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PRINDRIT / PËRFAQËSUESIT LIGJORË I NXËNËSIT NË SHKOLLAT
FILLORE DHE TË MESME
Të nderuar,
Ne dëshirojmë t'ju informojmë se Qeveria e Republikës së Serbisë ka vendosur që të
ndërpresë përkohësisht punën e drejtpërdrejtë arsimore në shkollat fillore dhe të mesme në
territorin e Republikës së Serbisë për shkak të situatës aktuale epidemiologjike në vend. Për
të ushtruar të drejtën e studentëve për arsim, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit
Teknologjik ka përgatitur planin operacional për vazhdimin e punës së shkollave në kushte
të vështira, përmes zbatimit të punës edukative me anë të mësimit në distancë, pasi pezullimi
i përkohshëm i udhëzimeve direkte në shkolla nuk do të thotë dhe pezullimin e punës me
nxënës.

Fillimi i realizimit të punës educative-arsimore me mësimin në distancë nga
17 Mars 2020.
Realizimi i punës educative-arsimore është parashikuar përmes mënyrave dhe
qasjeve të ndryshme në komunikim me studentë dhe prindër / përfaqësues ligjorë (në tekstin
e mëtejmë: prindërit), duke marrë parasysh burimet njerëzore dhe teknike të shkollave, si dhe
aftësitë teknike të familjeve të nxënësve .
Në mësimin e organizuar në distancë të siguruar nga Ministria, përqendrimi është në
përmbajtjen programore të lëndëve të përgjithshme dhe profesionale me grupin më të madh
të orëve. Për më tepër, shkollave u kërkohet, në përputhje me burimet e tyre për mësimin në
distancë dhe përmes përdorimit të platformave mësimore në dispozicion, të hartojnë mënyra
për të dhënë përmbajtje në të gjitha lëndët dhe programet e tjera, bazuar në kurrikulën e
përshkruar të mësimdhënies dhe mësimit. .
Për të arritur të drejtat e barabarta për arsimimin e të gjithë fëmijëve, shkollat janë të
detyruara, kur nuk ka mundësi të krijojnë komunikim me nxënës që përdorin teknologji
informative, të gjejnë mënyra alternative për të mbështetur mësimin, duke marrë parasysh të
gjitha rekomandimet për parandalimin e përhapjes së virusit COVID -19, duke marrë
parasysh, mbi të gjitha, nxënësit me prejardhje të ulët socio-ekonomike, si dhe të gjithë
nxënësit e tjerë që nuk kanë mjete elektronike të komunikimit dhe burime të tjera moderne

të komunikimit në dispozicion të tyre (p.sh. sigurimi i materialeve të shtypura për të përdorur
ose udhëzim për të mësuar mësimet në shtëpi duhet dorëzohen prindërve të tyre).
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik ka përgatitur përmbajtje
edukative për mësimin në distancë për nxënësit e shkollës fillore, e cila do të transmetohet
në Radio Televizionin e Serbisë, Kanali 3.
Gjashtë ditë në javë, duke filluar nga e marta, 17 Mars 2020, nga ora 8.00, do të
transmetohen njësitë e arsimit të përgjithshëm, siç është caktuar, të cilat do të jenë në
dispozicion përmes faqes së internetit të shkollës, faqes së internetit të ministrisë dhe në
www.rasporednastave.gov.rs. Gjithashtu, orari i transmetimit do të theksohet në vendet e
reklamimit brenda vetë shkollës (hyrja e shkollës, etj).
Të gjithë nxënësit në klasat 1 deri në 7 do të marrin përmbajtje arsimore në blloqe
prej dy orësh çdo ditë. Për klasën e 8-të nxënësit do të marrin përmbajtje arsimore në blloqe
prej tre orësh në ditë, dy prej të cilave gjithmonë do të jenë gjuhë serbe dhe matematikë, dhe
ora e tretë do të jetë një nga lëndët e marra në provimin përfundimtar. E gjithë përmbajtja e
transmetimit do të jenë të disponueshme nga ditën tjetër për një numër të pakufizuar
shikimesh në platformën RTS Planet. Operatorët nuk do të paguajnë për transmetimin dhe
transmetimin e të dhënave për përmbajtjen mësimore të mësipërme (minuta falas në internet).
Përmbajtja tjetër arsimore për mësimdhënie dhe orët mësimore në transmetim, si dhe
për lëndët që nuk mbulohen nga transmetimi TV, do t'u përcillet nxënësve ose prindërve të
studentëve përmes grupeve Viber ose me postë elektronike nga mësuesi i klasës ose mësuesi
i lëndës (p.sh. referencat e librave shkollorë). të cilat duhet të lexohen, lidhje për prezantime
dhe filma, referenca për detyrat e ushtrimit, udhëzime për detyrat e shtëpisë, etj.).
Mësimet po përgatiten edhe në gjuhët e pakicave kombëtare (lëndë - gjuhë amtare
nga klasa e parë deri në 4 e shkollës fillore), e cila do të transmetohet në RTV 2, si dhe në
disa televizione lokale dhe private. Gjithashtu, përmbajtje të tjera dixhitale, do të jenë të
disponueshme në platformën RTS Planet për nxënësit e pakicave kombëtare që ndjekin
gjuhën e tyre amtare në tërësi. Përmbajtja që mungon në gjuhën amtare mund të ndiqet në
gjuhën serbe nga kanalet RTS 3 dhe RTS Planet. Fillimi i transmetimit dhe vendosjes së
përmbajtjes, shkollës dhe kështu prindërit, do të njoftohen përmes faqes së internetit të
Ministrisë dhe faqeve të internetit të këshillave kombëtarë të pakicave nacionale.
Mësimdhënësit që japin mësime në një gjuhë të pakicave kombëtare u kërkohet gjithashtu të
ofrojnë mbështetje shtesë për të mësuar, përmes të gjitha formave të komunikimit në
dispozicion.
Për nxënësit e shkollave të mesme, ligjëratat në lëndët e përgjithshme dhe disa lëndë
profesionale do të jenë të disponueshme përmes platformës RTS Planet. Theshtë përgjegjësi
e shkollës së mesme të vendosë në faqen e saj të internetit me të gjitha lidhjet ku mund të
arrihen mësime dhe platforma mësimore.
Për nxënës që kanë nevojë për një qasje të strukturuar të individualizuar të punës, dmth
rregullimi brenda Planit të Edukimit Individual (IOP), IOP-1, IOP-2 dhe IOP-Z, mësuesit do
të përgatisin materiale të veçanta mësimore dhe do t'i bëjnë ato në dispozicion të nxënësve në
një mënyrë që ata pajtohen me prindërit e tyre.

Mësuesit dhe nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme kanë në dispozicion një numër
të madh të platformave në internet (Viber, Zoom, Ekipet e Microsoft), si dhe platformën
kombëtare të mësimit në internet Shkolla ime - Моја школа. Duke përdorur ato, mësuesit
dhe nxënësit do të jenë në gjendje të bashkëveprojnë dhe shkëmbejnë materiale në mënyrë
që të zotërojnë përmbajtjen e programit. Udhëzimet dhe rekomandimet pedagogjike për
përdorimin e këtyre platformave mund të gjenden në www.rasporednastave.gov.rs dhe
përdorimi i tyre është pa pagesë. Në faqen zyrtare të Ministrisë, do të postohen udhëzimet e
duhura, si dhe njoftimet për datën në lidhje me fillimin e tyre.
Në interesin më të mirë të nxënësve, zhvillimin dhe arsimimin e tyre, dhe me qëllim
të përfundimit të suksesshëm të vitit shkollor aktual, prindërve u kërkohet të kontrollojnë
procesin mësimor nga shtëpia me përgjegjësi dhe në përputhje me aftësitë e tyre dhe të
inkurajojnë nxënësit të punojnë rregullisht. Qëllimi i bërjes së përmbajtjes së mësimit të
arritshme është të realizohet vetë procesi mësimor, i cili, për shkak të rrethanave të
jashtëzakonshme, do të vazhdojë në shtëpi, me mbështetjen e mësuesit, por të vetë prindërve.
Nxënësit do të marrin udhëzime në praktikë, detyrat e shtëpisë, shkrimin e eseve, prezantimin
dhe produkte të tjera, të cilat do t'u ofrojnë mësuesve përmes postës elektronike ose
platformës tjetër arsimore ose me ndihmën e prindërve, në varësi të moshës dhe
kompetencave dixhitale, duke siguruar kështu të gjitha lëndët, të sigurojë vazhdimësinë e
mësimit, monitorimin e përparimit dhe aftësinë për të vlerësuar. Në mbështetje të kësaj është
detyrimi i mësuesve të regjistrojnë të gjitha njësitë e realizuara në ditarin elektronik dhe / ose
në forma të tjera të dokumentacionit pedagogjik. Me normalizimin e kushteve dhe me
kthimin në klasë, të gjitha vlerësimet formuese dhe njohjet e mësuesve mund të përdoren në
mënyrë të konsiderueshme për vlerësimin përmbledhës në fund të vitit shkollor.
Të gjitha këto janë parakushte për të siguruar fundin e vitit shkollor dhe arsimimin e
vazhdueshëm. Vetëm duke kuptuar interesat e nxënësve dhe mbështetjen e prindërve, ne
mund ta përmbushim bashkërisht këtë obligim.
Përmes shkollave, prindërit do të marrin udhëzime të tjera nga autoritetet kompetente
në lidhje me situatën epidemiologjike, por edhe këshilla të dobishme si një formë e ndihmës
psikosociale në situata emergjente.
Prindërit mund të marrin informacion shtesë në lidhje me mësimin në distancë, si një
formë e ndihmës mësimore duke telefonuar 011/735 05 57.
Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj

