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Поштовани ученици,
вјерујемо да сте се прилагодили новонасталој ситуацији изазваној корона вирусом те да сте
одговорно схватили препоруке које доносе надлежни органи и да се понашате у складу са њима.
У овом моменту здравље нам је најважније те се сви морамо крајње одговорно придржавати
свих препорука.
Новонастала ситуација је створила доста слободног времена које углавном не можете
искористити на уобичајени начин. У циљу попуњавања вашег слободног времена препоручујемо
да што више боравите у природи, читате или се бавите неком сличном активношћу чиме доводите
до већег личног задовољства и осјећаја корисности.
Како је наставни процес обустављен, а неизвјесно је када ће бити настављен, покушаћемо
наставне садржаје реализовати на начин који ће од вас захтијевати пунији ангажман.
Околности у којима се налазимо нам не дозвољавају да одуговлачимо са реализацијом
НПП-а па вас молимо да активно учествујете, пратећи упуте које ћете добијати од предметних
професора.
О свему водите забиљешке у своје свеске по предметима што ће бити један од начина
провјере вашег учешћа у савладавању наставних садржаја, а на крају крајева и начин вредновања
и оцјењивања. До 23. марта предметни професори ће вас контактирати на један од сљедећих
начина:
-затворена вибер група
-затворена фејсбук група
-платформа за учење на даљину Едмодо
-путем сервиса доступних на електронском дневнику или на неки други начин (смс, телефонски
позив).
Надамо се да ће нови начин учења изазвати у вама знатижељу те да ћете користећи
различите изворе знања, уз упуте које добијете од предметних професора, успјешно савладати
предвиђене наставне садржаје и тиме дати свој властити допринос овој ситуацији у којој се сви
налазимо.
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