Поштоване колеге,
Као што вероватно знате, планирали смо да пред крај маја месеца реализујемо трибину
на тему начина спровођења матурских и завршних испита за иновиране образовне профиле. Од
тога смо на жалост морали да одустанемо имајући у виду ситуацију са пандемијом Корона
вируса.
Имајући у виду целокупну ситуацију, желимо да Вас обавестимо о неким активностима
које ће Заједница спровести у наредном периоду у сарадњи и координацији са Заводом за
унапређивање образовања и васпитања (даље: ЗУОВ), а које се односе на припрему упутстава
за реализацију матурских и завршних испита за иновиране профиле у подручју рада Саобраћај.
Препоручујемо да редовно пратите обавештења која достављамо школама, вести на
сајту Заједнице, као и званичну страницу ЗУОВ-а (zuov.gov.rs), где ће благовремено бити
објављивана упутства. Можете да очекујете да ће до краја маја месеца Заједница обавестити
школе како да дођу потребних материјала и смерница.
Подсећамо Вас да је тест за проверу стручно-теоријских знања заказан за 10. јун 2020.
године у 10 часова за подручје рада САОБРАЋАЈ и да се школе благовремено морају пријавити,
а најкасније до 22.05.2020. године преко достављеног упитника. Линк за пријаву, обавештење и
допис ЗУОВ-а је постављен и на сајту Заједнице (Линк на сајту ЗСШ). Дакле, ово важи за
модернизоване образовне профиле - ТВС, ТВСС и ТВСБ (група ваздушни саобраћај) и ТДС
(друмски саобраћај, само ванредни ученици).
Наставници Ваздухопловне академије у сарадњи са ЗУОВ припремили су видео лекције
са инструкцијама о начину решавања тестова за проверу стручно-теоријских знања на
матурским испитима који се полажу у складу са правилницима и приручницима објављеним на
сајту ЗУОВ-а. Лекције су постављене на сајту РТС Планета и дати су на линковима у наставку.
Нема лекција за техничара друмског саобраћаја јер само ванредни ученици који су на
преквалификацији раде по новом. У том смислу у току је израда пример-теста у облику google
упитника (google тест), како би ученици могли да се припремају. Наравно, у јуну ће добити тест
од питања из Приручника у писаној форми, те у том смислу могуће је да у форми буде мањих
одступања, али ће моћи да стекну појам о томе шта их чека.
Инструкције за израду радних задатака за иновиране образовне профиле ТДС и ВМВ
(ванредни ученици) ће садржати примере урађених радних задатака и објашњења за рад
испитивача.
-

Списак објављених часова за припрему тестова за матурске испите до 20.05.2020. године на
РТС Планети (Ваздушни саобраћај) – Профили: Техничар ваздушног саобраћаја*, Техничар
ваздушног саобраћаја за безбедност*, Техничар ваздушног саобраћаја за спасавање*
1.
2.
3.
4.
5.

Опасне материје – ТВСС/ТВСБ – Тест – Припрема за матурски испит 1. део
https://rtsplaneta.rs/video/show/1453432/
Опасне материје – ТВСС/ТВСБ – Тест – Припрема за матурски испит 2. део
https://rtsplaneta.rs/video/show/1453435/
Прва помоћ - ТВСС – Тест – Припрема за матурски испит
https://rtsplaneta.rs/video/show/1450741/
Снабдевање ваздухоплова горивом - ТВСС – Тест – Припрема за матурски испит
https://rtsplaneta.rs/video/show/1453441/
Превентивна противпожарна заштита - ТВСС – Тест – Припрема за матурски испит
https://rtsplaneta.rs/video/show/1453438/

*образовни профили у дуалном систему часове теоријске наставе и теме за учење кроз рад, објављују у одељку
„дуално образовање“ на линку https://rtsplaneta.rs/video/list/category/554/

