СКРАЋЕНП УПУТСТВП П ВПЂЕОУ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПЕДАГПШКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ У ПЕРИПДУ
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Неппхпднп је дпстављати следеће планпве на припремљеним пбрасцима
1. Пперативни план щкпле на недељнпм нивпу (дпстављати свакпг ппнедељка за наредну
недељу на емаил щкпле os.veljagerasim@gmail.com
2. Пперативни план рада наставника (дпстављати дп краја недеље за претхпдну недељу на
емаил pedagog.vencani@gmail.com
-

-

-

Планираое наставе се врщи на пснпву ппстпјећих планпва и прпграма
Планирају се кљушне активнпсти и нашин пствариваоа
Нашин рада и нашин праћеоа напредпваоа ушеника се прилагпђавају нпвпнасталпј
ситуацији
Утврдите нашине праћеоа
Наставници кпји имају искуства у ИКТ мпгу кпристити разлишите алате за даваое тестпва,
вежбаое , дпмаће задатке и друге прпдукте
Ушеници путем ел.ппщте мпгу слати дпмаће задатке, вежбе и слике, видеп материјале
Преппрука је да се припреме шек листе за праћеое напредпваоа ушеника (пшекивани
исхпди) треба их слати и ушеницима да прпцене свпје исхпде
Ушеници мпгу ушити у пару путем електрпнске преписке
Наставници да размеоују идеје за развпј техника праћеоа
Структуирати педагпщку дпкументацију – напредак у пднпсу на исхпде , запажаоа п
залагаоу ушеника и преппруке за даљи рад
За ппшетак је битнп да је усппстављена кпмуникација са ушеницима и рпдитељима и
пбезбедите дпвпљан брпј ппвратних инфпрмација, кпје ће утицати на фпрмативну и
сумативну пцену
Будите умерени у ппстављаоу захтева и впдите рашуна п узрасту и сппспбнпсти ушеника,
кап и пбавезама из других предмета (ппсебан акценат на предметну наставу – пдељеоске
старещине)
Ппжељнп је да се пдреде термини када щаљете материјале и када ушеници дпстављају
урађене задатке
У Е – дневник уписивати шаспве према ппстпјећем расппреду , првп уписујете наставну
јединицу са РТС-а, па пнда ваще кпје сте припремилип
Све материјале кпје щаљете и задатке пакујте у ппсебан фплдер, а ппвратне инфпрмације
у други фплдер – радите редпвнп не знамп када ће нам требати
Редпвнп пратите ушенике и фпрмативнп вреднујте радпве и активнпсти какп би мпгли щтп
реалније дати сумативну пцену и наравнп пбразлпжити је
Кпристите распплпживе ресурсе нараавнп и учбенике кпје ушеници ппседују

