
 

 

 

 

 

КОДЕКС ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ  

кои реализираат онлајн настава во 

ООУ „Ванчо Николески“ - учебна 2020/21 

Наставникот треба:  

 Да биде обучен и да го познава начинот на работа на онлајн настава на платформата 

која организира часови.  

 Да го организира во целост часот за ученици од соодветното одделение.  

 Да се вклучува 5 минути порано за да ги „пречека“ учениците на часот.  

 Задолжително да биде вклучен на камера и звук.  

 На почетокот од часот да даде насоки за начинот на организација на часот, вклучување 

и исклучување од часот.  

 Да биде пристојно облечен и пристојно да седи пред компјутерот. 

 Да се грижи компјутерот секогаш да е со полна батерија или вклучена батерија во 

струја, за да не дојде до прекин на часот.  

 Да зборува разбирливо и со умерено темпо, за да може сите да го слушаат и разберат.  

 Да ги вклучува и исклучува учениците кои се вклучуваат во дијалог со него.  

 Да обезбеди просторијата во која се реализира часот да биде тивка, да не се слушаат 

звуци од надвор, да не бидат вклучени електрични уреди (ТВ, радио и сл.).  

 Да обезбеди просторијата во која се наоѓа да биде доволно осветлена.  

 Да го сослушува секој ученик.  

 Да му помага со мотивациски прашања на ученикот кој има потреба од помош.  

 Мобилниот телефон да биде намален, односно без звук и да не се гледа на камера (би 

требало да биде до наставникот поради комуницирање со учениците на пораки доколку 

имаат некој технички проблем).  

 Да им помага на учениците кои имаат потешкотии при вклучувањето (им помага во 

дирекна комуникација на чет или смс порака, но бесчујно да не им смета на другите 

кои се вклучени).  

 Да го следи ученикот што зборува и да го коригира доколку е потребно.  

 Наставникот да биде позитивен и мотивациски пример на учениците во спроведување 

на бон тон во онлајн учењето.  

 
                     Директор  

               Елена Ел Нади 


