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Tisztelt Szülők! 

Értesítjük Önöket, hogy az országban fennálló jelenlegi járványügyi helyzet miatt a Szerb 

Köztársaság Kormánya úgy döntött, hogy a Szerb Köztársaság területén működő általános 

és középiskolákban átmenetileg beszünteti a közvetlen oktató-nevelő munkát. A tanulók 

oktatásra való jogának érvényesítése céljából az Oktatási, Tudományos és Technológiai 

Fejlesztési Minisztérium a rendkívüli helyzet függvényében az iskolák munkájának folyta-

tására operatív tervet készített, az oktató-nevelő munka távoktatás által történő megvalósí-

tásáról, tekintettel arra, hogy az átmenetileg szüneteltetett közvetlen iskolai tanítás nem je-

lenti egyben a tanulókkal folytatott oktató-nevelő munka szüneteltetését is. 

Az oktató-nevelő tevékenység távoktatás által történő megvalósításának kezdete 

2020. március 17-e. 

Az oktató-nevelő munka megvalósítását a tanulókkal és szüleikkel / törvényes képvise-

lőikkel folytatott kommunikáció során (a továbbiakban: szülők) valósítják meg, aminek 

során figyelembe veszik az iskola teljes emberi és technológiai erőforrásait, miként a ta-

nulók családjainak technikai kapacitásait is. 

A Minisztérium által szervezett távoktatásban a figyelem a legnagyobb óraszámú általá-

nos és szaktantárgyak programjának tartalmaira összpontosul. Továbbá az iskolák köte-

lesek, lehetőségeikhez mérten a távoktatást támogató saját erőforrásaik és az elérhető ta-

nulásra alkalmas felületek felhasználásával megtervezni a tartalmak megvalósításának 

módszereit valamennyi egyéb tantárgyra és programra vonatkozóan is, az előírt terv és 

tanmenet alapján. 

Minden egyes gyermek oktatáshoz való egyenlő jogának megvalósítása céljából az isko-

lák kötelesek arra, hogy amennyiben nincs lehetőség a tanulókkal való kommunikációra 

az információs-kommunikációs technológiák felhasználása által, találjanak alternatív 

módszereket a tanulók tanulásba való bevonására, figyelembe véve a COVID-19 vírus 

terjedésének megelőzésére tett minden javaslatot, szem előtt tartva azon tanulókat is, akik 

hátrányos szociális-gazdasági családi háttérrel rendelkeznek, ahogy a többi tanulót is, 

akiknek nem áll rendelkezésükre az elektronikus kommunikáció egyik formája sem (pl. 

a munkához nyomtatott anyag biztosítása, vagy tanulásra való utasítás, amit az osztály-

főnökök közvetítenek a szülők felé). 
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Az általános iskolák tanulóinak az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési 

Minisztérium előkészítette a távoktatáshoz szükséges oktatási tartalmakat, amit a Szerbiai 

Rádió és Televízió 3-as csatornája fog sugározni. 

A hét hat napján, 2020. március 17-én (kedd) 8:00 órától kezdődően az általános iskolai 

oktatás tanítási egységeinek tartalmát a közzétett órarend szerint sugározzák, amelyet az 

iskola weboldalán, a Minisztérium weboldalán és a www.rasporednastave.gov.rs webol-

dalon is meg lehet tekinteni. A közvetítés rendjét az iskola hirdetőtáblájára is kifüggesztik 

(iskola bejárata, külső hirdetőtábla stb.). 

Az 1–7. osztályba járó összes tanuló számára az oktatási tartalmakat napi két órás terje-

delemben biztosítják. A 8. osztályos tanulók számára három órás terjedelemben fogják 

vetíteni az oktatási tartalmakat, amiből kettő mindig szerb nyelv és matematika, a harma-

dik óra pedig a záróvizsgán számonkért tantárgyak egyike. Minden közvetítésre kerülő 

tartalom a következő naptól hozzáférhető lesz az RTS Planeta platformján. Az operatőrök 

nem fogják megfizettetni a feltüntetett oktatási tartalmak adatátvitelét (ingyenes interne-

tes percek). 

A tanuláshoz szükséges egyéb oktatási tartalmak, csakúgy, mint a munkához szükséges, 

tévé által sugárzott órák linkjei továbbításra kerülnek a gyerekeknek, pl. az oktatóval kö-

zösen használt Viber-csoportokban vagy elektronikus posta által (pl. utalások a tankönyv 

szövegeire, melyeket el kell olvasni, linkekre, ahol bemutatók és filmek találhatók, utasí-

tások a gyakorlati feladatok elvégzéséhez, útmutatás házi feladatok kidolgozásához stb.). 

Folyamatban van a nemzeti kisebbségek nyelvén történő televíziós távoktatás megvaló-

sítása is (anyanyelv az általános iskolák 1–4. osztálya számára), amit az RTV 2-es csa-

tornája sugároz majd, de egyes helyi és magántelevíziók is bekapcsolódnak ezek közve-

títésébe. Továbbá az RTS Planeta platformján a nemzeti kisebbségek valamelyikéhez 

tartozó tanulóknak, akik oktatása teljes egészében az anyanyelvükön valósul meg, hozzá-

férhetőek lesznek egyéb digitális tartalmak csakúgy, mint a tanítási órák felvételei. A hi-

ányzó tartalmakat a diákok szerb nyelven követhetik az RTS 3 és az RTS Planeta csator-

nákon. A vetítés kezdetéről és a tartalmak megjelentetéséről az iskolák és általuk a szülők 

is tájékoztatást kapnak a minisztérium és a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai webol-

dalán. A tanárok, akik a tanítást a nemzeti kisebbségek nyelvén valósítják meg kötelesek 

további támogatást nyújtani a tanítási folyamat során minden rendelkezésre álló kommu-

nikációs módszert alkalmazva. 

A középiskolai tanításban az általános oktatási tartalmak és az egyes szaktantárgyak 

előadásai hozzáférhetőek lesznek az RTS Planeta platformján. A középiskolák kötelezett-

sége, hogy a saját weboldalukra feltöltsenek minden hivatkozást, amelyek segítik a hoz-

záférést a tananyaghoz és a platformokhoz. 

A tanításhoz, melyhez strukturált individualizált munkamódszer szükséges, azaz indivi-

duális oktatási terv (IOP), IOP-1, IOP-2 és IOP-3 alkalmazása, a tanárok külön tanítási 

anyagokat készítenek, és hozzáférhetővé teszik azt a tanulók számára a szülőkkel való 

egyeztetés során elfogadott módon. 

Az általános és középiskolai tanároknak és tanulóknak nagyszámú online platform (Viber, 

Zoom, Microsoft Teams) áll rendelkezésére csakúgy, mint az Én iskolám (Moja škola) on-

line oktató nemzeti platform. Ennek alkalmazásával a tanárok és a tanulók interakciót 
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valósíthatnak meg egymás között, így az oktatási tartalmakat továbbítani tudják egyik féltől 

a másik felé. Ezen platformok felhasználói útmutatói a www.rasporednastave.gov.rs web-

oldalon találhatók, és ezek teljesen ingyenesen hozzáférhetők. A minisztérium hivatalos 

weboldalán közzéteszik az aktuális értesítéseket, a megfelelő útmutatókat stb. 

A tanuló fejlődése és előmenetele érdekében, valamint a folyó iskolaév sikeres befejezése 

céljából kérem a szülőket, hogy felelősségteljesen és a lehetőségeikhez mérten kövessék 

gyermekeik otthoni tanulását, ösztönözzék a tanulókat a munkában megnyilvánuló rend-

szerességre. Az oktatási tartalmak célja magának a tanulási eljárásnak a megvalósítása, 

amit a szükséghelyzet miatt otthonról valósítanak meg a tanárok a szülők hathatós támo-

gatásával egyetemben. A tanulók megkapják az útmutatást a házi feladatok kidolgozásá-

hoz, az esszéíráshoz, a bemutatók elkészítéséhez stb., melyeket egyedül vagy szülői se-

gítséggel e-mailben küldenek meg a tanároknak, vagy egyéb oktatási platformok 

segítségével. Ez minden tantárgyra vonatkozik, miáltal a tanulás folyamatosságát, a ha-

ladás és az értékelés lehetőségét kívánjuk biztosítani. Ennek érdekében a tanárok köteles-

sége, hogy minden megvalósított tanítási egységet nyilvántartsanak az elektronikus nap-

lóban és/vagy egyéb pedagógiai dokumentációkban. A helyzet normalizálását követően, 

a tantermekbe való visszatéréskor, minden elektronikusan, formatív módon értékelt 

munka alapul fog szolgálni az iskolaév végi szimultán értékeléshez. 

Mindez előfeltétel az iskolaév befejezésének és az iskoláztatás folytatásának. Ezt kizáró-

lag a szülők támogatásával együtt tudjuk sikeresen megvalósítani. 

Az iskola segítségével a szülők megkapják az illetékes szervek egyéb útmutatását is a 

járványügyi helyzettel kapcsolatban, de a pszichoszociális segítségnyújtás formáit is igé-

nyelhetik a szükséghelyzetben. 

A szülők a távoktatásra vonatkozó kérdéseiket a 011/735 05 57-es telefonszámon tehetik fel. 

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket, 

Mladen Šarčević miniszter 


