталој ситуацији због увођења ванредног стања и измештања рада школе на
даљину. Кроз десет предавања систематски су приказани сви значајни сегменти
рада ОШ“Старина Новака“ у настави на даљину. Ово је први значајан стручни
скуп просвете после ванредног стања, на тему наставе на даљину. Изнесена су
искуства наставника у раду са ђацима током пандемије. Саветовање је планирано
и изведено тако да је системски приказан целокупан рад ОШ“Старина Новак“ у
време ванредног стања, односно, пружена је могућност да се детаљно сагледа
зашто је рад на даљину наше Школе дао одличне резултате, да није био
импровизација већ, иако у рекордно кратком времену осмишљен, сложен и
осмишљен оригинални пројекат. Објављивање Зборника стручних радова о овим
активности представља резиме наставничне праксе у условима који се никада пре
нису догодили а у којима се показало да су једине две истинске здраве тачке
ослонца целокупног система образовања Србије: НАСТАВНИК и ШКОЛА.
Поштено је истаћи да је за евидентни успех српске просвете у време короне, који
не споре ни међународни фактори, заслужан наставник, односно, школа која је
синхронизовала рад наставника.
Зборник стручних радова са Шестог саветовања просветних радника Србије
је велика тековина српске просвете која скреће пажњу на истинске тачке ослонца
нашег система образовања којима треба дати већу подршку, односно, стручну
слободу. Ако је ишта добро проистекло из невоље са ванредним стањем због
пандемије, онда је то, читавој Србији пред очима, истина да просветни радници
Србије имају далеко више капацитета и креативности од онога што им се разним
уредбама, стручним упутствима и правилницима признаје. Сви који одлучују о
положају просветног радника у образовном систему Србије, посебно у основном
образовању, ако желе да сачувају објективност, морају имату у виду и Зборник
стручних радова са Шестог саветовања просветних радника Србије јер им он
неспорно осликава шта су наставници у школама способни да изнесу.
Влада Вучинић, директор ОШ Старина Новак
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13.06.2020. СУБОТА
07:30
07:45
9:30
10:00

окупљање учесника на паркингу иза хале Пионир
полазак аутобуса са учесницима Саветовања
долазак у хотел „Србија“,
отварање Саветовања, излагање стручних радова:
1. Влада Вучинић, директор школе
ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ
ОШ“СТАРИНА НОВАК“
2. Никола Стевановић, психолог, Ивана Николић, педагог
АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА УЧЕНИКА И ЊИХОВИХ
РОДИТЕЉА НАСТАВОМ НА ДАЉИНУ (РТС ЧАСОВИ И
ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ ОШ“Старина
Новак“)
3.Никола Стевановић, психолог
УПИС У ПРВИ РАЗРЕД 2020/21. И РАД СА
ПРЕДШКОЛЦИМА У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА
4. Снежана Павловић, Сњежана Ћивша, учитељице
НАСТАВА НА ДАЉИНУ МЛАЂИХ РАЗРЕДА
5. Горана Феризовић, Анђелка Бојовић, наставнице
ФОТО ИЗАЗОВ #ЛЕПОЈЕКОДКУЋЕ
6. Анђелка Бојовић, наставнице
ПОЕЗИЈА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

15:00
16:00
20:00

ручак
туристички обилазак (центар Вршца, винарија, манастир
Месић)
Свечана вечера са живом музиком,
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14.06.2020. НЕДЕЉА
08:00

доручак

10:00

излагање стручних радова:

7. Ераковић Александра, учитељица
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК НА ДАЉИНУ
8. Милош Пекић, наставик историје
ДИГИТАЛНИ МУЗЕЈ КАО ДЕО НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ У
УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА
9. Марија Марковић, наставица српског језика
ЛИСТ „НОВАК“ КАО ДЕО НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ У
УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ СТАЊА
10. Марина Стојановић, наставница немачког језика
ИСКУСТВА У КОРИШЋЕЊУ АЛАТКЕ ZOOM ЗА ПОТРЕБЕ
НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

15:00

ручак

16:00

слободно време

19:00

повратак у Београд
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ВЛАДА ВУЧИНИЋ
директор школе
БОЈАН МАРЈАНОВИЋ
администратор
ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ
ОШ“СТАРИНА НОВАК“

Прекид наставе 16. марта подигао је пажњу свих који раде у ОШ“Старина
Новак“. Показало се да су наши наставници врхунски стручњаци у свом послу и да
су одмах били спремни за проналажење решења за насталу ситуацију и због тога
су, као облик минијатурног саветовања, одржали хитну седницу Наставничког
већа 17. марта на којој је ударен темељ будућег начина рада са ђацима,
незабележен у историји српске просвете. Назван је Платформа за учење на
даљину ОШ“Старина Новак“. У идејном погледу одлука о стварању платформе,
као оригиналног решења, ипак је била природан исход плодног минулог рада
школе у коме је разумна и постепена, али потребама примерена, дигитализација
школе почела пре шест година стварањем интерног рачунарског система школе
који је укључивао моћан сервер, кадар да још тада омогући неке од функција које
су шире међу школама савладане тек у наше време увођењем еДневника.
Фактори који су предходили успостављању платформе могу се груписати у
следећих пет целина:
1. Почетак дигитализације ОШ“Старина Новак“ (кренуо је пре 6
година),
2. Пројектовање је и инсталирање сопственог интерног
дигиталног (рачунарског) система ОШ“Старина Новак“,
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3. саветовање на седници Наставничког већа 17.марта које је
сумирало сва ранија стручна усавешавања на Саветовањима
просветних радника која организује ОШ“Старина Новак“,
4. Ангажовање
посебног
администратора
за
потпуно
редефинисање постојећег сајта,
5. Израда идејног пројекта механизма обавештавања и
руковођења наставом на даљину.
Концепт платформе је обухватио целокопун рад школе као сложеног
система, односно, створио је начин функционисања следећих целина:
• Униформна достава наставног садржаја ђацима,
• Дневна обавештења директора школе,
• школски лист НОВАК;
• радио НОВАК;
• продужени боравак у виртуелном свету.
Циљеви и задаци
У условима када школа изгуби могућност да извршава своје задатке на
уобичајен начин, односно да омогући, координира и обједини комуникацију
између ученика, наставника, родитеља, стручних служби, школске
администрације и виших образовних инстанци – теоретски задатак једне
платформе био би да све то надомести. Дакле, циљ такве платформе морао је
бити постављен много шире од реализације неког образовног програма или само
обуке на даљину. Ако се циљеви и задаци гледају обједињени, уочавају се четири
целине:
1. очување школе као организованог система,
2. уједначавања рада свих субјеката (наставника и сарадника)
3. синхронизација рада свих сегмената (у непосредној настави са
организационим сегментима)
4. креирање обједињене платформе за учење на даљину.
Главни изазови
Иако су изазови у конкретној ситуацији, насталој средином марта месеца 2020,
били бројни, ипак се намећу два основна у периоду пре успостављања
платформе:
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• кратак рок за припрему платформе и
• решавање техничких питања.
По проглашењу ванредног стања 15. марта 2020. године, школама је наложено
да практично одмах пређу са редовног извођења наставе на извођење наставе на
даљину. У том моменту постојало је тек неколико ресурса на које се могло
рачунати при овако наглом преласку на учење на даљину. Настава преко канала
РТС3 брзо је успостављена али је уносила организационе проблеме за израду
распореда часова и тешкоће уклапања у тренутни број одржаних часова. Показало
се да уџбеници различитих издавача не прате исти редослед наставних јединица и
да је скоро немогуће створити јединствени след наставних јединица по
предметима. На жалост, није се показало да су ТВ часови били неопходни и да би
се без њих нешто пропустило у учењу на даљину. Платформа се показала као
довољна и незамењива. Електронски дневник као ресурс није био погодан за
подршку учењу на даљину али јесте био подршка у комуникацији са родитељима
и делимично ђацима. Наравно, основни ресурс за стварање и рад платформе био
је постојећи школски сајт.
Једини могући избор у таквим околностима да школа задржи своју
обједињујућу улогу у процесу јесте постављање платформе на школској веб
страници. Ту долазимо и до конкретних техничких проблема које је требало
решити у року од 1 до 2 дана. Сајт је било неоходно припремити и у дизајнерском
и техничком смислу. Пре свега, почетна страница је морала бити израђена тако да
што већем броју корисника омогући приступ материјалу и неопходним
информацијама, уз што мање навигације. Такође, стари шаблон сајта је требало
пребацити на нову, респонзивну платформу (платформа прилагодљива у
зависности са ког уређаја се чита), уз задржавање постојеће структуре и
материјала, који су корисници навикли да проналазе на одређеном месту. Многи
веб дизајнери и девелопери би овај задатак оценили као нешто захтевније од
израде новог веб сајта, јер поред стручности и избора праве платформе захтева и
добро познавање структуре сајта какав је сајт ОШ „Старина Новак“, са више
стотина страна, повезаних објава и докумената.
Још један можда мањи технички проблем који је требало решити јесте
проширење капацитета код провајдера хостинг услуге (место на коме се налази
сајт, односно школски домен). Јер преко тог сервера не само да би био
дистрибуиран материјал и информације, већ би се и комуникација путем
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електронске поште одвијала преко овог домена. У следећем делу ћемо се
детаљније дотаћи и избора начина комуникације.
Када говоримо о изазовима подразумева се и да су ту увек присутне потешкоће
финансијске природе и немогућност ангажовања довољно стручних људи у дужем
периоду.
Реализација
Пре самог почетка реализације платформе било је неопходно обавити договор
са учесницима, дефинисати модел функционисања, а затим и координирати
активности. Главни састанак на коме су обављене консултације са учесницима, а
затим дефинисан и нацрт модела функционисања одржан је 17. марта 2020. У
оквиру седнице Наставничког већа. Основни параметри за функционисање
платформе које је требало дефинисати су следећи:
1.
2.
3.
4.
5.

утврђивање минималних техничких услова и нивоа знања учесника;
начин комуникације и протока материјала;
номенклатура материјала;
техничко и дизајнерско прилагођавање школског сајта и
даљи развој и увођење додатних алата.

1.Минимални услови у погледу нивоа знања и технички услови
Што се тиче утврђивања минималних техничких услова и нивоа знања учесника
мора се увек поћи од оних учесника који су у том погледу у најслабијој позицији,
како би сви могли у потпуности бити укључени у рад платформе. Времена за
додатну обуку и усклађивање није било, али је планирано да се такве ствари раде
у ходу и да се платформа временом развија. Постигнута је сагласност око тога да
ће сваки наставник и ученик, као и остали учесници, поседовати рачунар и
конекцију на интернет. У погледу минималног нивоа знања сагласност је
постигнута на томе да сваки учесник зна да изради текстуални документ,
евентуално дода графичке елементе и изради презентацију; затим и да материјал
прослеђује и комуницира путем електронске поште.
2.Начин комуникације и протока материјала
Свим наставницима отворени су и стављени на располагање мејл налози на
школском домену starina.rs, чиме је обезбеђено обједињено администрирање
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налога, али и много важнији ефекат униформности, односно да школа стоји иза
свега. У том погледу сачињено је и неколико стручних упутстава у којима је
учесницима детаљније објашњен овакав начин комуникације и дистрибуције
материјала, док су се текуће и важне информације из овог сегмента налазиле и у
дневним саопштењима директора школе.
3.Номенклатура материјала
С обзиром да се ради о обједињеној платформи, прецизна номенклатура
материјала који се размењује је јако битна за бржи проток и значајно умањивање
могућности грешака. У том смислу је одређени документ морао што прецизније и
концизније садржати следеће елементе:
•
•
•
•

хронолошка одредница;
на коју област или предмет се односи;
коме је намењен и
одредницу садржаја.

Хронолошка одредница је број који омогућава да се одређени документ
препозна и касније прецизно сортира према хронологији у односу на остале
документе, било да се ради о броју наставне недеље или броју наставне теме. Иза
хронолошке одреднице налазила се скраћеница од три слова која је била
дефинисана за сваки предмет. Иза тога је ишао и број разреда на који се документ
односи, и на крају одредница садржаја документа, односно назив наставне
активности. Садржајна одредница у документу је била битна и у смислу да се
користила и као текст који се објављује на платформи. Постојали су и одређени
захтеви техничке природе при именовању материјала, те је било неопходно да се
приликом именовања користе само латинична слова из енглеског распореда. Око
питања номенклатуре је такође објављено упутство и дата је могућност
корисницима да траже додатна појашњења.
4.Техничко и визуелно прилагођавање школског сајта
Постојећи школски сајт је израђен пре десетак година, када мобилни уређаји
са малим екранима нису имали готово никакав удео у коришћењу интернета.
Развојем мобилних телефона и оперативних система за исте удео мобилних
уређаја на интернету се пре пар година попео на 50%. Тиме се свакако јавила и
потреба да сајтови буду прилагођени за различите величине екрана (термин
познат као респонзивност сајта). Ово прилагођавање може бити доста осетљиво,
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нарочито када се тежи задржати постојећа структура и систем веза на сајту. Зато
се многи веб дизајнери увек у том случају опредељују за израду новог сајта као
извеснију солуцију. С обзиром да је сајт ОШ „Старина Новак“ и пре постављања
платформе за учење на даљину био доста развијен и посећен, израда потпуно
новог сајта не би било добро решење.
Прилагођавање школског сајта јесте био и пре део планова школе, али је
одгађан због недостатка времена и средстава да се уђе у овакав подухват.
Међутим, сада је већ сама ситуација налагала да се тако нешто уради. У
техничком смислу треба истаћи да је за прилагођавање сајта, рађеног на чистој
HTML/CSS платформи, урађено помоћу библиотеке скриптова и формата
„бутстрап“ (bootstrap). У дизајнерско-визуелном смислу приоритет је био да се
што више садржаја смести на почетној страни, али да се истовремено обезбеди
добра прегледност и лако проналажење жељеног садржаја од стране
корисника/посетилаца. За сваки предмет и разред су дизајниране „кућице“ са
називом предмета и разреда и адекватном позадином и графиком који асоцирају
на дати предмет. Након прилагођавања почетне стране израђене су и нове
странице за активности које су предвиђене као подршка учењу на даљину (лист
„Новак“, Дигитални музеј, акција „лепо је код куће“, припремна настава), а
усклађене су и неке битне, постојеће стране – контакт, упис, родитељи. Нове вести
се, такође, објављују на новим странама.
5.Даљи развој и увођење нових алата
Нова платформа за учење на даљину је постављена и отпочела са радом 19.
марта 2020. године. У периоду који је следио, поред објављивања редовних
материјала, кренуло се и са увођењем и развијањем нових алата и могућности. У
том погледу сачињена су додатна стручна упутства. Једна од првих ствари која је
уведена јесу гугл упитници, који су погодни за тестирања. За ову сврху је поред
текстуалног упутства сачињена и видео лекција. Учесници су имали на
располагању и телефонску и даљинску подршку стручног лица (администратор).
Иза тога је постављен и модел демо гугл учионице, на који су наставници могли да
се пријављују и виде како то изгледа у пракси и касније примене овај алат у
настави. Кориштено је и доста екстерних мултимедијалних извора, а неки
наставници су креирали и сопствене мултимедијалне садржаје. Нешто више о
структури материјала можете видети у поглављу које следи.
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СТАТИСТИКА
Количина и структура објављеног материјала
Када говоримо о укупној количини објављеног материјала у периоду
одвијања наставе на даљину, можемо рећи да се ради о више хиљада
докумената, фотографија и другог материјала. У делу у коме се налазио материјал
за наставу објављено је преко 1.500 документа и презентација, као и велики број
линкова ка екстерним локацијама и тестова преко гугл упитника. У наставку следи
обим и структура материјала објављеног по осталим активностима.
Боравак
Теме за дневне
активности
Видео
Фотографије (прилози
ученика)
Видео (прилози
ученика)

1.
2.
3.
4.
5.

29
4
449
7

Теме са највише пристиглих радова
Пролећни шеширићи
44
Фарбање јаја
36
Мозаик од љуски јаја
33
Лизалице и бомбоне
32
Јога за децу
28

Предшколци
Фотографије
Видео

276
2

Дигитални музеј
Објављених
фотографија са описима
предмета
14

170

Радио Новак
Емитованог програма
Објављених аудио
прилога
Интервју са стручњаком

Преко 200
сати
11
1

Лист Новак
Приче ученика
Песме ученика
Фотографије
Видео
Вести

11
12
29
2
5

Акција #лепојекодкуће
Фотографија
Видео

42
1

Административни део
Дневна саопштења
директора
Дописи Министарства
Стручна упутства
Видео упутство
Демо гугл учионица

38
13
8
1
1

Припремна настава
Докумената
Презентације
Гугл упитници

15

37
4
4

Посећеност и упоредна анализа
У следећој табели приказана је упоредна анализа ОШ „Старина Новак“ и 3
школе које на свом сајту нису имале директно обједињену платформу за учење на
даљину.

Број посета
Број
посетилаца
Број
ученика у
школи

ОШ „Старина
Новак“

Школа 1

Школа 2

Школа 3

27.000

3.464

1.373

791

5.025

1.880

689

512

671

830

412

390

Подаци се односе на месец април 2020. године, а алат коришћен за
прикупљање статистике је awstats.
У следећој табели приказана је упоредна анализа ОШ „Старина Новак“ и 3
школе које су на свом сајту имале неки вид обједињене платформе за учење на
даљину.
ОШ „Старина
Школа 1
Школа 2
Школа 3
Новак“
Број посета
Број
посетилаца
Број
ученика у
школи

28.415

7.900

4.200

7.100

3.234

2.000

1.600

2.500

671

827

1082

Подаци се односе на месец мај 2020. године, а алат коришћен за
прикупљање статистике је google analytics.
Статистички алат google analytics је на нове стране сајта ОШ „Старина Новак“
уведен током априла месеца 2020. године и први подаци доступни за цео месец
односе се на мај 2020. године.
ЗАКЉУЧЦИ НА НИВОУ ШКОЛЕ:
− школа је у рекордно кратком времену извршила саветовање и планирање
наставе на даљину,
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− школа је успоставила рад платформе 19.марта 2020. (само три дана од
прекида рада редовне наставе)
− платформа је свих наставних дана фунционисала без иједног прекида или
застоја,
− непрестано је спровођено усавршавање платформе у складу са потребама
које је пракса диктирала а не теорија,
− платформа је успела да наставницима омогући усавршавање дигиталних
вештина (компетенција) више и функционалније од свих обука које намећу
надлежне просветне службе,
− стварањем платформе школа је показала креативност у решавању питања
наставе,
− школа је у потпуности створила и ставила у функцију оригинални начин
наставе на даљину – потпуно сама и без помоћи иједне институције или
установе.
ГЛОБАЛНИ ЗАКЉУЧЦИ:
− током ванредног стања, у целокупном систему образовања школа се
показала као једини сегмент који је способан да одговори на изазове,
− стручна слобода коју је школа у кризи добила (без плана и намере
надлежних) показала је да школи није потребан тутор да би за просветна
питања проналазила креативна решења,
− једине две функционалне и упоришне тачке читавог система образовања
биле су:
• НАСТАВНИК
• ШКОЛА
− Одсуство мешања родитеља и враћање на примарне обавезе родитеља
да прати напредовања свог детета а не да прати рад наставника,
олакшало је одвијање наставе на даљину.
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ИВАНА НИКОЛИЋ
педагог школе
НИКОЛА СТЕВАНОВИЋ
психолог школе
АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА УЧЕНИКА И
ЊИХОВИХ РОДИТЕЉА НАСТАВОМ НА
ДАЉИНУ (РТС ЧАСОВИ И ПЛАТФОРМА ЗА
УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ ОШ“СТАРИНА
НОВАК“)
ИВАНА НИКОЛИЋ
СТАВОВИ УЧЕНИКА О НАСТАВИ НА ДАЉИНУ
(приказ резултата онлајн анкете намењене ученицима)
Настава на даљину је нов начин рада, како за ученике, тако и за наставнике.
Од свих актера захтева велико ангажовање, али и низ прилагођавања, како би се
евентуалне тешкоће и препреке успешно превазишле. Како бисмо проценили
успешност реализације наставе на даљину у ванредним околностима изазваним
пандемијом вируса, спроведено је испитивање којим смо желели да сазнамо
какво је мишљење ученика о новом начину стицања знања, тј. каква су искуства
деце у овом, за све новом, виду наставе и учења.
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Циљ истраживања
Циљ истраживања је утврдити ставове ученика о организованом концепту
учења на даљину.
Задаци
- утврдити процену степена оптерећености ученика у односу на наставу у
редовним околностима
- утврдити степен задовољства начином организације концепта учења на
даљину
- испитати степен задовољства новим начинима комуникације са
наставницима
- утврдити који начини учења и провере знања на даљину ученицима навише
одговарају
Начин прикупљања података: анкетирање ученика
За прикупљање података креирани су онлајн упитници „Учење на даљину”.
Комбинована су питања отвореног и затвореног типа (понуђени одговори,
вишеструки одговори). Упитник за ученике се састојао од 16 питања. Испитивање
је обавељно у периоду од 29. маја до 8. јуна 2020. године. Ученици су упитнику
израђеном за потребе овог испитивања приступалидобровољно и анонимно
путем сајта школе. Испитивањем је обухваћено 382 ученика (58 % укупног броја
ученика у школи), 228 ученика млађег школског узраста и 154 ученика старијег
школског узраста. Чињеница је да су се и ученици, родитељи и наставници у овом
периоду нашли у једној веома осетљивој ситуацији.Резултати анкете ипак
показују да су се ученицидобро снашли у новонасталим околностима учењаи
исказали позитиван став о организовању наставе на даљину.
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ГРАФИКОН 1 - Питали смо ученике које је њихово мишљење о настави на
даљину.

Које је твоје
мишљење о
настави на
даљину?

- Ученици старијег узраста су се у већем проценту изјаснили да им је овај вид
учења занимљив и користан (63%), а нешто мањи проценат (47%) ученика
млађег узраста се изјашњава да им је занимљив и користан.
- 18 % старијих ученика и 34% млађих се изјаснило да им се не допада овај
вид наставе, а 19% ученика обе категорије наводи да им је овај вид наставе
оптерећујућ и напоран.
- Можемо да закључимо да је овај вид наставе нешто више пријао ученицима
старијих разреда.
ГРАФИКОН 2приказује праћење наставе која је емитована путем канала РТСаи платформе РТС планета
Да ли редовно
пратиш наставу
која се емитује
преко канала РТС-а и
платформе РТС
планета (ТВ
часове)?
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ГРАФИКОН 3: Резултати анкете ученика на питањеда ли су им у стицању
знања више помогли ТВ часови или материјали који су наставници
припремали

- Иако велики проценат ученика (85 %) прати наставу која се емитује преко
канала РТС-а и платформе РТС планета (ТВ часове), мали проценат ученика
се изјаснило да су им у стицању знања више помогли ТВ часови (3% млађег
школског узраста и 7% старијег узраста).
- 30% млађих и 53% старијих ученика наводи да су им више помогли
материјали који су наставници припремали, а 67% млађих и 40% старијих
изабрали су опцију да су им подједнако помогли ТВ часови и материјали
који су наставници спремали.
- Свакако да је ученицима олакшало учење и то што су им материјали били
лако доступни на школској платформи за учење.
ГРАФИКОН4:Питали смо ученике да процене инструкције за рад које им
наставници дају
- 99% ученика млађих и 97% ученика старијих разреда изјашњава се да су им
инструкције разумљиве или углавном разумљиве, док 1% млађих и 3%
старијих ученика се изјаснило да су им инструкције неразумљиве.
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Графикон 6:Колико сати дневно проводиш пратећи наставу и решавајући
домаће задатке?
Важан податак је и количина времена која је ученицима потребна за извршавање
свих обавеза и задатака које добију од својих наставника. У односу на узраст
ученика не постоје значајне разлике у времену које дневно проводе пратећи
наставу и решавајући задатке.

- Највећи број ученика, њих 55% наводи да им је потребно 1 до 3 сата
дневно, док је 29 % ученика изабрало опцију од 3 до 5 сата дневно.
- 7% ученика наводи да им је за извршавање задатака потребно мање од
једног сата
- Постоји и одређенипостотак ученика (8% млађих и 11% старијих) којима је
потребно и више од 5 сата дневно за израду свих задатака и школских
дужности. Ово је важан податак у сврху растерећења или додатне помоћи
оним ученицима којима овакав вид наставе стварао додатне тешкоће или
пак имају и иначе тешкоћа с усвајањем наставног градива.
Графикон 7- Резултати анкете ученика на питање »Да ли сматраш да је то
превише за тебе и твоје
способности?»
28 % ученика млађег и 21% ученика
старијег школског узраста процењује да
им је време које им је потребно за
извршавање школских обавеза,
превише за њих.
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Графикон 8 - Резултати анкете ученика на питање »На који начин
завршавате своје школске обавезе?»

Овде можемо да приметимо да се одговори ученика разликују у зависности од
узраста;док већина ученика старијих разреда самостално завршава школске
обавезе,ученицима млађих разреда више је потребна помоћ родитеља или других
чланова породице.
- 63% ученика старијих разреда задатке завршава самостално, 27% уз помоћ
родитеља или других чланова породице, а 13% ради задатке у сарадњи са
друговима из одељења
- 38% ученикамлађих разреда задатке завршава самостално, 61% уз помоћ
родитеља или других чланова породице и 1% ради задатке у сарадњи са
друговима из одељења.
Графикон 9:Тражили смо од ученика да процене тежину домаћих задатака
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Питали смо ученике који начини учења на даљину им највише одговарају.
Ово питање је било постављено са могућношћу вишеструког одговорања, где су
ученици могли да наведу више начина учења на даљину који су им помогли у
стицању знања.
Ученици млађих разреда су наводили следеће:
•
Е-маil/поруке са задацима и упутствима - 134 ученика (58,8%)
•
Power point презентације- 103 ученика (45,2%)
•
ТВ часови - 82 ученика (36%)
•
Гледање садржаја на YouTube-u - 79 ученика (34,6%)
•
Видео позив преко Viber-а, Sкype-а, Zоом-а - 55 ученика (24,1%)
Ученици старијих разреда су наводили следеће:
•
Задаци и упутства на школској платформи-142 ученика (92,8%)
•
Power point презентације- 62 ученика (42,5%)
•
Видео позив преко Viber-а, Sкype-а, Zоом-а - 50 ученика (32,7%)
•
ТВ часови - 40 ученика (26,1)
•
Гледање садржаја на YouTube-u - 40 ученика (26,1%)
Графикон 12 - Резултати анкете ученика на питање који начин провере
знања од стране наставника им највише одговара

- Резултати анкете нам показују да ученицима млађег школског узраста
највише одговара рад у свесци као вид провере знања (65% ученика), док су
се ученици старијих разреда у највећем броју определили за онлајн тестове
знања (49%) и у нешто мањем броју (45%) за рад у свесци као вид провере
знања
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- 8% ученика млађих и 6% ученика старијих разреда изабрало је усмене
провере путем интернет платформи као вид провере који им највише
одговара
Графикон 13 - Резултати анкете ученика на питање „Да ли сматраш да
оцене које си добијао у овом периоду одговарају твом знању?“

- Ученици у великом броју процењују да оцене које добијају одговарају
њиховом знању, 91% ученика млађег и 84% ученика старијег школског
узраста
- 3% млађих и 8% старијих ученика сматра да су им оцене мање
- 6% млађих и 4% старијих ученика сматра да су оцене веће од оцене које
заслужују за своје знање
Иако су ђаци у овом периоду учили да уче на другачије начине, у овом тренутку
ми се чини да не можемо објективно утврдити колико су ученици напредовали,
јер наставник не може са сигурношћу проценити колико ученици самостално
одрађују задатке. По завршетку наставне године имаћемо анализу успеха ученика
у односу на претходне године, а тек на почетку следеће школске године
наставници ће моћи са већом сигурношћу да утврде у којој су мери ученици
остварили исходе предвиђене сваким појединачним предметом.
Једна од добрих страна јесте да су ученици и наставници подигли на виши ниво
своје дигиталне вештине, као и да су ученици учили на другачији начин, који ће
им можда и значити у животу. Истовремено се надам и да ће ово бити и једина
ситуација у којој су пратили наставу на даљину, како због добро познатих ефеката
екрана, интернета, смањене социјализације, али највише због знања које се може
пренети континуираним и непосредним радом наставника са сваким
појединачним учеником.
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НИКОЛА СТЕВАНОВИЋ
СТАВОВИ РОДИТЕЉА О НАСТАВИ НА ДАЉИНУ
(приказ резултата онлајн анкете намењене ученицима)
Теоријски увод
Настава се дефинише као континуирани образовно - васпитни рад ученика и
наставника, заснован на верификованим циљевима и исходима , примењујући
дидактички садржај, средства, организационе јединице и просторно – радне
услове прилагођене развојним потребама ученика. Континуитет је неопходан како
би се испунили планирани циљеви и исходи, а научено градиво могло да се
задржи, повезује и користи. Ове школске године је тај континуитет нарушен, јер је
светом завладала пандемија изазвана корона вирусом ( COVID – 19 ). У Републици
Србији је 16. 3. 2020. проглашено ванредно стање и обустављене су много
делатности, а самим тим и васпитно – образовне установе су затворене. Због
неопходности континуираног учења испред просветних радника је стављен
огроман задатак, а то је успостављање наставе на даљину. Настава на даљину
представља образовно – васпитни рад ученика и наставника који се не реализује у
образовним установама, већ се одвија у домовима ученика и настаника, другим
речима е – учење. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је
организовала часове на даљину, који су ад хок снимани и емитовани путем –
јавног сервиса. Тако наставни план и програм се у различитим школама одвија
различитим темпом, било је неопходно време да се ти часови усагласе са
наставним јединицама које су се обрађивале у школи.
Такође је основна школа „Старина Новак“ само три дана након проглашења
ванредног стања и обустава образовно – васпитног рада креирала платформу за
учење на даљину и сачинила Недељне оперативне планове. Наставници и
ученици су реализoвали учење путем платформе, као и других информационих
технологија, које су биле доступне, а које су могле да се користе у реализацији
наставе на даљину.
Кључне речи: Настава на даљину, РТС часови, платформа за учење, задовољство
родитеља
Медотолошки део
Циљ истраживања:
Утврдити задовољство родитеља наставом на даљину, реализовану путем
РТС часова и наставе путем платформе ОШ „Старине Новак“.
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Задаци истраживања
Испитати да ли постоји разлика у степену задовољства наставом родитеља
ученика млађих разреда и родитеља ученика старијих разреда,
Испитати да ли постоји разлика у степену задовољства наставом
реализованом путем РТС- а и наставе реализоване путем платформе ОШ „Старине
Новак“.
Узорак
Узорак овог истраживања су чинили 237 родитеља ученика млађих разреда
( 211 мајки и 26 очева) и 148 родитеља ученика старијих разреда ( 134 мајки и 14
очева ).
Медотологија прикупљања података
За потребе овог истраживања су креирана два упитника ( млађи и старији )
са 23 питања. Првих пет питања су питања са општим подацима, затим сет од
девет питања која се односе на задовољство наставом на РТС каналима и
последњих девет питања која се односе на задовољаство наставом путем
платформе школе „Старине Новак“.
Сачињени су Гоогле упитници који су објављени на сајту школе и послати од
стране одељенских старешина свим родитељима. Одговори су прикупљани у
периоду од две недеље крајем маја и почетком јуна.
Анализа прикупљених података
Циљ истраживања је утврђивање задовољства родитеља наставом на
даљину, тако да је дескриптивна статистика и процентуално приказивање
дистрибуције одговора довољно за извођење закључака. Анализа одговора је
дата аутоматски прикупљањем одговора у Гоогле аналитици.
Резултати истраживања
Улога родитеља је било прво питање и можемо видети да је одговоре дало
237 родитеља ученика млађих разреда, а од тога већи део мајки 211 и 26 очева.
Такође је у истраживању учестовало 148 родитеља ученика старијих разреда, а од
тога 134 мајке и 14 очева.
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У истраживању су већински учествовали родитељи који имају два детета,
затим породице са једним дететом и одређен број породица са три, четири или
више детета.
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Највећи број родитеља, који су изнели своје мишљење у овом истраживању,
има једно дете у Основноj школи “Старина Новак“. Од 237 родитеља ученика
млађих разреда њих 157 има једно дете у школи, њих 70 има два детета у школи,
остали имају три, четири или више дете у школи. А од 148 родитеља ученика
старијих разреда њих 91 има једно дете у школи, док 46 има двоје деце, а остали
родитељи имају три, четири или више дете у школи.
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Од 237 родитеља ученика млађих разреда њих 190 има дете само у млађим
разредима, а од 148 родитеља ученика старијих разреда њих 110 има дете само у
старијим разредима. Остали родитељи имају децу и у млађим и у старијим
разредима школе.
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Веома важно питање је у вези са техничком опремљеношћу породице, јер
без техничке опремљености не може ни да се замисли настава на даљину. Из
хистограма се види да највећи број родитеља и ученика млађих и ученика
старијих разреда наводи да је техничка опремљеност породице одлична (99
млађи, 60 старији), добра (68 млађи, 50 старији), задовољавајућа (51 млађи, 31
старији), док лошу техничку опремљеност има најмањи број ученика (19 млађи, 7
старији).
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Највећи број родитеља сматра да је настава путем РТС – а је успостављена
задовољавајућом брзином. Скоро 55 % родитеља млађих ученика и око 65 %
родитеља старијих ученика је оценило највећом оценом. Док свега 3,4 % и 1,4 %
сматра да настава није успостављена одговарајућом брзином.
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Да се настава која се реализује на ТВ је у складу са наставним планом и
програмом по коме је моје дете до сада похађало наставу сматра око 22 % и 23 %
родитеља, док 34 % и 40 % је овај аспект наставе оценило оценом четири. Из чега
произилази да настава на РТС – у није у потпуности пратила план и програм по
коме дете похађа наставу.
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Колико је телевизијска настава је помогла детету у савладавању градива се
види из одговора родитеља који нису превише задовољни у којој мери је детету
помогао овај вид наставе, јер је највећи број родитеља оценио оценама три и
четири. Па је оцену три дало око 24 % и око 27 % родитеља, односно оцену четири
око 32 % и 33 % родитеља.
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Родитељи се слажу да је настава која се емитује преко ТВ задовољавајућег
квалитета, с обзиром на околности. И највећи број њих је оценило квалитет
наставе путем РТС – а највишим оценама, око 40 % родитеља ученика млађих
разреда и око 42 % родитеља старијих ученика.
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Највишим оценама је такође оцењен аспект да деца могу самостално да
прате наставу путем РТС канала. Што се види из следећих података: око 44 %
млађих ученика и 55 % старијих ученика је могло да потпуно самостално прати
наставу.
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Да ученици могу самостално да одговарају на захтеве које имају наставници
и учитељи са РТС наставе говоре и подаци да је највише родитеља то оценимо
оценама четири и пет и то њих око 77 % је изабрало највише оцене за
самосталност у раду млађих ученика, док је око 78 % родитеља старијих ученика
изабрало највише оцене.
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Иако је ова новонастала ситуација била необична за све ученике у
образовању родитељи истичу да су задовољни колико се наставници на РТС – у
труде да објасне ученицима. Тако да је преко 84 % родитеља млађих ученика дало
највише оцене ( четири и пет ) за труд наставника, док је преко 89 % родитеља
старијих ученика такође изабрало највише оцене.
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Родитељи су подељеног мишљења што се тиче забринутости за количину и
квалитет знања која њихова деца добијају наставом путем РТС -а. Тако да је
распоред одговора скоро исти за све оцене на овој тврдњи. Постоји већа
забринутост код родитеља старијих ученика.
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4

Како су задовољни квалитетом наставе која се реализује путем РТС – а тако
и сматрају да је прилагођена способностима и узрасту детета. Тако да је око 70 %
родитеља млађих ученика оценило оценама четири и пет, док је преко 80 %
родитеља старијих ученика оценило највишим оценама.
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Што се тиче брзине успостављења наставе на даљину путем платформе ОШ
„Старине Новак“ родитељи су веома задовољни, те је највишу оцену дало око 66
% родитеља млађих ученика и преко 76 % родитеља старијих ученика.
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Родитељи сматрају да је настава путем платформе ОШ „Старине Новак“
била у складу са наставним планом и програмом, јер је око 85 % родитеља дало
највише оцене (четири и пет), док се око 85 % родитељи старијих ученика слаже са
тим.
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Да је настава путем платформе ОШ„Старине Новак“ помогла деци у
савладавању градива сматра око 78% родитеља и млађих и старијих ученика, јер
су оценили највишим оценама.
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Да је настава организована путем платформе на даљину била
задовољавајућег квалитета говоре следећи подаци: највише оцене је дало око 86
% родитеља млађих и око 86 % родитеља старијих ученика.
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Да су ученици могли самостлно да прате наставу путем платформе су
потврдили родитиљи и то њих 68 % сматра да су млађи ученици могли
самостално да прате, док њих око 80 % сматра да су старији ученици могли
самостално да прате наставу.
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Осим што су могли самостално да прате наставу путем платформе ученици
су могли и без ичије помоћи да извршавају своје обавезе и то каже: 69 %
родитеља млађих и 79 % родитеља старијих ученика старијих разреда.
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Да су наставници ОШ „Старина Новак“ савесно и одговорно радили посао
увидело је око 92 % родитеља ученика млађих и око 88 % родитеља ученика
старијих разреда.
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Иако су се наставници трудили да савесно и одговорно раде свој посао и
пруже максимално квалитетан садржај деци постоји забринутост међу
родитељима. Што говоре и следећи подаци у хистограму.
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Током ванредног стања је било неопходно одржати континуитет у раду, али
се морало водити и рачуна да ученици и родитељи код куће не буду
преоптерећени садржајима из школе. По оценама родитеља наставници ОШ
“Старине Новак „ су водили рачуна да садржај и обим прилагоде могућностима
уеника, што говоре и високе оцене родитеља. Око 80 % родитеља млађих ученика
је оценило наjвишим оценама, док је то исто учинило и око 81 % родитеља
старијих ученика.
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Иако су родитељи оценили да је настава на РТС – у успостављена
задовољавајућом брзином, а да такође сматрају и да је ОШ „Старина Новак“
веома брзо одреаговала и креирала платформу за учење путем сопственог сајта,
можемо закључити упоредном анализом да процењују да је школа ипак то
урадила адекватније и брже, јер је већи број родитеља највишим оценама
оценила брзину којом је успостављена настава на даљину путем школске
платформа за учење на даљину.
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РТС
ОШ „Старина Новак“
Настава путем платформе на даљину по оценама родитеља је више пратила
план и програм по којем је дете пратило наставу у школи. Што је и логично, јер су
наставници и учитељи на платформи наставили рад који је заустављен ванредним
стањем, док је РТС настава се вратила са градивом у назад због тога што различите
школе су на различите начине организовале план и програм учења.
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ОШ „Старина Новак“
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Родитељи су проценили да је настава путем школске платформе у већој
мери допринела да деца савладају градиво. Најчешће су овај аспект наставе путем
платформе оценили оценама четири и пет, док су допринос РТС часова у
савладавању градива оценили оценама три и четири.
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ОШ „Старина Новак“

Квалитет наставе је један од најважнијих аспеката учења, родитељи се
слажу да је и РТС настава и настава организована путем школске платформе била
задовљавајућег квалитета, ако се узме у обзир околности у којима је извођена.
Међутим предност у квалитету наставе дају настави коју су реализовали
наставници и учитељи ОШ „Старине Новак“ путем платформе и других техничких
средстава.
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ОШ „Старина Новак“

Веома важно је било конципирати наставу тако да је деца могу самотално
пратити, јер је већина родитеља била заузета и своје радне обавезе обављала од
куће. У томе су у великој мери допринели и РТС часови и настава путем платформ,
јер највећи део родитеља оцењује да су деца могла самостално да прате наставу.
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ОШ „Старина Новак“

Осим што је неопходно да дете може самостално да прати наставу, јако је
важно да и самостално може да извршава своје школске обавезе. Из оцена
родитеља се види да су деца била самостална и да рад од куће није представљао
проблем ученицима у савладавању градива. Осим категорије родитељи млађих
ученика су самосталност деце у извршавању обавеза путем платформе углавном
оценили оценом четири што највероватније значи да је улога учитеља пре свега
најважнија и да је деци требала стручна особа која ће све појмове објаснити тако
да деца млађе - школског узраста то могу да разумеју и науче.
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ОШ „Старина Новак“

Труд који учитељи и наставници уложе у рад са ученицима је директно
повезан са количином и квалитетом знања ученика. По оцена родитеља труд и
рад учитеља и наставника је оцењен највишим оценама. Посебно су високе оцене
добили учитељице и учитељ ОШ „ Старине Новак“, јер преко 80 % родитеља је
труд учитеља оценио највишом оценом.
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ОШ „Старина Новак“

Људи су генералнно скептични кад су новине у питању и брину какве ће
бити последице које новине доносе. Учење на даљину је новина са којом се
ученици, родитељи и наставници до сада нису сусретали и оправдана је
забринутост за резултате учења. Из оцена родитеља се види да има родитеља
који су мање или више забринути колико знања је дете понело из процеса учења
на даљину. Најмање су забринути родитељи ученика нижих разреда, док
родитељи старијих ученика су највиће забринутост оценили оценом четири.
Постоји и велика вероватноћа да су генерално забринути за успех детета у
пубертету, јер је већ опште познато да су то критичне године када знање ученика
је ниже од очекиваног.

30
20
10
0

1
2
3
4

30
20
10
0

5
РТС

1
2
3
4
5

ОШ „Старина Новак“

Преоптерећеност ученика може да остави последице по физичко и психичко
здравље детета и ноходно је добро ускладити планиране активности и обим
градива и материјала са развојним карактеристикама ученика. Из анализе
одговора родитеља се види да ученици нису били преоптерећени градивом и
материјалима, који су били планирани учењем на даљину.
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ОШ „Старина Новак“

Закључак
Циљ овог истраживања је био утврдити задовољство родитеља наставом на
даљину, реализовану путем РТС часова и наставе путем платформе ОШ „Старине
Новак“. Из горе описане анализе се могу извести следећи закључци:
- Родитељи ученика и млађих и старијих су задовољни којом брзином је
успостављена настава на даљину и путем РТС часова, а нарочитом брзином
којом је успостављена настава путем платформе ОШ „Старина Новак“,
- Задовољство родитеља је велико када је у питању праћење плана и
програма путем платформе школе „Старина Новак“,
- Деца су савладала градиво и у томе су им помогли РТС часови и настава
путем платформе и других техничких средстава, али позитивније оцењују
рад наставника путем платформе,
- Мање од половине родитеља је квалитет наставе путем РТС – а оценило
највишом оценом док је квалитет наставе путем платформа више од
половине родитеља оценило највишом оценом,
- Деца су могла самостално да прате наставу путем РТС и путем платформе,
- Такође су ученици били у стању да самостално изршавају своје школске
обавезе које су им задаване путем РТС - и школске платформе,
- Наставници и учитељи који су учествовали у снимању РТС наставе су високо
оцењени од стране родитеља, међутим наствници ОШ „Старина Новак“ , а
посебно учитељски кадар је још позитивније оцењен од стране родитеља,
јер је преко 65 % родитеља оценило највишом оценом рад наствника и
преко 80 % родитеља је највишом оценом оценило рад учитеља,
- Постоји одеђен степен забринутости родитеља количином и квалитетом
увојеног градива,
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- Ученици нису били преоптерећени и све активности су биле адекватне
узрасту и способностима ученика.
Прилог
Упитник
Поштовани родитељи,
Од 17. марта 2020. године почела је настава преко веб портала и
телевизијских програма. Паралелно са овом врстом наставе, наставници
употребом других алата комуницирају са ученицима (путем имејла, апликација,
друштвених мрежа). У циљу евалуације квалитета рада овог, за све новог система,
молимо Вас да узмете учешћа у овој анкети.
Хвала на сарадњи!
1. Статус
а. мајка

б. отац

в. друго ______

2. Колико је деце у породици?
1
2
3
4 и више
3. Колико Ваше деце похађа ОШ “Старина Новак“?
1
2
3
4 и више
4. Ваше дете/деца похађају?
млађе разреде; старије разреде; и млађе и старије разреде;
5. Техничку опремљеност породице (компјутери, таблети, телефони) бисте
описали као:
Лошу;
задовољавајућу добру;
одличну;
ПИТАЊА У ВЕЗИ СА РТС НАСТАВОМ
На скали од 1 до 5 изразите своје слагање са следећим тврдњама, при чему 1
означава да се уопште не слажете, 2 да се углавном не слажете, 3 да не можете да
одлучите, 4 да се углавном слажете и 5 да се у потпуности слажете.
1. Настава путем РТС – а је успостављена задовољавајућом брзином.
1
2
3
4
5
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2. Настава која се реализује на ТВ је у складу са наставним планом и програмом
по коме је моје дете до сада похађало наставу.
1
2
3
4
5
3. Телевизијска настава је помогла мој детету у савладавању градива.
1
2
3
4
5
4. Сматрам да је настава која се емитује преко ТВ задовољавајућег квалитета, с
обзиром на околности.
1
2
3
4
5
5. Моје дете може без моје помоћи да прати ТВ наставу.
1
2
3
4
5
6. Моје дете може без моје помоћи да одговара на захтеве које дају
наставници/е путем РТС наставе.
1
2
3
4
5
7. Сматрам да се наставници/е на РТС часовима труде да пруже деци
квалитетно образовање у измењеним околностима.
1
2
3
4
5
8. Забринут/забринута сам да ли ће деца овладати знањима и умењима
предвиђеним за овај разред са оваквом реализацијом РТС наставе.
1
2
3
4
5
9. Сматрам да је предвиђени обим обавеза везаних за РТС наставу у складу са
узрастом и способностима мог детета.
1
2
3
4
5
ПИТАЊА У ВЕЗИ СА НАСТАВОМ ПУТЕМ ПЛАТФОРМЕ ОШ „СТАРИНЕ НОВАК“
На скали од 1 до 5 изразите своје слагање са следећим тврдњама, при чему 1
означава да се уопште не слажете, 2 да се углавном не слажете, 3 да не можете да
одлучите, 4 да се углавном слажете и 5 да се у потпуности слажете.
1. Настава је успостављена задовољавајућом брзином.
1
2
3
4
5
2. Настава је у складу са наставним планом и програмом по коме је моје дете до
сада похађало наставу.
1
2
3
4
5
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3. Настава је помогла мој детету у савладавању градива.
1
2
3
4
5
4. Сматрам да је настава задовољавајућег квалитета, с обзиром на околности.
1
2
3
4
5
5. Моје дете може без моје помоћи да прати наставу.
1
2
3
4
5
6. Моје дете може без моје помоћи да одговара на захтеве које дају
наставници/е.
1
2
3
4
5
7. Сматрам да се наставници/е ОШ “ Старина Новак “ труде да пруже деци
квалитетно образовање у измењеним околностима.
1
2
3
4
5
8. Забринут/забринута сам да ли ће деца овладати знањима и умењима
предвиђеним за овај разред са оваквом реализацијом наставе.
1
2
3
4
5
9. Сматрам да је предвиђени обим обавеза везаних за наставу у складу са
узрастом и способностима мог детета.
1
2
3
4
5
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НИКОЛА СТЕВАНОВИЋ
психолог школе
УПИС У ПРВИ РАЗРЕД 2020/21. И РАД СА
ПРЕДШКОЛЦИМА У УСЛОВИМА
ВАНРЕДНОГ СТАЊА
Поступак уписивања ученика у први разред Основне школе “Старина Новак”

Уписивање у први разред основне школе за већину родитеља доноси једно
ново неописиво искуство препуно стреса. Тако да многи родитељи, посебно
родитељи који први пут имају првака, почну да се интересују за упис још на
почетку школске године, када дете крене у припремни предшколски програм.
Почне распитивање за оно што школа нуди и почему се издваја од других школа,
какве су учитељице, техничка опремљеност школе, које ваннаставне активности
нуди и слично. Родитељи чије пребивалиште не припада територијално школи су
у обавези да најкасније до 1.2. поднесу молбу, како би обезбедили место свом
детету у школи коју су изабрали. Након тога сви родитељи (припадају
територијално школи и они који су поднели молбу) се пријављују путем школског
сајта (starina.rs) и у делу за упис попуњавају пријаву за упис са неким основним
подацима и контакт телефоном. Том приликом се изјашњавају да ли им за
тестирање висе одговара преподневни или поподневни термин, што је драгоцена
информација приликом планирања термина за тестирање.
Након тога се приступа заказивању и обављању лекарских прегледа. Да би
дете добило потврду да је здраво и спремно за школу мора добити позитивно
мишљење следећих стручњака: офталмолог, оториноларинголог, физијатар,
стоматолог, логопед, педијатар и даје уредно вакцинисано. Затим се прибављају
потребна документа из надлежних институција: извод из матичке књиге рођених,
држављанство, потврда пребивалишта и након обављеног приппремно
предшколског програма се добија и потврда о завршеном предшколском. Када су
сви поменути услови испуњени приступа се заказивању тестирања, које у школи
обављају педагог и психолог и тиме се завршава упис у школу.
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Новине у поступаку уписивања ученика у први разред Основне школе “Старина
Новак” због ванредне ситуације у земљи:
Уписивање првака за школску 2020/21. годину је измењено због новонастале
ситуације у држави, због ванредног стања изазвано пандемијом корона вируса
(COVID – 19). Осим уобичајених корака који се односе на пријаву деце која
припадају школи путем школског сајта и подношење молби за родитеље који
немају пребивалиште на територији школе, потребно је урадити још неке кораке.
Свакако је био план да се ове године измени процедура уписа и да се олкша
родитељима поступак прибављања потребне документације. Родитељи су најпре
исказивали жеље за школу путем система еУписа, слична процедура јее већ
постојала у нашој школи, јер су родитељи подносили пријавее путем нашег сајта.
Када је објављен прекид ванредног стања донета је одлука о времену у ком ће
се обављати упис ученика у први разред. Тако да су родитељи путем сисстема
еУписа заказивали термин за тестирање и упис у школу. Главна новина се
огледала у томе да родитељи више не морају да обилазе институције и набављају
потребну документацију, већ су доласком у школу могли да се изјасне да желе да
се службеним путем, а уз помоћ система еУписа сва документа пробаве одједном.
Ове године упис ће трајати од 1.6. до 20.7. 2020. Свакако ће заинтересовани
родитељи моћи да изврше упис детета до 31.8. 2020. Ове школске године је за
сада интересовање исказало 112 родитеља будућих првака, што није коначан
број, јер упис још увек траје. Од почетка уписа до данас (12.6.) је укупно тестирано
и уписано 52 ученика.
Прве импресије о уписаним ученицима:
- Велики број деце која имају одлична постигнућа,
- Велики број незреле и неспремне деце,
- Три ученика који ће бити у пратњи асистента.
Промотивне активности школе у вези привлачења већег броја првака:
Школа „Старина Новак“ сваке године врши промотивне активности у циљу
привлачења веећег броја будућих првака. Оно што се догађа од почетка школске
године је позивање и пријављивање заинтересованих предшколскиих установа да
посете са својом децом школу и да присуствују часовима са учееницима првог
разреда и тада имају прилику да виде како изгледа један школски час и да
учествују у њему. Традиционално учитељице које изводе ученике четвртог
разреда осмишљавају, организују, промовишу и реализују „Веселе сусрете“. То су
радионице на којима се деца упознају са школом, школским просторијама,
учитељицама и другим запосленима у школи. Радионице се различитог типа, па
буде музичке, ликовне, креативне, спортске и друге. Деца увек изађу препуна
утисака и радују се следећој радионици. Сваке године је све више
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заинтересованих. Док су деца на радионицама представници педагошко –
психолошке службе организују родитељски састанак на ком дају информације и
одговарају на питања свим заинересованиим родитељима. Поред ових састанака
организују и индивидуалне састанке са појединачним родитељима. Један од
драгоценијих извора информација за родитеље будућих првака је свакако шкосли
сајт, који се редовно ажурира и допуњује разним информацијама, а најпоноснији
смо на дечје успехе који редовно красе странице школског сајта. Број посета каже
да је то један од најпосећенијих школских сајтова.
Нова страница на школском сајту
Како све планиране промотивне актиивности нису могле да се реализују због
ванредне ситуације у држави, те је због тога на иницијативу ПП службе
осмишљено да предшколци учествују у радионицама на даљину. Психолог је на
дневном нивоу слао на мејлинг листу родитеља припрему радионице, које су
осмишљавале учитељице из боравка. Неке радионице је и сам психолог смислио
и позивао родитеље да се укључе у што већем броју. Родитељи су свакодневно
слали дечје радове на мејл predskolci@starina.rs, а психолог је одговорио на сваки
појединачни мејл.
Примери неких одговора:
„Поштовани Љубиша,
Хвала Вам на послатом раду. Поручите Матији да је сјајно урадио рад и да
сам јако задовољан колико сее потрудио. Сада је показао да је велики и спреман
за школу.
Поздрав,
Никола Стевановић“
„Поштована Софија,
Хвала на послатим радовима. Сјајни су. Поздравите Димитрија и поручите
му да су радови јако добро урађени и да смо поносни што је наш ученик.
Поздрав,
Никола Стевановић“
Теме радионица и број пристиглих радова
У протеклом редиоду је било 30 радионица, а број пристиглих радова је
преко 400. Учествовало је више од половине ученика, неки само на јеедној или
две теме, а многи су учествовали у већем броју тема.
Цвеће у пролеће
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Експерименти

Фротаж

Господин и госпођа Балонко

Игра сенки

Јога

Лизалице и бомбоне

Мозаик
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Не љути се човече

Негде у земљи снова

Од чачкалице и грашка прстићи направе свашта

Одлике пролећа

Организуј свој простор

Оригами

Оживљено слово

Пролећна ливада
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Пролећни шеширићи

Рам за слике

Танграм

У здравом телу здрав дух

Украсна саксија

Ускршње шаренило

Вештица и маестро
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Зашто да сe руке перу

Животиње на расклапање

Животиње од бројева

Животиње од кругова

Животиње од отисака руке

Прве дипломе за највредније будуће прваке
Сви будући прваци који су учествовали у бар једној радионици су добили
своје прве школске дипломе. Након тестирања је психолог школе уручио прваку
своју дипломицу и честитао му на освојеној уз договор да ће се дете потрудити да
их осваја што више и у даљем школовању. Деца су посебно била одушевљена што
могу зид своје собе да украсе дипломом која сведочи о њиховом труду и раду.
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СНЕЖАНА ПАВЛОВИЋ
учитељица
СЊЕЖАНА ЋИВША
учитељица
НАСТАВА НА ДАЉИНУ МЛАЂИХ РАЗРЕДА

Уводна реч
Половином марта, тачније 16.03.2020. године настава је престала да се
одвија у школама због увођења ванредног стања и почела је настава на даљину
од 17.03.2020. године, а по одлуци Министарства просвете, НИТР број 601-009/2020-01 од 16.03.2020. Функција школе је да омогући сваком детету стицање
знања, вештина и компетенција и развијање личности, без обзира на материјални
или социјални статус ученикових родитеља. Увођењем ванредног стања и учења
на даљину (онлајн настава), школа губи ту функцију. Просветни радници су
добили тежак задатак да превазиђу све препреке које су се појавиле у таквом
раду, а да то деца – ученици што мање осете. То је за све нас био велики изазов.

Историјат наставе на даљину
Образовање или учење на даљину је поље образовања које се фокусира на
методе учења и технологију, с циљем дак роз њих, најчешће појединачно,
пренесе знање ученицима који нису физички присутни у близини наставника или у
традиционалним образовним установама, као што су школа или учионица. Главни
алат код овог учења је рачунар и интернет мрежа. Учење се одвија путем аудио,
видео и рачунарских технологија. Историја учења на даљину датира још од 1728.
године, када је први путо бјављен оглас за такву врсту образовања, у часопису
Бостон Газета, a објавио га је Калеб Филипс.
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Млађи разреди у настави на даљину
Настава у млађим разредима наше школе се реализовала путем часова на
РТС- у , школске платформе и другим платформама. Рад боравка се одвијао преко
школске платформе, на следећи начин: 1 наставник дневно је правио припрему за
тај дан, 1 је пратио приспеле радове и слао координатору. На почетку није било
много радова ученика, али протоком времена, радова је било све више. Новина у
раду на даљину је и то да се изгубило значење Месечног оперативног плана, и
пранирало се на недељном нивоу. Наиме, сваке недеље смо израђивали НОП и
слали ПП служби. НОП је требало да буде усклађен са ТВ часовима. Спровеле смо
Анкету међу колегама у млађим разредима, с циљем анализе рада у настави на
даљину у условима ванредног стања.
Анализа Анкете
1. Комуникацију са ученицима и реализацију наставе на даљину, колеге су
оствариле кроз све понуђенеплатформе,с тим што је у највећој мери били
заступљени Вибер и мејл.
2. и 3. Број ученика који био обухваћен наставмо на даљину је 360, док са 9
ученика није остварена комуникација. У питању су ученици који уопште не долазе
у школу или повремено долазе.
4. Ово питање се односило само на колеге 1. и 2. разреда које су имале
могућност да користе дигиталне уџбенике , сматрају да су им помогли у мањој
мери.
5. Проблеми са којима смо се сусретали током наставе на даљину су
углавном техничке природе.
6. Процена напредовања ученика се вршила у највећој мери преко домаћих
задатака, провера и гугл упитника, али треба поменути и истраживачке задатке,
квизове и усмено одговарање.
7. Свима нама су РТС часови били од помоћи. Иако се планови нису
подударали, налазили смо решења прилагођавањем постојећих.
8. За рад са децом са посебним потребама већина нас је самостално
израђивала материјал, а од помоћи нам је био материјал са платфоме weebly.
9. Када је било потребе за индивидуалним радом ( појашњење задатака ) то
се углавном реализовало телефонским разговором, али и видео позивом и
мејлом.
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10. Интересантно је да смо скоро сви имали исти временски ангажман на
дневном нивоу за израду планова, припрему материјала, укључујућии преглед
задатака, оцењивање и администрацију у еДневнику, а то је просечно више од 8
часова.
Из овог податка се види да смо издвајали више времена за припрему и
реализацију часова у условима наставе на даљину, него у редовним условима.
11. Већина родитеља сматра да су деца била исто оптерећена у односу на
редовну наставу, а то значи да смо водили рачуна о оптерећености ученика.
12. Сматрамо да настава на даљину има своје предности, али и мане.

-

-

Предности :
нема проблема са дисциплином
свакодетерадисвојимтемпом и према својим потребама
планирање према личним потребама
већа укљученост родитеља (непосредан увид у рад деце )
коришћење интернета и дигиталних ресурса много више него у редовној
настави
организујем радно време кад мени одговара
могу да изгледам како мени одговара (одећа, фризура...)
Мане :
недостатак свакодневне/личне интеракције ученик- учитељ
социјализација (посебно у првом разреду) и сарадња са другом децом
одсуство ''живе речи''
немогућност стварне провере знања ученика због помоћи родитеља у изради
истих
преписивање из свих расположивих ресурса
технички проблеми око ступања појединих ђака у контакт са наставником
теже прегледање и исправљање грешака у задацима (како да објаснимо где је
погрешио, шта је погрешио, како је требало да се уради)
теже праћење рада ученика (на самом часу одмах указујемо и исправљамо
грешке, а на даљину – тек кад добијемо повратну информацију)
теже обраде неких наставних јединица, нарочито из математике (употреба
лењира и шестара - конструкције, сналажење на геог. карти)
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- неусклађеност наставних јединица са ТВ часова и нашег плана (Министарство
је требало да нам достави план наставних јединица и да их ми ускладимо са
нашим планираним)
- немогућност усменог давања и објашњавања задатака – деца су најчешће
упућена да читају задатке.
- Техничке могућности (некад слабији Интернет, некад мој компјутер не може
да отвори рад детета, јер је у другом формату, распоређивање и чување
дечијих радова – деце која су слала домаћи на Вибер или мејл)
- информатичка писменост наставника и ђака
Закључак
Можемо да закључимо да смо, и поред свих потешкоћа у раду, школску
годину успешно завршили.
- План и програм је реализован.
- Сарадња са родитељима је била успешна.
- Изазов је испуњен.
КОМЕНТАРИ У ТОКУ И НАКОН ИЗЛАГАЊА:
Ана Зорић:Сложила се да је ангажовање наставника на дневном нивоу било
некада и више од 8 часова, али сматра ба треба истаћи да се радило и викендом и
празником.
Јелена Јовановић:Изнела је добру страну ТВ часова, наиме, колеге 1. разреда
су могле од самог почетка да ускладе ове часове са својим Планом и програмом.
Сњежана Ћивша: истиче да су колеге 4.разреда, такође усклађивале своје
недељне планове са ТВ часовима.
Марина Јовановић: Напомиње да се ТВ часови у 3.разреду нису уклапали са
Планом и да су служили само за утврђивање градива.
Директор:Истиче да су родитељи ученика млађих разреда, у овом периоду
наставе на даљину, пружили велику помоћ и подршку наставницима и школи. Са
овом констатацијом сложиле су се све присутне колеге, које предају у нижим
разредима.
У прилогу Анкета која је спроведена међу колегама који раде у млађим
разредима.
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АНКЕТА
1. На који начин сте остварили комуникацију са ученицима и реализацију
наставе на даљну?
( обележи )
а) Вибер б) мејл
в)Google Classroom
г) WhatsApp
д) штампани материјал ђ) weebly е) нешто друго _______
2. Број ученика обухваћен наставом на даљину. ______________
3. Број ученика са којима није успостављена комуникација . ___________
4. Колико су помогли дигитални уџбеници у реализацији наставе на даљину?
( Само 1. и 2.разред ) ( обележи )
а) у већој мери б) у мањој мери в) нису били од помоћи
5. Са којим проблемима сте се највише сусретали? ( обележи )
а) техничке природе б) људски фактор в) није било проблема
г) нешто друго_________
6. На који начин сте процењивали напредовање деце? ( обележи )
а) домаћи задаци б) рад са часа
в) провере г) усмено одговарање
д ) истраживачки задаци
ђ) квизови е) нешто друго ___________
7. Да ли су РТС часови били од помоћи? ( обележи )

Да

Не

8. Како сте радили са децом са посебним потребама? ( обележи )
а) користили материјал са платформе weebly б) самостално израђивали
в) нешто друго__________
9. Ако је било потребе за индивидуалним радом – како сте реализовали ?
( обележи )
а) телефонским позивом
б) видео позивом в) нешто друго _____________
10.Колико вам је, дневно, било потребно времена за израду планова,
припрему материјала, укључујућии преглед задатака, оцењивање и
администрацију у еДневнику?_________
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11.Како су родитељи проценили реализацију наставе на даљину? (обележи)
Деца су била :
а)мање оптерећена у односу на редовну наставу
б) вишеоптерећена у односу на редовну наставу
в) исто оптерећена у односу на редовну наставу
12.Наведите неке предности и мане наставе на даљину.
а)Предности______________________________________________________
б)Мане __________________________________________________________
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ГОРАНА ФЕРИЗОВИЋ
наставница енглеског језика
ФОТО ИЗАЗОВ #ЛЕПОЈЕКОДКУЋЕ

У марту 2020. године Влада Републике Србије је прогласила ванредно стање
како би се што ефикасније борила са пандемијом вируса Kовид-19. Све школе су
затворене и по пври пут у историји наше земље, цео наставни процес је
„пресељен“ у виртуелни свет интернет платформи и ТВ часова. Управо у таквом
окружењу се родила идеја ојединственом школском фото изазову
#лепојекодкуће.
Ова акција је била инспирисана сличним фото изазовом Интернационале
школе у Београду, #iamstilllearning (#идаљеучим), која је подразумевала слање
фотографија ученика док раде задатке и уче у кућним условима. Наш фото изазов
је настао из жеље да се одржи позитивни дух и дух заједништва међу ученицима,
а потом и целокупним школским особљем, а истовремено, да на овакав,
индиректан начин, укључимо већи број ученика у рад школског часописа „Новак“.
Име изазова је својеврсна адаптација слогана Владе Републике Србије,
#останикодкуће, који је био присутан у свим медијима током трајања ванредног
стања па самим тим, може се рећи да је изазов био и наш јединствени допринос
Владином позиву на грађанску одговорност на нивоу школе. Фото изазов је био
усмерен ка ученицима од петог до осмог разреда јер смо сматрали да ће ова
идеја бити најзанимљивија том узрасту.
Сама идеја је подразумевала да ученици пошаљу слике себе у кућним
условима док се на неки начин забаваљају и да се негде на фотографији налази
натпис на белом папиру са слоганом #лепојекодкуће. С обзиром на то да је
Министарство просвете наложило да се ученицима не тражи слање личних
фотографија и видео записа због потенцијалне злоупотребе у виртуелном
простору, наша препорука је била да ученици држе натпис са слоганом
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#лепојекодкуће у висини лица.Алтернативно, ученицима смо предложили да се
сликају са маскама или да накнадно, у некој од мобилних апликација, „залепе“
стикер на лице. На тај начин смо планирали да избегнемо откривање идентитета
ученика. Позив на акцију је изашао на школском сајту, на страници часописа
„Новак“, а гласио је овако:
Драги ђаци,
Сигурни смо да сте у изолацији направили на десетине фотографија и
селфија – „ја док учим“, „ја док играм игрице, а мама виче из друге собе да
дођем да вечерам“, „ја док се смарам“, „ја док радим домаћи“... Лист
„Новак“ је одлучио да провери колико сте се извештили у селфијима и
жели да вас изазове и позове на фото изазов #лепојекодкуће!
Све што треба да урадите је да фотографишете себе (и своје укућане,
ако желите) у тренуцима кад радите нешто што се једино може
описати речима – #лепојекодкуће. Можда док гледаш филм, спаваш,
играш игрице, дружиш се са породицом, четујеш са другарима; идеја има
на претек! Оно што је неопходно да урадите да бисте одговорили на овај
фото изазов је и да негде на фотографији ставите и бели А4 папир на
ком ће бити написан хештег #лепојекодкуће. Такође, како бисмо
заштитили ваш идентитет у онлајн простору, изазивамо вас да нађете
начин да на што креативнији начин покријете своје лице. (Можда да се
сликаш с маском? Да ставиш стикер у некој апликацији? Да ставиш
натпис са хештегом преко лица?) Фотографије ћемо скупљати наредне
две недеље, а свој допринос фото изазову можете да пошаљете на мејл:
lepojekodkuce@gmail.com. Позив се односи на ученике од петог до осмог
разреда!У наслову мејла је обавезно ставити следеће податке: име и
презиме ученика, разред и одељење!
Акција је, иако је првобитно била најављена као двонедељна активност,
трајала до завршетка ванредног стања, односно мало више од месец дана. У том
периоду, пристигле су фотографије 33 различите особе од чега су 10 послали
ученици (првог и другог цилуса), а 23 наставно и школско особље.Имајући у виду
да је активност била усмерена првенствено ка ученицима, број од десет
пристиглих фотографија нам говори да се ђаци начелно нису идентификовали са
акцијом и да јој, највероватније, нису видели сврху. Зашто је то тако?
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Први разлог који се сам по себи намеће, с обзиром на име акције, је да
деци, просто, није било лепо код куће. Колико год да је то у појединачним
случајевима вероватно и било тачно, претпоставка је да су разлози неодазивања
акцији ипак мало дубље природе.
Чињеница је да за учествовање у фото изазову није била предвиђена
никаква награда у виду оцене или нечег материјалнијег. Колико год бисмо сви ми
који радимо у школи волели да верујемо у унутрашњу мотивацију као покретачку
снагу ученика, реалност је да ђаци најбоље реагују на спољашњу мотивацију и да
је она у већини ситуација стимулус који је неопходан да би се подстакао рад и
додатно залагање ученика.
Десетак дана након покретања акције помислили смо, узимајући у обзир
мали број пристиглих фотографија, да су ученици стидљиви и да је то разлог зашто
немамо много више прилога у нашем сандучету, па смо одлучили да их
охрабримо тако што смо позвали и сво школско особље да се прикључи акцији.
Такође, замолили смо и одељенске старешине да обавесте своја одељења о
акцији и позову их да дају свој допринос. Иако су до краја акције, наставници
послали дупло више фотографија од ученика, чињеница је да се нису сви чланови
колектива укључили у акцију, а нејасно је и да ли су све одељенске старешине
разговарале са ђацима о овој теми. Претпоставка је да је већа солидарност и
ангажовање колегамогла утицати и на ученике и њихова осећања спрам акције.
Трећи потенцијални разлог слабог одзива може се тражити и у недостатку
повратне информације „публике“, односно вршњака на фотографије које су
објављиване на школском сајту. Другим речима, нисмо имали опцију „лајковања“
фотографија. Чињеница је да данашње генерације паралелно одрастају и у
виртуелном свету где се већина комуникације и интеракције одвија кроз
емотиконе, иконице и инстантно давање и примање повратне информације о
свему што објаве у онлајн простору; било да је у питању фотографија, видео запис
или текст. Резултати неких истраживања 1 показују да је једини разлог
објављивања, односно уклањања фотографија са друштвених мрежа међу
тинејџерско популацијом, управо недовољан број позитивних реакција на исте. С
тим у вези, можемо извести закључак да ученици нису имали разлог да шаљу
своје фотографије јер су знали да неће бити никог ко ће им дати „лајк“.
1

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150616155028.htm
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Четврти разлог релативне неуспешности акције можемо тражити у
ученичкој перцепцији школе. Наиме, школа начелно није место од ког су деца
навикла да прати трендове друштвених мрежа (фото изазов се по први пут
појавио управо на Фејсбуку) и чини се да је у том смислу постојао природни
несклад између саме акције и позиваоца на исту. Верујемо да су ученици
интиутивно помислили да школа и школски сајт нису довољно „кул“ у том смислу
и да аутентични позиви на фото изазове или било које друге онлајн акције треба
да долазе од такозваних јутјубера и инфлуенсера, а не од наставника. Иако је
свакако тачно да школа као институција треба да очува и сачува своју репутацију
образовне установе и да одржава високе стандарде у сваком аспекту свог
деловања, закључак који се намеће је да, с обзиром на реалност и утицај онлајн
света на одрастање ученика, не би било лоше да се у наставном процесу, а тамо
где је то прикладно, користе и „алатке“ друштевних мрежа и Јутјуба.
Последњи разлог који ћемо навести је можда и најзначајнији у смислу
генерацијског јаза и последица које има на међусобно разумевања на релацији
наставник – ученик. Ову акцију смо на најбазичнијем нивоу покренули да бисмо
повећали интеракцију и комуникацију међу ученицима (потом и наставницима) и
изабрали смо форму (фото изазов) и медиј (фотографије) за које смо сматрали да
су блиски ученицима. Може се рећи да смо заиста веровали у велики одзив деце.
Међутим, чини се да оно што је нама као наставницима занимљиво, нарочито кад
је у питању онлајн свет, није нужно интересантно и ученицима упркос теоретским
поставкама (фото изазови су изузетно популарни међу младима) које тврде
супротно. Чињеница је и да су млађе генерације комуникацијски презасићене и
да је врло тешко привући њихову пажњу у мору друштвених мрежа и апликација
за комуницирање. У периоду ванредног стања и полицијског часа, кад смо
мислили да деци недостаје дружење са вршњацима (јер смо се ми, старији, тако
осећали), много је вероватније да они нису делили нашу перцепцију, напротив.
Интеракција и дружење је једноставно настављено у онлајн простору у ком се
осећају природно и угодно. Из свих ових разлога, наш фото изазов је из
перспективе ученика био само један у низу доступних начина међусобног
комуницирања, а узимајући у обзир све друге горе наведенеаргументе, можемо
закључити и један од, не нарочито интересантних начина.
Иако ова акција није наишла на одушевљење ђака, верујемо да смо много
научили из овог искуства и да ће већ следећа слична иницијатива бити успешнија.
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Оно што свима нама који радимо у школи остаје као тема за размишљање је, како
пробудити и одржати интересовање ђака у дигитално презасићеном добу у ком
живимо. Надамо се да ће дискусија из овог рада бити у том смислу од помоћи и
да ће школе у будућности озбиљније схватити реалност виртуелног света у
животима ђака и импликације те чињенице на рад школа и целокупан наставни
процес.
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АНЂЕЛКА БОЈОВИЋ
наставница енглеског језика
ПОЕЗИЈА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

SENSORY POEMS
Након упознавања колега са пројектом #лепојекодкуће, представљен је још
један пројекат, који је, као и претходни, имао за циљ да учини суморне дане
наших ђака током ванредног стања занимљивим, маштовитим, и пре свега
корисним. У питању је пројекат „Писање поезије на енглеском језику – Sensory
poems“. У наставку текста упознаћемо се детаљније са пројектом - његовом
структуром, циљем и успехом. Оно што треба разјаснити одмах на почетку јесте
каква је врста поезије у питању и на који начин су ученици извршавали овај
необавезни задатак. Ова врста поезије нема дугу историју у енглеској
књижевности, као ни еквивалент у српском језику, али термин који можемо
користити у сврху овог рада јесте „чулна поезија“. Због чега баш чулна? Наиме,
назив ове поезије на енглеском језику, Sensory poems, настао је од енглеске речи
sense, што у преводу на српски језик значи чуло. Управо та чула ћемо користити
током писања ове поезију, што можемо видети и у једноставним смерницама које
се налазе у наставку:
Line 1: Name an emotion or а feeling.
Finish the line with a color.
Line 2: Say what it sounds like
Line 3: Say what it smells like
Line 4: Say what it tastes like
Line 5: Say what it looks like
Line 6: Say what it feels like
Дакле, смернице које видимо су написане на енглеском језику, а прво што
приметимо када видимо ово упутство за писање једне овакве песмице, јесте
чињеница да су у питању врло кратке и једноставне песме, од свега шест стихова.
Сваки стих се односи на неко чуло и од ученика се захтева да, рецимо, у првом
стиху наведу емоцију или осећање, што је и наслов песме, и опишу то
осећање/појам неком бојом. Наредни стих захтева од аутора да каже каквог је
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звука то осећање о ком је аутор изабрао да пише. Након завршетка свих шест
корака, једна оваква песмица је завршена, а пример успешно написане песме,
чији је аутор ученик седмог разреда, можемо видети у наставку:
FREEDOM
Freedom is white.
It sounds like whispering,
It smells like mom’s soup,
It tastes like fresh strawberries,
It looks like a frozen lake.
Freedom feels like playing hockey.
By: Марко Опалић, VII-2
У примеру који смо управо прочитали, видимо да је ученик писао о слободи,
коју је упоредио са белом бојом, шапутањем, домаћом супом, свежим јагодама,
залеђеним језером и играњем хокеја. Можемо закључити да су у питању лепе
асоцијације на поменути појам слободе. Треба још напоменути да су ученици
имали слободу када је у питању одабир теме односно наслова песме, како не би
били обесхрабрени услед мањка избора. Све песме које су пристигле наставници
на мејл објављене су у школском часопису „Новак“ на сајту наше школе, где су
доступне за читање свима који су заинтересовани.
Наредно питање које се намеће јесте како се родила идеја о овом пројекту,
као и ко су били учесници. Током ванредног стања, ученици школе „Старина
Новак“ су врло успешно користили платформу у оквиру сајта школе како би
приступили задацима из разних предмета, укључујући и предмет енглески језик.
Међу обавезним домаћим задацима из енглеског повремено би се нашли и
необавезни, креативни задаци који имају за циљ да подстакну и мотивишу
ученике да се баве енглеским језиком. Један од тих задатака почетком маја
месеца био је и пројекат о писању поезије, који се лепо уклопио у наставну тему
обрађивану тих дана са ученицима петог разреда, а то су придеви. Како су
предности овакве језичке вежбе многобројне, пројекат је проширен и на ученике
седмог разреда, са истим циљем да се ученици што више укључе у рад, да раде на
вештинама писања и да активно користе машту и развију љубав према поезији и
читању генерално.
Оно што нам је преостало да анализирамо јесте колико је пројекат био
успешан. Уколико се фокусирамо на бројке, укупан број написаних песмица је
седам, што и није тако велик број. Међутим, узимајући у обзир разне факторе који
су потенцијално утицали на одзив ученика, ова бројка није занемарљива и говори
како ипак постоје ученици који у оваквим задацима уживају. Оно што се природно
намеће као један од разлога би могла бити чињеница да постоје ученици који не
уживају у читању поезије, те нису били вољни да учествују у стварању исте.
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Такође, овај задатак се одвијао у периоду када су се ванредно стање и забрана
кретања приводили крају, те су ученици очекивано све мање времена проводили
у затвореном простору радећи додатне домаће задатке. Међутим, како су и
ранији необавезни задаци из енглеског (писање кратких текстова, виртуелне
посете музеју, итд.) били извршавани у приближном броју, долазимо до закључка
да је управо ова бројка очекивана и не доводи до разочарања, већ осећаја поноса
због ученика који задатак јесу испунили, и то успешно.
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АЛЕКСАНДРА ЕРАКОВИЋ
учитељица
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК НА ДАЉИНУ

Уводна разматрања
Пре било каквог детаљног описа теме "Боравак на даљину", треба се
осврнути на појам, дефинисање, задатке и циљеве боравка на даљину. Нажалост,
како би у сваком стручном раду требао да постоји уводни део и кратко
објашњење на шта се односи рад, у овом раду увод не може бити из простих,
чињеничних разлога. Појам боравка на даљину нисмо могли представити зато што
је ситуација која је довела до тога није дала помоћи како би то најлакше извели.
Што се тиче дефинисања боравка на даљину можемо само рећи да је то нешто
што смо сами морали смислити. Нисмо знали одакле да почнемо, задатке смо
смишљали у ходу, али имали смо јасан циљ- а то је остати повезан са децом и
радити свој посао у доба Короне. Сви смо били у истој позицији и сви смо знали
исто. Комуницирајући преко друштвених мрежа дошли смо до првог помака уз
консултовање са психологом и директоромшколе.
1. План рада
1.1. Организација задатака
Поделили смо се тако да свака учитељица из боравка има свој дан када ће
предложити тему. Након што је свака учитељица знала свој дан и своју позицију,
предлагали смо теме. Теме су се низале у групи, максимално смо оптерећивали
друштвене мреже и дошли до закључка да се свака учитељица јави са својом
темом унапред, не би ли дошло до подударања истих. Овај скромни помак нам је
из прве пошао за руком.
1.2. Задаци треба да буду креативни
Уколико привучете деци пажњу и не намећете учење као обавезу већ као
игру, деца ће, сложићете се, радо ући у овај процес са вама. Тако је и било. Свака
учитељица се трудила да свој дан и своју тему осмисли што креативније. У
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наставку текста ћу изложити неке теме које су оставиле јак утисак на нашу децу.
Радове стављам касније из разлога што детаљно морам да појасним цео план који
се врло лепо сложио, иако смо га склапали из најситнијих делова. Први договор је
био да теме не подразумевају много писања и много читања, из разлога
превелике оптерећености из наставе. Одлучили смо се за разбрибригу и
олакшавање дате ситуације изазване Корона вирусом. Теме су садржале:
-цртање,
-бојење,
-експерименте,
-доста вежбања, разгибавања, истезања,
-прављењаразличитих пројеката од стране деце...
1.3. Задаци не смеју да буду обавезни
Овде долазимо до благог застоја у комуникацији. Мишљења су била
различита. Како да приволимо децу да раде наше задатке ако они нису обевезни
као у школи? У боравку редовно одрађујемо домаће задатке са децом пре било
какве игре. Како сада једни другима да објаснимо да наши задаци нису обавезни?
Одлука је била следећа - задатке је пожељно урадити, али задаци нису
обавезни. Оваква теза је већ звучала боље. Сложили смо се да су ученици
преплављени обавезама, али и родитељи. Родитеље до сада нисам спомиљала,
родитељи су нас заиста највише бринули. Какве реакције ћемо добити када
пошаљемо први мејл? Признаћу вам, било је разних. Реченицу да задаци нису
обавезни смо понављали у неколико наврата. Знали смо да ће свака нова
информација погоршати ситиацију и зато смо само пуштали да све само од себе
сплашњава, водећи рачуна о томе да останемо љубазни према свима. Родитеље
које смо приволели слали су нам редовно дечије радове. Остали смо при томе да
ништа није обавезно, трудећи да их задивимо креативношћу. Тако је остало до
краја ванредног стања и школске године.
1.4. Што већи одазив ђака као главни циљ боравка на даљину
Претходна теза да задаци нису обавезни и главни циљ као што је одазив што
више ђака нису ишли једно уз друго. Објаснила сам у претходном делу да смо
родитеље и децу покушавали да задивимо креативношћу и сав тај немир који је
донела Корона ублажимо.Обавестили смо родитеље да ћемо теме слати на мејл
боравка и да ћемо их објављивати на сајту о чему ћу говорити у следећем делу.
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Када смо видели да је одазив ђака добар али не и довољан, одлучили смо
се да направимо групу на Viber друштвеној мрежи и да сваки дан теме шаљемо
родитељима. Водили смо се мишљу да је родитељима много лакше да прочитају
поруку на Viberu него на мејлу. Овај предлог је изнео директор школе Старина
Новак. У почетку, морам бити искрена, нисмо били срећни са оваквом идејом,
зато што смо, поново, зазирали од реакције родитеља. Имали смо пуно право,
велики број родитеља је негодовао.Добијали амо различите коментаре и
реакције, од "Докле више" до "Не желим да учествујем у овим акивностима" до
напуштања наше пажљиво осмишљене групе. Након борбе и са овом ситуацијом,
план је уродио плодом, радова деце је било више. Чинило нам се да је ово
последњапрепрека.
1.5. Повратна информација
Када радите домаћи са децом у боравку, пружате им повратну
информацију. Она у најмању руку мора да садржи констатацију- задатак је добро
или није добро урађен. Наш мали пројекат боравка на даљину није имао класичне
задатке, нису постојали тачни и нетачни одговори. Одлучили смо се да наша
повратна информација за децу и родитеље буде сајт школе. Администратора смо
обавештавали о радовима који су нам стизали и он их је постављао на сајт школе.
Тиме смо пружили и повратну информацију и захвалност за труд. Оваква идеја је
била изузетна. Родитељи су били поносни што се радови њихове деце налази на
сајту а ми смо били поносни што број радова расте.
Радови
За два месеца послали смо много тема за наше ђаке. Сваку послату тему смо
започињали исто, поздравом и кратким упутсвом.
Драга децо, надамо се да се одлично сналазите у овој ситуацији и да учење на даљину
није тешко. Учитељице из боравка су за вас спремиле разне занимљивости које ће
бити постављане на сајту школе. Није обавезно, али је пожељно да погледате и
учествујете. За сваку активност коју смо осмислили имаћете упутство за
реализацију. Поделите са нама све што постигнете. На мејл boravak@starina.rs
пошаљите фотографију/е или видео снимак онога што сте уради. Потребно је да у
наслову мејла напишете ваше име, разред и тему.
Поздрав, Учитељице из боравка
Издвојићу неколико тема за које је одзив деце био највећи (слике и објашњење
задатака у прилогу)
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Тема 1 Организујмо наш радни простор
Потребан материјал: ролнице од тоалет папира, папир у боји, картон,
бојице, маказе, лепак, различити украси по жељи.
Радови деце послати на дату тему:
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Тема 2 Пролећна ливада-Ускршња јаја
Потребан материјал: Кутија за јаја, плава, зелена и бела темпера, четкица,
пар папира у боји, маказе, лепак
Радови деце послати на дату тему:

Тема 3 Господин и госпођа Балонко
Потребан материјал: Балони, брашно,
фломастери.
Радови деце послати на дату тему:
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пластична

флашица,

левак,

Тема 4 Цвеће у пролеће
Потребан материјал за рад: темпере, пластична флашица, папир, ролнице
од толает папира за прављење шаблона.
Радови деце послати на дату тему:
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Тема 5 Експерименти
Потребан материјал за рад:јаје, сирће, стаклена тегла.
Радови деце послати на дату тему:

Тема 6
Вежбе (прилог дат у презентацији)

Тема 7 Танграм
Потребан материјал за рад: папири,
маказе, бојице, фломастери.
Радови деце послати на дату тему:
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Тема 8 Маске
Потребни материјал за рад: МАШТА
Радови деце послати на дату тему:
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2. Боравак на даљину (социјално значење)
Одлука Министарства Просвете јесте враћање ђака у школоске клупе 11ог
маја 2020.године. Враћање у клупе се односи на боравак, не на наставу. Након
успешно завршеног првог циклуса рада са децом и са родитељима, ступили смо у
други циклус, овога пута са мањим одзивом деце. Договор који је постигнут са
директором школе јесте да на вибер групи направимо анакету и питамо ридитеље
да ли желе да се њихово дете врати у боравак до завршетка школске године. Ово
смо радили у два наврата. Прва анкета је била информативна, нисмо били
упознати са условима рада, са бројним стањем деце, са мерама опреза, чекали
смо званичан допис из министарства. Пријавило нам се укупно 27 деце и 9
потенцијалних. Након неколико дана изнели смо правилник понашања који је
захтевао строг приступ целој ситуацији 2.
Министарство просвете, НИТР доставило је Инструкције у вези са
поступањем основних школа поводом отварања објекта и пријема ученика у
целодневни боравак током трајања епидемије COVID-19 број: 601-00-9/4/2020-01
од 05.05.2020. На основи одредби из овог дописа сачињен је следећи План рада
продуженог боравка у условима пандемије COVID-19:
ОПШТЕ МЕРЕ
УСЛОВИ ПРИХВАТА ЂАКА
Неопходни услови које родитељ чије дете користи услугу продуженог боравка
мора да испуни, прописане су РЕШЕЊЕМ директора школе бр.402 од 07.05.2020.
СМЕНЕ У БОРАВКУ
У школи, у периоду проглашене пандемије COVID-19, за наставнице разредне
наставе (у даљем тексту учитељице) постоје две смене продуженог боравка:
Прва смена почиње у 7:15 и траје до 12:00 часова. Распоређена учитељица
прима ђаке у 7:30 а предаје их у 12:15 учитељици− друге смене.
Друга смена почиње у 12:00 и траје до 17:00 часова.
Распоређена учитељица прима ђаке у 12:15 а предаје их−
родитељима/старатељима најкасније у 16:30.
2

http://www.starina.rs/dokumenta/2019-20/kovid/dnevna%20obavestenja/07.05.2020..pdf
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БРОЈ ГРУПА БОРАВКА
Постоји шест група продуженог боравка које се формирају тако да, без обзира на
узраст, групе имају што мањи број ђака (највише дозвољено у групи је 9 ђака).
Ради формирања група деце које ће 11.05.2020. почети рад продуженог боравка
у условима пандемије COVID-19, родитељи су у обавези да најкасније до 9.маја
2020. учитељици у продуженом боравку потврде долазак детета.

ПРИМОПРЕДАЈА ЂАКА

-Пријем ђака у 7:30 врши учитељица прве смене искључиво испред улаза у
Школу, односно, ван школског објекта
-Ђаке који дођу после 7:30, а најкасније до 8:30, преузима и спроводи до групе
дежурна теткица (ђаке преузима испред улаза у школу).
-Родитељима је најстроже забрањено да приликом примопредаје детета, улазе у
објекат школе.
-Децу у продуженом боравку доводе и преузимају искључиво
родитељи/старатељи (рођацима и осталима није дозвољена примопредаја,
изузев ако је достављена писана сагласност родитеља/старатеља)
-Свакодневно, пре доласка детета у школу, родитељ има обавезу да детету и себи
измери температуру и да у случају повишене температуре, не доводи дете у
школу и о томе обавести задужену учитељицу.
-Дете које се доводи у Школу мора имати заштитну маску и рукавице, као и
посебну флашицу са водом која ће бити само за његове потребе током боравка у
школи.
-Приликом примопредаје детета, родитељи се не смеју задржавати у школском
дворишту нити стварати групе са другим родитељима и децом, већ морају
одржавати безбедну физичку раздаљину од других лица у школском дворишту.
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-Учитељицама у продуженом боравку није дозвољено да приликом
примопредаје детета воде разговоре са родитељем о детету већ су дужни да на
најбржи и најбезбеднији начин изврше примопредају детета.
-Учитељице са родитељима могу водити разговоре о детету само електронским
путем ради смањења ризика од ширења инфекције.
- Приликом преузимања детета, вршиће се безконтакно мерење температуре
одмах по набавци потребне опреме.

Након објаве Министарства, порука је поново била послата родитељима заједно
са свим обавештењима која су стигла у допису. Одзив деце је био знатно мањи.
Закључили смо да је то било због изузетно строгих али и оправданих услова који
су послати у допису. Одзив деце је овога пута био 13. Одлуком диретктора школе,
12 учитељица је распоређено у две смене, 6 учитељица у првој, а 6 учитељица у
другој смени. Број деце у боравку од првог дана није био више од 4. Углавном је
било три девојчице. Са децом је рађен домаћи, праћени су часови на РТС планети,
деца су била напољу. Са децом је радило 6 учитељица по смени. Од Министарства
смо добили маске и рукавице на почетку радне недеље (једна маска за целу
недељу). Уколико услове које су сами поставили нису у потпуности испунили,
учитељице су саме обезбеђивале опрему за остатак недеље. Дезнифекционих
средстава је било довољно након што их је директор школе сам финансирао.
Нисмо имали претерану подршку од града, али испунили смо и више од услоова
који су били постављени, од обезбеђивања опреме, дезинфексионих средстава до
много више учитељица него што је неопходно.
3. Закључак
Иако смо после сваког сегмента изводили закључак везан за дату тему,
урадићемо то још једном, у глобалу. Без информација и усмерења, сами смо
дефинисали боравак на даљину и одлучили да покренемо иницијативу за радом.
Нисмо били обавештени како су и да ли су друге школе радиле исто, нама су у
првом плану била деца и њихов даљи напредак. Ситуација нас је све изненадила,
сви су били неспремни и неупућени али без обзира на све посао урадили и више
него добро. Колектив који се борио за цео пројекат састојао се од свих учитељица
из боравка, директора и психолога школе Старина Новак.
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Испунили смо све захтеве које смо испланирали,а који подразумевају:
- комуникацију са родитељима
- задатке за децу који подразмевају креативност, лакоћу, необавезност њихове
израде
- рад на већем ангажовању деце у нашем пројекту
- пружене повратне информације у виду слика на сајту школе
- максимална посвећеност деци која су наставила да долазе у боравак у школу
након вандредног стања
- попуњавање празнина које је оставио град,које су морале бити неосетне за
децу и за запосленеи које су подразумевале недовољну количину
дезинфексионих средстава и у виду маски и рукавица
Уколико сумирамо резултате нашег рада, и више смо него задовољни шта смо
постигли, поносни смо на читав пројекат и сналажење у ситуацији у којој се многе
школе нису снашле. Велики смо доказ да:
Када хоћеш-можеш,
само да зажелиш,
кретаивност, вољу, знање ти да делиш,
задатака да буде, да падају са стола,
Старина Новак најбоља је школа!
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МИЛОШ ПЕКИЋ
наставник историје

ДИГИТАЛНИ МУЗЕЈ КАО ДЕО НАСТАВЕ
НА ДАЉИНУ У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ
СТАЊА

Почетком школске 2019/20. године Тим за Музеј школе „Старина Новак“
почео је да размишља и осмишљава пројекат „Ђачког дигиталног музеја“, као
нову врсту активности. Идеја је дошла спонтано и намерно у складу са
стремљенима савремене музеологије и инспирацијама приликом учествовања у
едукацијама и усавршавањима радника у култури, науци и просвети са темом
„Дигитализација
материјалне
и
нематеријалне
културна
баштине“.
Дигитализација и виртуалност музеја, галерија, научних паркова и других
иституција, на почецима нашег века, почиње снажно да се развија, мењајући
традиционалне приступе и окреће се што већој лепези активности, знатижељника
и посетилаца.
Теоретски уобличен Дигитални музеј школе је требао да буде представљен
у другој половини марта месеца ове године на стручном усавршавању „Музеј
школе у редовној и изборној настави“, што је још једна активност школе и Музеја,
акредитована од Завода за унапређивање васпитања и образовања. За промоцију
ове теме и идеје, поред осталих, изабрали смо наше колеге из Ош „Први српски
устанак“ у историјском Орашцу. Намера нам је била и да колективно позовемо
колеге, просветне раднике, на отварање интерактивне изложбе школског музеја
„Стопама Старине Новака“ која је на наше задовољство прихваћена за светски
пројекат „Ноћ музеја“ за 19. мај 2020. године. Као што је познато, до реализација
ових активности није дошло, због избијања светске пандемије и регионалне
епидемије вируса covid 19. У условима ванредног стања и отпочињена наставе на
даљину поред редовне наставе предмета, тв часова, постављања платформи за
израду задатака у разним форматима, одлучено је да као слободну активност
покренемо, баш у овим условима, Дигитални музеј ученика наше школе.
Размишљали смо у правцу да је наведена ситуација „идеална“ и да
поспешује нашу основну идеју Дигиталног музеја. Желећи здравље свима,
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препоставили смо да ће ђаци са својим породице бити на окупу у једном
окружењу далеко од нормалности. Да је то прилика за причу, породично
окупљање и за једну заједничку интимну активност. Даље, да ће то бити време,
као што је и било, великог кућног поспремања и да ће на светлост изаћи неке
давне успомене и неки стари предмети...
Наша основна идеја Дигиталног музеја сакупљање прилога који се односе
на породичну и кућну баштину ученика и њихових родитеља. Формиране су седам
збирки прилога: 1 – предмети науке и технике, 2 – предмети за свакодневну
употребу, 3 – збирка старих докумената, 4 – збирка старих фотографија, 5 –
уметничка збирка (дела ликовних и примењених уметности), 6 – збирка
разноврсних штампаних материјала (антикварне књиге, плакати, честитке,
разгледнице...) и под 7 – разноврсне сакупљачке и хоби колекције (нумизматика,
филателија, ордење, значке, старе улазнице, албуми са сличицима, стари
стрипови..., све што је у прошлости породице било занимљиво као пасија и
успомена). Све је требало да се фотографише и напише краћи текст о пореклу,
функцији, старости, као и неки занимљиви детаљ, анегдота или краћа прича. На
сајту школе означена је посебна страница Дигиталног музејаи посебан мејл за
слање прилога, што је било додатно оптерећење за нашег администратора, које је
он успешно изнео.
Да ли су се пристигли прилози користили у настави на даљину историје, као
и других предмета? На жалост нису коришћени због многобројних разлога.
Мугућности коришћења су биле велике, али смо сматрали да је у периоду
ванредног стања само слање прилога, породични разговор и договор, довољна
ученичка активност. Настава на даљину је захтевала преданост ђака и оптерећење
израде задатака и активности које су морале заменити сваку врсту редовне
наставе и испуњење плана и програма. Нисмо ни много били забринути што је
само једна трећина ученика (од 5 до 8 разреда) послала прилоге, што је у датим
условима и довољно. Дигитални музеј, тек започиње своје активности, а остаће
упамћено да је покренут у време пандемије и ванредног стања.
Да на крају забележимо и ово: Професионални, реномирани и савремени
Музеј историје Југославије, месец дана после почетка наше дигиталне музејске
активности покреће један сличан виртуални пројекати обраћа се свим државама
бивше Југославије да шаљу прилоге кућног наслеђа из епохе заједничке земље (YUDOM).
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МАРИЈА МАРКОВИЋ
наставница српског језика
ЛИСТ „НОВАК“ КАО ДЕО НАСТАВЕ НА
ДАЉИНУ У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ
СТАЊА

Поред редовних часова, ваннаставне активности, односно секције јесу
саставни део школског живота. На овим часовима подстиче се радозналост,
мотивишу се ученици да проширују интересовања и откривају потенцијале који
могу бити значајни за њихово даље школовање; рад у секцијама им омогућава да
покажу своју креативност, знање и способности, а имају и важну улогу у стицању
функционалног знања.
Учествовањем у раду било које секције (овде новинарске секције), ученици
изграђују нову мрежу појмова, повезују нова знања са претходним, а онда се сва
та знања примењују у различитим ситуацијама и кроз нова искуства. То су управо
околности у којима се развија функционално знање у наставном процесу.
Да би био активан члан новинарске секције, ученик треба пре тога да научи
како да напише ваљан текст, односно да зна како ће своје мисли изразити јасним,
граматички, правописно и стилски исправним реченицама, а да би то могао, он
мора пре тога да научи и усвоји многе правописне и граматичке законитости.
Осим тога, ученици се најпре на часовима српског језика, а много више на
часовима новинарске секције, упознају и са различитим облицима новинарског
изражавања, да би након тога кроз рад у секцији писали новинарске текстове и
знали да разликују вест од извештаја или извештај од репортаже. Када усвоје те
основне теоријске појмове, ученици научено могу и применити. Тако се стиче
функционално знање, знање за цео живот.
На овим часовима могу се развијати многе компетенције које ће ученицима
бити неопходне за живот и рад у савременом друштву. Ту се развија и сараднички
однос и комуникација, затим дигиталне компетенције, компетенције за рад са
подацима и информацијама, естетичка компетенција и тако даље.
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Треба рећи и то да у рад новинарске секције не морају нужно бити
укључени само они ђаци који су даровити за писање. Ту су често и они који воле
фотографију, цртање, сликање, који су комуникативни или креативни и имају
добре идеје, а потребна им је подршка да би се те идеје до краја и на прави
начин реализовале.
Сви они су имали прилику да се за време наставе на даљину укључе у рад и
допринесу изгледу и садржају петнаестог броја „Новакаˮ.
Када смо се у марту сви нашли у условима ванредног стања и учења на
даљину, одмах смо добили и школску платформу за он-лајн наставу. Врло брзо се,
на иницијативу директора, на тој истој платформи појавио и лист „Новакˮ (поред
радија и музеја) и позив упућен свим ђацима, не само члановима новинарске
секције, да извештавају о тренутној ситуацији. Идеја је била да се на сајту
формира страна за прилоге ђака.
Текст позива:
Сви су навалили на ђаке одапетим мејловима, усијаним вајберима, зајапуреним
скајпoвима, и чиме све још.
Пита ли неко како је ђацима? Како изгледа под бомбама мејлова, СМС-ова,
вајбера, дигиталних плотуна?
НОВАК отвара своје листове за све исповести ђака!
Пишите како проводите дане у време короне!
Шаљите фотографије које дочаравају садашњи ваш живот!
Саветујте, драги ђаци, како је најбоље скратити време ванредног стања!
Цртајте карикатуре, хвалите критикујте, предлажите!
СВЕ ШТО ВАМ ЈЕ НА ДУШИ И ПАМЕТИ ШАЉИТЕ НА АДРЕСУ ЛИСТА НОВАК:
listnovak@starina.rs
Дакле, и „Новакˮ се у време коронавируса прилагодио новонасталој
ситуацији и својом новом формом дао адекватан одговор на актуелне изазове.
Након два и по месеца рада и учења на даљину прикупљен је разноврстан и
занимљив материјал који се може разврстати и класификовати на следећи начин:
• ПРИЧЕ УЧЕНИКА
• ПЕСМЕ УЧЕНИКА
• ПЕСМЕ НА ЕНГЛЕСКОМ
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• УМЕТНИЧКИ РАДОВИ УЧЕНИКА (фотографије, цртежи, рецитовање,
певање...)
• ФОТО-ПРИЛОЗИ И КАРИКАТУРЕ
• ТЕКСТОВИ НАСТАВНИКА САРАДНИКА
• ФОТО ИЗАЗОВ #ЛЕПОЈЕКОДКУЋЕ
Када су ученички радови у питању, овде се налазе радови ученика и млађих
и старијих разреда. Многи од њих и нису били чланови новинарске секције, а
чињеница да је њихов рад нашао место у школском листу може их мотивисати да
се од следеће школске године укључе у рад. Прикупљен је вредан материјал који
даје јединствену слику о томе како смо живели и радили у доба пандемије.
Штампани, петнаести број нашег школског листа је у припреми. Овај број ће
бити посвећен животу школе за време корона вируса и ванредног стања. Поред
тога, уз овај број ће, као НОВАК ДОДАТАК, бити објављена четврта књига
народних песама о Старини Новаку – „Ни јунака без Старине Новакаˮ.
Редакција школског листа још увек је отворена за нове материјале (текстове,
цртеже, фотографије...) који се односе на поменути период како би се што боље
представио рад наше школе и живот уопште за време ванредног стања и учења на
даљину.
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МАРИНА СТОЈАНОВИЋ
наставница немачког језика

ИСКУСТВА У КОРИШЋЕЊУ АЛАТКЕ
ZOOM ЗА ПОТРЕБЕ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ
Виртуелна учионица наставнице Марине Стојановић
употреба апликације ЗООМ као виртуелне учионице
у наставне сврхе - искуства & препоруке

НЕКО ЧУДНО ВРЕМЕ И НЕКИ НОВИ КЛИНЦИ !!!
Изненадно избијање пандемије корона вируса створило је велику потребу
за алтернативним видовима комуникације и интеракције са ученицима у настави.
Трагало се за техничким решењем које може да пружи квалитетну наставу - у мом
случају наставу немачког језика која великим делом зависи од добре аудио –
визуелне интеракције тј. комуникације са ученицима.

У том тренутку сам и ја кренула
у потрагу за прихватљивим и
интуитивним решењима која су се
нудила у „дигиталном свету“. Брзо се
показало да на тржишту постоје
бројна
решења
тј.
дигиталне
платформе које су се у једном или
другом облику нудиле као могуће
решење. Тако су се међу познатијим
издвајали: Skype, Microsoft Teams
Meeting, CISCO Webex, GoTo Webinar,

ZOOM и много других мање
познатих.Након краћег разматрања
финална одлука пада на апликацију
ZOOM. Питате се можда зашто баш
ZOOM? Била су два примарна
разлога::
1. Једноставно и интуитивно
коришћење
- није неопходно никакво посебно
предзнање, већ само основна
информатичка писменост.
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Једноставно логовање – чак помоћу
својих постојећих Facebook и Google
налога (за разлику од других, као
нпр. MS Teams који су технички
доста захтевнији).

 Ученици су активни и врло
пажљиво прате гласовна упутства
наставника.
 Наставник истовремено види на
екрану све ученике и они се виде
међусобно.
 Ученици задржавају осећај
2. Квалитетна бесплатна услуга
припадности школи и одељењу,
- до 40мин. коришћења платформа
међусобну повезаност и повезаност
је бесплатна за до 100 учесника, а
са наставницима.
уз месечну доплату од око 14 $
 Ученици развијају и продубљују
може да се користи у пуној
интеракцијуунутар одељења
функционалности и без икаквих
 Наставник има јако добар преглед
ограничења.
онога што ученици раде.
 Ученици могу јасно и гласно да
изнесу своје мишљење и тиме
увежбавају правилан изговор.
 На чету (простору за дописивање за
време трајања самог састанка)
ученици могу вежбати правилно
писање.
Надаље, искуства из праксе, као и
 Наставник у стварном времену даје
утисци које сам као наставница
повратну информацију ученику,
стекла показали су велике
како писану тако и масовну.
предности,али и одређене, не тако
 Остали ученици могу учествовати у
значајне мане. Кренимо од
различитим врстама вредновања
предности које су многобројне, а то
јер пажљиво слушају остале.
су:
 Наставник свим ученицима у исто
 Виртуални простор у којем се
време осигурава доступност важних
одвија састанак на ЗООМ-у
информација.
најсличнији је оном на који су
 Ученици добијају одговор у
ученици навикли у школи.
стварном времену.
Наравно, у току одржаваја наставе, као и приликом праћења разних дискусија
на интернету, појавили су се поједини негативни коментари у вези ове
апликације. У грубим цртама могли бисмо да их поделимо у следеће четири
групе:
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Прва, из угла модератора (наставника) тј. тзв. домаћина састанка који организује час –
неопходан јеодређен ниво информатичке писмености (ради попуњавање обавезних
онлине рубрика, успешног слања е-позивница, ИД састанка – и лозинки, као и
управљања алаткама током часа).
Друга, а слична, из аспекта ученика појединаца и/или њихових родитеља – недовољан
ниво информатичке писмености уз повремену несналажљивост, што понекад одузима
времеод планираног наставног часа због пружањадодатне подршке у реалном времену.
Трећа, техничке природе - повремене потешкоће са тзв. „пуцањем“ интернет везе
уколико учесник није обезбедио или се не налази на стабилној интернет конекцији или
такође могућим, али ретким недовољним квалитетом аудио конекције.
Четврта - у једном тренутку појавила се кратка расправа на интернету у вези
безбедност података учесника на платформи Zoom - све је међутим веома брзо
издигнуто на веома задовољавајући ниво, па су недоумице веома брзо биле отклоњене.
При томе, можемо да констатујемо да ниједна платформа не може да гарантује потпуну
безбедност.
Чињеница је, међутим, да су наведене мане минималне у односу на све предности
који ми је овај систем наставе на даљину пружао током читавог периода
одражавањаонлине часова.
И најзад желим да се осврнем и на неколико основних техничких упутстава тј.
редослед неопходних корака за организовање он лине наставе, а који су нужни за
припрему и одржавање наставе из угла модератора тј. наставника. Дакле, кренимо
редом ...
Корак 1 - Регистрација и пријава на платформу ZOOM
Одласком на интернет отворите следећи линк:www.zoom.us
На овој интернет страници, у горњем десном углу, извршите
првобитну регистрацију (уколико је већ немате), а потом и
пријаву тј. тзв. „логин“ на систем ZOOM.
Корак 2 – Подесите профил и извршите општа подешавања
У овом сегменту имате могућност да извршите како лична
подешавања система (као што су Ваша слика, мејл адреса,
лозинка, итд),тако и општа подешавања (као нпр. дефинисање
временске зоне и датумског приказа, језика и сл.)
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Корак 3 – Планирање и заказивање састанка тј. наставног часа
Пре него што почнете са одржавањем часа,претходно морате да га електронски
организујете тј. Закажете у систему.
У овом сегменту одређујете тему тј. наслов наставне јединице, време у којем
желите да закажете час, али и приступне параметре, као нпр. да ли желите да се
учесници пријављују путем лозинке или не, да ли смеју да приступе виртуелној учионици
пре наставника, да ли сви учесници могу да се међусобно виде и чују, и много тога још.
Корак 4 – Обавештавање учесника и слање позива
Организатор, у овом случају наставникшаље учесницима
(ђацима) електронским путем (нпр. е-маил) позивнице са
приступним параметрима (линк, ИД број састанка, лозинка)
за планирани час, које учесници касније у заказаном
термину користе за приступ и пријављивање.
Корак 5 – Покретање састанка у задатом термину и припремне радње
У планираном термину за час, модератор (наставник)
покреће у систему час (видео састанак) и по потреби,
пре самог почетка,усаглашава са свим учесницима
техничке аудио-визуелне параметреради обезбеђења
неометаног рада током наставе.
Корак 6 – Одржавање часа уз могућности управљања и протоколирања
Након отпочињању часа(видео састанка) наставник може да укључи и функцију
снимања дате видео сесије, тако да по завршетку исте има како аудио-визуелни снимак,
тако и белешке из тзв. „чета“,ради архивирања и протоколирања наставне јединице.
Такође му стоје на располагању и додатне функције као што је прављење анкета,
транскрипција текста, итд.
Као и свим учесницима током сесије, ZOOM платформа нуди тзв. „Управљачки
панел (траку)“
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путем које свако индивидуално подешава своје функције као што су: укљчивање и
искључивање слике и звука, „четовање“, преглед учесника, „дељење“ сопственог екрана,
снимање и друге.
*Напомена:
Детаљније информације у вези са напреднијим подешавањима можете да добијете
путем следећег линка: https://zoom.us/docs/ ....
ЗАКЉУЧАК
Техничке могућности платформе ZOOM и обим примене у настави чине се готово
неограниченим. Неизвесност времена које је пред нама, а самим тим и тешкоће и
ограниченост класичне наставе могле би уз помоћ апликације ZOOM великим делом да
буду превазиђене. На основу досадашњег искуства у раду са ученицима како у класичној,
тако и у виртуелној учионици, примену дате апликације могу да поред редовних часова
препоручим и за часове одељенског старешине, додатну и допунску наставу, секције,
билингвалну наставу, припремну наставу, разредне испите, али и за организовање
састанака Наставничког већа, и слично.
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УЧЕСНИЦИ ШЕСТОГ САВЕТОВАЊА
ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
13 – 14.06.2020. Вршац
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Вучинић Влада
Бабић Драгана
Куртеш Александра
Андријана Митровић
Зорић Ана
Колосов Андреј
Јовановић Јелена
Стевановић Никола
Ераковић Александра
Ћивша Снежана
Павловић Снежана
Богдановић Сања
Мугоша Наташа
Димитријевић Стефан
Јовановић Марина
Феризовић Горана
Стојановић Марина
Видак Вулић
Михаиловић Марија
Шипка Саша
Ђокић Жељка
Башић Младенка
Бојовић Анђелка
Николић Ивана
Симеуновић Ивана
Величковић Иван
Даниловић Наташа
Марковић Марија
Милошевић Љиљана
Тодорић Драгица
Младеновић Јована
Матић Александар
Вићовац Светлана
Шкорић Злата
Николић Славица
Пекић Милош
Весна Поповић
Синиша Зековић
Бојан Марјановић
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