ПРОЈЕКАТ'' 2000 ДИГИТАЛНИХ УЧИОНИЦА''Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник.
Наставак пројекта

У оквиру процеса дигитализације у Републици Србији веома важну улогу игра увођење
дигиталних технологија у процес наставе. Наша школа је већ прешла на електорнски дневник на
почетку текуће школске године ( чиме је родитељима омогућено да постигнућа своје деце прате на
даљину, на порталу за родитеље), а увођењем дигиталне наставе наставља се процес дигитализације.
Влада Републике Србије је посредством Министарства просвете, науке и технолошког
развоја у 2018. години у сарадњи са Издавачком групом ''Клетт'',отпочела пилот пројекат
дигитализације наставе, који обухвата извођење наставе уз коришћење најмодернијих дигиталних
образовних материјала. Наша школа је учествовала у овом пројекту и ове школске године ушла у 500
школа у Србији, које ће добити комплетну опрему за дигиталну наставу.
Ученици се уз дигиталне образовне материјале више интересују за материју и лакше их је ангажовати на
часу, а очекује се и значајно повећање образовног ефекта. Захваљујући овом пројекту, наши учитељи
првог и другог разреда,наредне школске године, као и наставници петог и шестог разреда,ће проћи
обуку за коришћење дигиталних материјала и на тај начин обезбедити сву опрему за учионице и
кабинете ( рачунар са уграђеним образовним софтвером, бим пројектор, звучници, презентер, сталак и
сва пратећа опрема), неопходну за извођење модерне- дигиталне наставе, за сваког наставника
појединачно.
Велики број наставника и учитеља и у текућој школској години без проблема користи дигиталне
уџбенике- откључали су уџбенике и уживају у бенефитима новог начина рада. Кажу да је много лакше и
занимљивије на часовима – настава је динамичнија и очигледнија, а ученици мотивисани и
заинтересовани. Један број наставника, они са највише ентузијазма и енергије, користе могућности
портала до краја – отворили су ученицима налоге, формирали своја одељења, шаљу задатке и
комуницирају са својим ученицима. Како сами кажу, њихов рад има сасвим нову димензију .
Наставници и ученици користе електронске уџбенике издавачке групе ''Клетт''у ПДФ формату, који су
обогаћени додатним садржајима у виду аудио и видео записа , анимација , фотографија, галерија и
додатних задатака, као и е-уџбенике, који имају знатно обогаћене наставне садржаје . Издавачка група
''Клет''је обезбедила својим корисницима образовне платформе које укључују и ЛМС – систем за
управљање учењем.
У овом тренутку актуелна је реализација менторског рада, чија је улога да наставницима помогну у
реализацији дигиталне наставе и отклањању евентуалних потешкоћа у раду.
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