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Уважаеми,  

 

Информираме Ви, че правителството на Република Сърбия реши 

временно да спре директната образователна работа в началните и средните 

училища на територията на Република Сърбия поради настоящата 

епидемиологична ситуация в страната. За да осъществи правото на учениците на 

образование, Министерството на образованието, науката и технологичното 

развитие е подготвило оперативен план за продължаване на работата на 

училищата в трудни условия, чрез изпълнение на образователната работа чрез 

дистанционно обучение, тъй като временното спиране на директното обучение в 

училищата не означава и спиране на образователни   работи с ученици. 

Начало на реализация на образователната работа по дистанционно 

обучение е на 17 март 2020 г. 

Реализирането на образователната работа се предвижда чрез различни 

начини и подходи в комуникацията с ученици и родители / законни представители 

(по-долу: родители), като се вземат предвид общите човешки и технически ресурси 

на училищата, както и техническите възможности на семействата на учениците. 

При организираното дистанционно обучение, предоставяно от 

Министерството, акцентът е върху програмното съдържание на 

общообразователните и професионалните предмети с най-голям брой часове. 

Освен това училищата са длъжни, в съответствие със собствените си ресурси за 

подкрепа на дистанционното обучение и чрез използването на налични платформи 



за обучение, да разработят начини за предоставяне на съдържание по всички други 

предмети и програми въз основа на предписаната програма за преподаване и 

обучение. 

 

За да постигнат равни права за образование на всички деца, училищата 

са длъжни, когато няма възможност да установят комуникация с учениците, 

използвайки информационни и комуникационни технологии, да намерят 

алтернативни начини за подпомагане на обучението, като вземат предвид всички 

препоръки за предотвратяване на разпространението на вируса COVID -19, като се 

имат предвид преди всичко ученици от нисък социално-икономически произход, 

както и всички останали ученици, които нямат на разположение електронни 

средства за комуникация и други съвременни комуникационни ресурси (напр. 

осигуряване на  печатни материали за ползване или напътствия за учене , които 

класните ръководители предоставят на родители). 

За учениците от основно училище, Министерството на образованието, 

науката и технологичното развитие е подготвило образователно съдържание за 

дистанционно обучение, което ще се излъчва по 3-та програма на РТС. 

Шест дни в седмицата, започвайки от вторник, 17 март 2020 г., от 8.00 

часа, ще бъдат излъчени общообразователни звена, както е планирано, което ще 

бъде достъпно чрез уебсайта на училището, уебсайта на министерството и на уеб 

адреса www.rasporednastave.gov.rs. Също така, графикът за излъчване ще бъде 

обявен на местата за рекламиране в рамките на самото училище (вход в училище, 

външна табла за обяви). 

За всички ученици от 1 до 7 клас образователното съдържание ще се 

излъчва в двучасови блокове. За осмокласниците, ще се излъчва образователното 

съдържание в блокове по три часа на ден, два от които винаги ще са сръбски език 

и математика, а третият час ще бъде един от предметите, които влизат в рамките 

на заключителния изпит. Цялото излъчвано съдържание ще бъде достъпно от 

следващия ден за неограничен брой гледания на платформата PTC Планета. 

Операторите няма да таксуват за предаване на данни за горе изброените 

образователни съдържания(безплатни интернет минути). 

Останалите  образователни съдържания за учене и напътствия за работа 

свързана с излъчване на часове, както и за учебни предмети, които не са обхванати 

от телевизионно излъчване, ще бъдат изпращани на ученици или родители на 

ученици чрез Вайбър групи или по имейл адреси от класни ръководители или 

преподаватели (напр. препратка към текстове в учебници, които трябва да бъдат 

прочетени, към връзки на които се намират презентации и филми, препратки към 

упражнения, инструкции за домашна работа и т.н.). 

 



Подготвят се и уроци на езиците на националните малцинства (предмет 

- майчин език от 1 до 4 клас на основното училище), които ще се излъчват по RTV 

2, както и в някои местни и частни телевизии. Също така, друго дигитално 

съдържание, както и записи от часове, ще бъдат достъпни на платформата PTC 

Планета за ученици от национални малцинства, които изучават майчиния си език 

като цяло. Липсващо съдържание на майчин език, може да се гледа на сръбски език 

чрез PTC 3 и PTC Планета. Началото на излъчването и поставянето на 

съдържанието, училището и по този начин родителите ще бъдат уведомени чрез 

уебсайта на министерството и уебсайтовете на националните съвети на 

националните малцинства. От преподавателите, които предлагат обучение на език 

на национално малцинство, се изисква също да осигурят допълнителна помощ за 

обучение чрез всички налични форми на комуникация. 

За учениците от средното училище, лекциите по общи предмети и някои 

професионални предмети ще бъдат достъпни чрез платформата PTC Планета. 

Задължение на средното училище е да постави банер на своя уебсайт с всички 

връзки, където могат да бъдат достъпни уроци и платформи за учене. 

За учениците, които се нуждаят от структуриран индивидуализиран 

подход за работа, тоест адаптиране в рамките на индивидуалния образователен 

план (ИОП), ИОП-1, ИОО-2 и ИОП-3, учителите ще подготвят специални учебни 

материали и ще ги предоставят на учениците по начин, по който са договорени с 

техните родители. 

Преподавателите и учениците в основните и средните училища 

разполагат с голям брой онлайн платформи (Viber, Zoom, Microsoft Teams), както и 

националната платформа за онлайн обучение My School. Използвайки ги, 

преподавателите и учениците ще могат да общуват и споделят материали, за да 

овладеят програмното съдържание. Инструкции и педагогически препоръки за 

използването на тези платформи можете да намерите на 

www.rasporednastave.gov.rs и използването им е безплатно. На официалния 

уебсайт на министерството ще бъдат публикувани подходящи инструкции, както и 

известия за дата относно тяхното стартиране. 

В интерес на учениците, тяхното развитие и образование и с оглед 

успешното завършване на текущата учебна година родителите са помолени да 

контролират учебния процес от дома отговорно и в съответствие с техните 

способности и да насърчават учениците да работят редовно. Целта да се направи 

достъпно учебното съдържание е да се осъзнае самият процес на обучение, който 

поради извънредни обстоятелства ще продължи у дома, с подкрепата на 

преподавателя, но и на самите родители. Учениците ще получават инструкции по 

практика, домашна работа, писане на есета, презентация и други продукти, които 

ще предоставят на преподавателите чрез имейл или друга образователна 

платформа, самостоятелно или с помощта на родителите, в зависимост от 



възрастта и дигиталните компетенции, като по този начин осигуряват всички 

предмети, т.е. осигуряват непрекъснатост на обучението, наблюдение на 

напредъка и възможност за оценка. В подкрепа на това е задължението на 

преподавателите да записват всички реализирани единици в електронния 

бележник и / или в други форми на педагогическа документация. Чрез 

нормализиране на условията и при връщане в класните стаи всички качествени 

формативни оценки и прозрения на учителите, могат да бъдат използвани 

значително за обобщаващо оценяване в края на учебната година. 

 

Всичко това са предусловия за осигуряване на края на учебната година и 

продължаване на образованието. Само чрез разбиране на интересите на 

учениците и подкрепата на родителите, можем заедно да изпълним успешно това 

задължение. 

Чрез училищата, родителите ще получат и други насоки от компетентните 

органи по отношение на епидемиологичната ситуация, както и полезни съвети като 

форма на психо социална помощ при извънредни ситуации. 

Родителите могат да получат допълнителна информация относно 

дистанционното обучение като форма на подкрепа за преподаване, като се обадят 

на 011/735 05 57. 

Благодаря Ви за разбирането и сътрудничеството, 

 

Министър 

Младен Шарчевич 


