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Драги ученици,  

 

Поново се налазимо у ситуацији да се настава одвија на даљину. У ту сврху 

виртуелна школа је постављена на платформи G Suite for Education. То је заштићен 

виртуелни простор у коме се могу наћи само ученици и запослени наше школе. Како 

бисмо одржали и сачували безбедност и квалитет образовно–васпитног процеса, веома је 

важно да поштујемо одређена правила понашања.  

У виртуелној учионици правила понашања су иста као и у правој учионици. 

Подсетићемо вас на њих и допунити неким правилима која су специфична за дигитално 

окружење.  

 

 

Правила понашања у виртуелном окружењу  

 
1. Пре него што уђете у своје учионице потребно је да искључите потенцијалне 

ометаче (нпр. телевизор) као и своје мобилне телефоне (осим уколико их не користите 

за праћење наставе).  

2. Када приступите виртуелној учионици, потребно је да прво искључите своје 

микрофоне.  

3. Пре него што почнете да говорите потребно је да затражите реч од наставника.  

4. Микрофон ћете укључити када нешто желите да питате, уколико вам нешто није 

јасно или када вам наставник каже, како бисте продискутовали о градиву или због 

провере знања.  

5. Чет служи искључиво за комуникацију између наставника и ученика. Забрањени 

су коментари на чету који нису у вези са градивом као и непримерени коментари или 

садржаји.  

6. У виртуелној учионици понашајте се као и у школи што подразумева пристојно 

понашање, међусобно поштовање и уважавање, прихватање различитости, лепо 

изражавање према свим учесницима у наставном процесу.  

7. Забрањено је фотографисање, снимање, објављивање или дељење било ког 

садржаја насталог током наставе на даљину.  

8. Забрањена је непримерена онлајн комуникација са било којим учесником у 

процесу и објављивање непримерених садржаја.  

9. Забрањено је свако дељење корисничког имена и лозинке ученика са трећим 

лицем.  

10. Сви морају поштовати ауторска права и не смеју туђе радове приказивати као 

своје.  

11. У евиденцији присуства ученика биће евидентирани сви ученици који нису 

присуствовали часу путем наставе на даљину.  

 

 

Свако непоштовање правила повлачи одговорност ученика и предузимање мера у 

складу са Правилником и Законом.  

 

 

Желимо вам добро здравље и успешан рад током наставе на даљину!  

 

Управа школе 

 

 


