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Упутство за евиденцију садржаја рада у е-Дневник
1. Сваки наставник је имао задатак да у недељном оперативном плану наведе
садржаје тј. наставне јединице које планира реализовати у текућој недељи. Ове
наставне јединице и бележи у е-Дневник, у простор свог часа према већ
утврђеном распореду часова. Дакле, са ученицима реализујете часове користећи
своје материјале онлајн тако што настављате где сте стали прошле недеље
.
Свако пише према свом плану оно што реализује са децом;
2. У 
белешкама обавезно навести начине реализације које сте и навели у
оперативним плановима. Нагласити путем које платформе, друштвене мреже,
уџбеника и сл. реализујете наставу (облик комуникације са ученицима и
канали комуникације);
3. Од понедељка ће активна бити платформа РТС Планета. Савет је да садржаји
који буду били доступни нашим ученицима на овој платформи вам послуже
само као помоћ у раду. Нека вам послуже за нпр. обнављање, утврђивање
уколико буду приказани садржаји које сте већ обрађивали са ученицима; На
платформу се пријављујете путем свог Facebook налога; Све што буде
приказано, а у вези је са вашим предметом, обавезно евидентирате у
е-Дневник у део свог часа са белешком;
4. У 
е-Дневнику у делу додај активност ученика б
ележите податке о њиховом
напредовању које добијете кроз домаће задатке, структуирана вежбања,
провере, есеје, пројекте, презентације, цртеже,.... Ове белешке ће послужити
усврху формативног оцењивања које ће на крају бити искоришћено за
оцењивање ученика на крају школске године.
5. Одсутних ученика нема, осим у ситуацији да се ученик ниједном не одазове
позиву наставника, односно не укључи у комуникацију;
6. Теоријска настава и вежбе ће се евидентирати у складу са усвојеним
распоредом часова у е-Дневнику;
7. 
Блок настава на свим профилима мења свој распоред и одлаже се за последње
недеље школске године (мај, јун) у зависности од броја блокова и профила,
осим блок наставе из Прве помоћи у 1/1,1/3 и 1/4 одељењу која ће се
реализовати у недељи када је и планирана. У складу са овим новим распоредом
треба планирати рад и евиденцију у е-Дневнику.
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