ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и
образовање одраслих
Београд, Фабрисова 10

Снимање часова за ученике средњих стручних школа – Саобраћај

Поштоване колеге,
Завод за унапређивање образовања и васпитања је по налогу МПНТР у сарадњи са Радио
телевизијом Србије, након проглашења епидемије у марту месецу, предузео мере на припреми видео
часова за ученике свих разреда основне и средње школе, као и друге мере подршке наставницима за
припрему и реализацију наставе на даљину у новонасталим околностима.
Користим ову прилику да се захвалим председнику Заједнице саобраћајних школа РС г. Мацури,
секретару г. Поповићу и администратору сајта г. Иветићу, уз чију несебичну помоћ и подршку смо
непрекидно реализовали све захтеве министарства и обавештавали школе и наставнике о свим важним
темама и новостима у нашем подручју рада.
Посебно се захваљујем директорима и наставницима школа које су непосредно учествовале у снимању
часова за средње стручно образовање у подручју рада Саобраћај:





Саобраћајно-техничка школа - Земун,
Ваздухопловна академија - Београд,
Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу – Београд и
Железничко-техничка школа – Београд.

Изузетна сарадња ових школа и преданост наставника који су у најтежим условима снимали и
припремали видео часове потврдили су још једном да имамо разлога да се поносимо стручним и
људским квалитетима наших колега чија имена исписујем са посебном захвалношћу:







Марко Поповић (Саобраћајно-техничка школа Земун),
Дејан Милановић (Саобраћајно-техничка школа Земун),
Анка Чавић (Саобраћајно-техничка школа Земун),
Светлана Величковић (Саобраћајно-техничка школа Земун),
Тања Арсић (Саобраћајно-техничка школа Земун),
Бранислав Гопић (Саобраћајно-техничка школа Земун),











Зоран Јовановић (Саобраћајно-техничка школа Земун),
Владимир Јосиповић (Ваздухопловна академија Београд),
Борислав Савић (Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу Београд),
Ирина Кивић (Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу Београд),
Александар Тошић (Железничко-техничка школа Београд),
Весна Сарајлић (Железничко-техничка школа Београд),
Зорица Митић Петковић (Железничко-техничка школа Београд),
Ана Пантић (Железничко-техничка школа Београд) и
Урош Јовановић (Техничка школа ГСП Београд).

Вредно је напоменути да су у непосредној организацији запослених у МПНТР задужених за дуално
образовање, кроз видео часове за дуално образовање многи наставници и школе дали свој допринос
припреми квалитетних материјала за извођење наставе на даљину, на чему сви заслужују честитке и
захвалност.
На жалост, епидемија није завршена...
Нова школска година доноси нове изазове и зато посао на припреми нових видео часова мора бити
започет већ током распуста. Први талас епидемије затекао нас је са ограниченом мобилношћу и
ресурсима због којих су највећи терет морале да поднесу школе из Београда, док ће у реализацију овог
одговорног задатка за наредну школску годину уз већ ангажоване наставнике и школе из првог
циклуса, бити укључене нове школе из целе Србије које су се пријавиле на позив ЗУОВ-а:




Средња стручна школа Ниш,
Техничка школа Врање,
Техничко-пољопривредна школа Сјеница.

Унапред се радујем даљој сарадњи на припреми нових видео материјала и унапређењу услова за рад
свих колега у средњем стручном образовању.

Вашим породицама и вама, драге колеге желим добро здравље и леп одмор током
расуста!

Срдачан поздрав,
Немања Радовић дипл. инж. саобраћаја,
саветник-координатор
Завод за унапређивање образовања и васпитања

