Драги професори, родитељи и ученици,
као оснивач Е-Гимназије налазим се пред највећим изазовом од оснивања наше школске установе везано
за почетак школске 2020/2021. године. Између прописа Министарства просвете, жеље родитеља/ученика
и колектива, морам донети најквалитетнију одлуку гледајући интересе и здрављe, деце и професора.
Распоред часова је изузетно тешко израдити, јер око 35% нашег колектива ради у другим школама које
још немају усвојен план рада, распоред ће зато бити спреман тек у понедељак 31.08. у вечерњим сатима.
Два главна модела рада су на столу и одлуку који ћемо применити, донећу у току викенда
(29.08./30.08.). након седнице Н.Већа и школског одбора. Моделе сам детаљније образложио у доњем
делу текста, и молим да имате у виду да сам проблематици приступио професионално, аналитично и да
прикупљам све информације од школа из Новог Сада и Београда. Ево приказа наша два предлога са
појашњењима:
1.

Модел онлине наставе

Овај модел би се односио на период септембра месеца и затим анализу како ћемо радити од октобра
месеца. Ево разлога и чињеница за овај модел наставе:
-

-

-

30% родитеља не жели да пусти децу никако у школу
4 професора не жели да ради из школеа (имају болесне и старије родитеље и живе са њима), да
ли им треба прекинути радни однос ?
у свим земљама након поновног отварања школа у јулу/августу месецу дошло је до колапса рада
након 2 до 3 недеље рада, негде су школе радиле само 1 дан
као директор велике школске установе пратим шта се дешава са школама у свету и региону:
https://www.danas.rs/svet/berlin-vise-od-40-skola-prijavilo-prisustvo-virusa-korona/
https://www.wsj.com/articles/schools-are-reopening-then-quickly-closing-due-to-coronavirusoutbreaks-11597700886
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/07/10/889376184/photos-how-hong-kongreopened-schools-and-why-it-closed-them-again
https://theconversation.com/how-other-countries-reopened-schools-during-the-pandemic-andwhat-the-us-can-learn-from-them-142706
https://www.businessinsider.com/photos-show-schools-reopening-around-the-world-coronavirus2020-4#schools-are-reopening-in-parts-of-europe-and-asia-with-some-dropping-social-distancingmeasures-that-limit-full-time-schooling-like-scattered-attendance-the-washington-post-reported-1
Министарство просвете р.Србије, нигде не објављује да се средње школе у Немачкој поново
масовно затварају
шта ћемо и како ћемо радити ако се зарази само један ученик у одељењу, шта са осталим
ученицима и професорима који су предавали том одељењу ?
шта ћемо и како ћемо радити ако се зарази професор који је предавао свим одељењима школе
?
шта ћемо и како ћемо радити ако се зарази управа школе ?
моја лична прогноза јесте да ће школски систем Србије опстати са комбинованим радом
најкасније до 01. октобра
без застрашивања, морам да укажем и на смртне случајеве професора од корона вируса у
школама широм света:
https://www.bbc.com/news/uk-england-merseyside-52248927
https://edition.cnn.com/2020/07/14/us/arizona-teachers-coronavirus-survivors/index.html
https://www.jweekly.com/2020/07/19/israeli-teacher-dies-of-covid-after-begging-parents-to-keepinfected-kids-home/
https://www.baynews9.com/fl/tampa/news/2020/07/23/birthday-celebration-for-pasco-countyteacher-died-of-covid-19
да ли школа, Министар просвете или ја сносимо одговорност ако се неко зарази у школи ?
за онлине модел рада наше школе, уводе се одређени стандарди у погледу онлине платформи,
начина рада и сва искуства из претходног периода бих применили да убрзамо и подигнемо
квалитет рада. Познато је да је наша школа била на висини задатка и да је успешно привела крају
претходну шк.годину

2.

Комбиновани модел редовне и онлине наставе

У пракси ово је модел који ће применити већина школа у Србији, али он нема алтернативу нити
озбиљност или одговорност, ако дође до појаве заразе унутар школе. Овај модел предвиђа да у школу на
редовну наставу долазе они ученици који су то тражили од школе и они којима то родитељи допуштају.
Принцип рада је следећи:
-

-

-

-

-

преподневна смена једне недеље је резервисана за једну групу одељења, а поподневна смена је
онлине, односно у школу се лично долази само преподне сваке друге седмице
обавеза дезифенкције и ношења маски се подразумева, они родитељи који су нам тражили да
ученици не носе маске морају се обратити Министарству просвете јер смо добили допис да те
ученике морамо кажњавати односно морамо их искључити са наставе. Луфтираћемо учионице
нон-стоп, биће све мере хигијене и заштите присутне, нпр. наша школа има сензорске
дезифенкторе са алкохолним геловима већ 10 година.
школа управо врши набавку посебних streaming IP видео камера, за кабинете, које ће омогућити
и да ученици који нису у школи прате наставу путем видео конференције, слично као РТС3, али
сада ученици гледају уживо своје професоре. Камера ће бити окренута само према табли и
професору.
ученик који се одлучи за долазак у школу не може мењати свој статус, дужан је да присуствује
редовној настави и онлине настави наредне седмице током целе шк.године
ученик који се одлучи само за онлине наставу не долази у школу, али је дужан пратити редовне
часове путем видео конференције преподне и затим онлине наставу поподне идуће седмице где
мора бити активан
у свакој учионици, током редовне наставе, биће отворени и Вибер ионлине платформа тог
одељења јер ће професор поделити садржај наставне јединице и са ученицима који нису у школи
школа нема начин да истовремено обезбеди и редовну и онлине наставу јер видео мониторинг
наставе не омогућава лаку интеракцију са ученицима који су код куће
дужина трајања часова је 30 минута, а одмори су по 10 минута
ако се неки ученик зарази прекида се редовна настава за то одељење и оно прелази само на
онлине режим рада, у том случају онлине настава за то одељење ће бити и преподне једне
седмице и поподне идуће седмице
све одлуке, правилници, мере су везани за Министарство просвете, а не за нашу школу и потпуно
је погрешно тражити од школе да укида неке мере

Новине у онлине раду:
-

уводе се стандарди за изглед електронских презентација, реферата, семинарских радова у
погледу изгледа, формата, фајлова и слично.
уводе се умрежени и повезани домаћи задаци између више предмета
уводе се групни онлине пројекти између ученика и одељења

Све сугестије и информације можете послати на емаил адресу школе: info@-gimnazija.org
Молим да имате у виду и не сумњате, да све чинимо да се држимо Закона и прописа, интереса деце
у погледу учења, социјализације и рационалног коришћења радног времена и стога захваљујем на
подршци коју нам пружате.

дипл.инф. Небојша Јовановић, оснивач и власник
У Новом Саду, 26.08.2020.

