Е-ГИМНАЗИЈА
Е-Наставничко веће, 09.04.2020.
Извод из записника седнице, тачка 1. Анализа и предлози за Е-наставу
Усвојене мере и предлози за Е-Наставу и оцењивање су следећи:
1.

Пријава и одјава ученика по старом систему личном поруком. У случају потврде, овере, сагласности
са професорскоом поруком ученици не одговарају са појединачним порукама него само стисну знак
за срце тј. LIKE, чиме прихватају да су поруку прочитали, схватили и примили к знању. На овај начин
ће се групе растеретити папагајских потврдних порука.

2.

Списак одсутних и некативних ученика, као и оних који су кансили или ометали наставу се шаље од
14.04. и на групе ученика и на групу прфоесора на крају часа. На овај начин се утиче на ученике да
виде свој статус око активности и да у јуну нико нема проблем каа се провере такве поруке кроз
историјат. Треба писати комплетан списак ученика који нису ту.

3.

На оцене ће највише утицати: активност на часу и лична провера знања (видео позив ће имати главни
приоритет), са тиме да активност није присуство него учешће у свим видовима интеракције са
професорим и осталим ученицима у погледу наставног градива и наставних тема и проблема. На
трећем месту по критеријуму ће се налазити одложени послати радови ел.поштом и на друге начине.
Ученици који немају скоро никакве активности добиће снижене закључене оцене из тих предмета
где само кажу Добар дан. Ученици који имају изражене позитивне активности биће уручене посебне
похвале на крају шк.године и значајно ће утицати на повећање оцена из тих предмета.

4.

И професорима и ученицима се забарањује приватна дискусија и порукање приватним порукама
између професора и ученика, осим само службено и то путем ел.поште. Нису дозвољене приватне
Viber поруке: Да ли сте примили мој емаил, Коју оцену сам добио, Да ли сте погледали мој рад, Које
ће бити теме на писменом, Да ли могу сутра да не будем на часу, Касним на час, био сам на тренингу
... итд итд. Забрањује се и сваки вид јавног слања порука и ученицима и професорима у школским
групама изван периода: 07ч и 21ч радним данима. Сваки вид порука изван наставних тема је
забрањен у школским групама. Рад суботом се неће организовати, он важи само за основне школе.

5.

Ученици који су ометали наставу, немају прибор, одбијају да раде, глупирају се, нису били присутни
неоправдано на настави више од 20% термина следе казнене мере следећег типа:
-

испис из школе најтежа мера (нека нађу другу школу где може забава)
допунска и летња школа током јула и августа и полагање предметних испита у августу
закључене оцене 1 или 2 из Владања

6.

Државни систем рада - РТС ПЛАНЕТА. Ако професори то затраже ученици су дужни да одгледају
лекцију и затим професор да је појасни и да се анализира. Ученици морају наћи технички начин да
погледају наведене садржаје. Линк: https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/536/opsteobrazovni-predmeti

7.

Допунска настава. Могу је затражити ученици који учествују у раду, постављају питања, траже
појашњења, а не ученици који ништа не питају или их нема на часовима и затим очекују приватне
часове. У ту намену је школа организовала специјалне Viber заједнице по генерацијама. Када се
договорите са професорима за неки термин, одлазите у заједницу и ту ученици имају кратка
појашења. Линкове ћете наћи на страници Е-НАСТАВА наше школе, под тачком за Viber. Овде се
налази наведена страница: https://www.e-gimnazija.org/za-ucenike/e-nastava

8.

За ометање наставе искључења ученика из група ће бити на 24ч или 48ч, а у случају искључења из
школе оно повлачи и трајно искључење ученика из групе.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

