основана 1922. године

ОСНОВНА ШКОЛА
"СТАРИНА НОВАК"
директор
Влада Вучинић

ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН 30.03.2020. понедељак
I) У мејл поруци коју је школи доставио Завод за унапређивање образовања и
васпитања 27. марта 2020. у 00:07 часова, истиче се следеће:
a. Образовне платформе еЗбирка, Завршни испит и Пријемни испит
пружају могућност припреме ученика основних школа за полагање
завршног испита,
b. Све платформе могу се користити на различитим врстама модерних
уређаја (личним рачунарима, таблетима, преносивим рачунарима,
паметним телефонима),
c. Шире обавештење о поменутим платформама и алатима може се
погледати на следећој адреси:
<https://zuov.gov.rs/mailster/108501/0ed20a2d265d17dc1532
e75a4c0b971e/aHR0cHM6Ly96dW92Lmdvdi5ycy91Y2VuamUtbmEtZGFs
amludS1hbGF0aS16YS1wcmlwcmVtdS16YXZyc25vZy1wcmlqZW1ub2cta
XNwaXRhLWdvdG92aS10ZXN0b3ZpLw
II)
Платформа за учење на даљину наше школе обогаћена је алатком за израду
гугл упитника за проверу знања. Потребно је да наставници који у плану имају
провере знања у виду контролног или писменог, користе ову алатку која је
понуђена на нашој платформи због следећих разлога:
a. Растеретиће се наставнички налози на којима примају одговоре ђака јер
попуњене гугл упитнике (google forms – гугл форме) ђаци аутоматизовано
враћају наставнику у оквиру ове алатке а не на мејл чиме се смањује
затрпавање наставничких налога (мејлова),
b. Гугл форме за проверу знања су лак и брз начин прављења контролних,
чијим коришћењем постаје непотребно да ђаци фотографишу своје
одговоре и шаљу их на мејл наставника (што је тренутно најзаступљенији
облик повратне информације ђака),
c. Ђаци не могу да мењају понуђена питања у упитнику,
d. Ђацима је слање одговора крајње поједностављено јер слање остварују
једним кликом,
e. Помоћу гугл форме уједначује се, на нивоу школе, начин на који
наставници врше писану проверу знања ђака (спроводе контролне) –
због чега је потребно да се писане провере знања врше овом алатком.
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III) Платформа наше школе проширена је новом страном ЛИСТ НОВАК која се
треба користити за следеће сврхе:
a. да се опишу они делови школског живота који не спадају у обавезне
активности учења на даљину,
b. за слободно изражавање ђака (и наставника) о свему што им се у
ванредном стању и превентивној изолацији догађа, односно, као
могућност-место где могу да кажу и оно што нису питани,
c. за објављивање свих облика ђачког живота у време короне (приче,
песме, вицеви, карикатуре, фотографије, критике...),
IV) Сви ученици, родитељи и запослени у установама образовања и васпитања,
који сматрају да им је потребна помоћ и подршка, оснаживање у превазилажењу
проблема, стреса и анксиозности у условима ванредног стања и пандемије могу
позвати број 0800-200-201. Дежурства на телефону су организована сваког
радног дана у периоду од 9-14 часова,
V)
Због избегавања преоптерећености платформе за учење на даљину
количином података које наставницима као повратне информације стижу од
ђака, неопходно је да се наставници придржавају следећег:
a. Да преузму или уклоне старије мејлове са налога на који примају
повратне информације ђака. То могу учинити тако што ће конфигурисати
неки mail klijen (на пример Оfficе Outlook) и да преко њега примају
мејлове ђака. Начин конфигурисања могу пронаћи у свом Inbox-у (прва
порука која је добијена) или погледати упутство за конфигурисање Office
Outlook програма, у делу за упутства.

Влада Вучинић, директор школе
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