Република Северна Македонија
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
„Јохан Хајнрих Песталоци“ - Скопје

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ ПРИ УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА
Наставата со учење на далечина, наставниците ја реализираат од училница во
училиштето или од дома со користење на националната платформа
Учениците треба:
 Да го почитуваат времето планирано за работа при настава со учење на далечина.
При настава со учење на далечина работниот ден на ученикот трае од 3 до 5 саати
дневно, во зависност од возраста на учениците и одмор од 10 (десет) минути по секој
наставен час или активност.
 Да го почитуваат распоредот на часовите даден од Училиштето.
 Навреме да се вклучуваат на часот согласно распоредот.
 Да се однесуваат одговорно во текот на наставата и да ги исполнуваат задачите
предложени од наставникот.
 Да го почитуваат времето на траење на наставниот час и одморот за приклучување за
наставата на далечина. (Наставниот час трае 30 минути со 5 минути приклучување за
наставата со учење на далечина).
 Учениците со попреченост кои имаат поддршка од образовен или личен асистент,
продолжуваат со поддршката на образовниот процес на учениците во домот на
ученикот и треба да бидат во постојана комуникација и координација со инклузивниот
тим во Училиштето и родителите.


Да знаат дека предметниот наставник води евиденција за реализацијата на
наставниот час и за редовноста на секој ученик и истите ги евидентира во дневникот
за работа на паралелката и во Е-дневникот.

 Да знаат дека Националната платформа за учење на далечина ќе овозможи
организација на содржините во форма на е-Училници. Секоја е-Училница е поврзана
со соодветен наставник и ученици, при што наставникот има можност да:
поставува содржини (документи, презентации)
поврзува надворешни содржини од ЕДУИНО
испраќа соопштенија до учениците
врши двонасочна комуникација со користење на форуми
дефинира активности кои треба да ги сработат учениците
дава повратни информации на испратените домашни задачи од учениците
одржува on-line настава со помош на Microsoft Teams и/или Национална
платформа
 креира и одржува тестови
 креирање на е-Лекции
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 Да знаат дека Националната платформа овозможува изведување на online тестови,
кои ќе можат да бидат базирани на банки со прашања. Банките со прашања на почеток
ќе бидат локални за секој предмет, со можност да се споделуваат во иднина. Банките
на прашања може да содржат прашања од следните видови:








Есејски прашања
Кратки одговори
Избор на еден точен одговор
Избор на повеќе точни одговори
Пополнување на празни делови од реченици
Математички прашања, чиј одговор е едноставна формула
и друг видови на прашања кои ќе се овозможат доколку тоа е потребно.

 Да знаат дека проверката (валидацијата) на знаењата на учениците се реализира со
физичко присуство во Училиште, на секое тримесечје по однапред утвреден распоред
на паралелки, број на ученици во паралелка и времетраење на проверката, за што
Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука ќе
подготват посебно упатство за спроведување на проверката на знаењата на
учениците.
 Да знаат дека Училиштето изготвува распоред за проверка на знаењата на учениците
најдоцна 2 недели пред предвидените термини и истиот го објавува на веб страната на
Училиштето и на националната платформа за учење на далечина.
 Да знаат дека по завршување на процесот на проверка на знаењата на учениците,
одделенскиот раководител по електронски пат го известува родителот за постигнатиот
успех на неговото дете, утврден на Одделенски и Наставнички совет.
 Да знаат дека доколку ученикот кој следи настава со учење на далечина не се вклучи
на настава повеќе од пет дена, наставникот со стручната служба во училиштето
реализира посета на ученикот во неговиот дом и спроведува разговор со родителот за
неопходноста од задолжително и редовно следење на наставата.
 Да знаат дека за извршената посета и разговор со родителот/старателот се составува
белешка.
 Да знаат дека за нередовно присуство на наставата се применуваат педагошките
мерки утврдени во Законот за основното образование.
 Да знаат дека ученикот кој не можел да биде оценет поради отсуство од најмалку една
третина од фондот на наставни часови од одредени предмети, има право да полага
одделенски испит по предметите по кои не е оценет, согласно Законот за основното
образование.

ООУ„Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје

ул.„Апостол Гусларот“ бр.3 oupestaloci@gmail.com

Република Северна Македонија
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
„Јохан Хајнрих Песталоци“ - Скопје
 Да знаат дека учениците кои немаат пристап до ИКТ или Интернет, Училиштето
организира настава со физичко присуство, со согласност од родителите/старателите и
исклучива согласност од Владата по утврдената постапка од точка 6 од овој План.
 Да знаат дека доколку родителите не се согласуваат наставата да биде со физичко
присуство, Училиштето изготвува материјали, печатени и/или електронски, кои се
доставуваат до родителите во соработка со наставникот/ одделенскиот раководител
и/или образовниот асистент. Во интерес на децата, Училиштето во договор со
родителите договара најбезбеден начин за преземање на учебните материјали,
домашните задачи за учениците.

Директор,
Катерина Атанасова
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