Обавештење
Поштовани директори средњих стручних школа и драге колеге,
Молимо Вас да наставнике и стручне сараднике у вашим установама упознате са
садржајима који су посебно припремљени према упутствима Министарства просвете,
науке и технолошког развоја ради ефикаснијег и лакшег спровођења наставе на даљину
за све ученике и наставнике у средњем стручном образовању.

Средње стручно образовање
Видео часови за подручје рада саобраћај доступни су (уз услов да се корисници
региструју – бесплатно) на РТС планети на адреси:

https://rtsplaneta.rs/video/list/category/631/saobraa
Часове снимају наставници из средњих стручних школа према плану и упутствима
министарства и то за 3 образовна профила*1:




Техничар друмског саобраћаја– 9 предмета:
1. Саобраћајни системи I разред (снимају Техничка школа Врање, Средња стручна
школа Крагујевац, Техничка школа ГСП);
2. Технологија материјала I разред (снимају Саобраћајно-техничка школа Земун,
Саобраћајна школа "Пинки", Средња стручна школа "4. јули");
3. Регулисање и безбедност саобраћаја II разред (снимају Саобраћајно-техничка
школа Земун, Средња стручна школа Ниш, Техничка школа "Радоје Љубичић");
4. Саобраћајна инфраструктура II разред (снимају Техничко пољопривредна школа
Сјеница, Техничка школа "Иван Сарић", Техничка школа Зрењанин);
5. Регулисање и безбедност саобраћаја III разред (снимају Средња стручна школа
Крагујевац, Техничка школа ГСП, Саобраћајно-техничка школа Земун);
6. Организација превоза III разред (снимају Саобраћајна школа "Пинки", Електросаобраћајна техничка школа "Никола Тесла", Политехничка школа Пожаревац );
7. Регулисање саобраћаја IV разред (снимају Машинско-саобраћајна школа, Електросаобраћајна техничка школа "Никола Тесла", Саобраћајна школа "Пинки");
8. Организација превоза IV разред (снимају Саобраћајно-техничка школа Земун,
Политехничка школа Пожаревац, Машинско-саобраћајна школа);
9. Гараже, сервиси и паркиралишта IV разред (снимају Саобраћајно-техничка
школа Земун, Техничка школа ГСП, Средња стручна школа "4. јули");
Техничар вуче – 3 (4*2) предмета:
1. Основе саобраћаја и транспорта I разред (снима Железничка техничка школа);
2. Организација железничког саобраћаја II разред (снима Железничка техничка
школа);



3. Организација железничког саобраћаја III разред (снима Железничка техничка
школа);
4. *2Организација железничког саобраћаја IV разред (снима Железничка техничка
школа);
Наутички техничар – речни смер – 2 предмета:
1. Теорија брода I разред (снима Саобраћајна школа "Пинки");
2. Рачна навигација II разред (снима Школа за бродарство, бродоградњу и
хидроградњу);

*1

садржаји се могу користити за друге трогодишње и четворогодишње профиле у подручју рада
саобраћај.

Остали извори
Поред наведених часова, наставници имају могућност да користе и друге изворе за
наставне материјале, међу којима и различите YouTube канале.
Можемо препоручити садржаје објаљене на YouTube каналу Центра за одрживи
развој и безбедност саобраћаја (аутори су Биљана Кордић дипл. сао. инж. педагошки
саветник, Драган Панић дипл. сао. инж., Дејан Милановић дипл. сао. инж. и други):

https://www.youtube.com/channel/UCszMvP5e8VaGOYCs4XSJviA
Наставници и ученици могу да користе и садржаје који су снимљени у другим
подручјима рада, нпр. машинство и обрада метала, односно електротехника, а садржаје
могу пронаћи на РТС планети на адреси:

https://rtsplaneta.rs/video/list/category/588/struchni-predmeti-202021
Општеобразовни предмети
За наставу из општеобразовних предмета могу се користити садржаји на РТС планети
на адреси:

https://rtsplaneta.rs/video/list/category/586/opshteobrazovni-predmeti-202021
Дуално образовање
За наставу предмета за образовне профиле у дуалном образовању могу се користити
садржаји на РТС планети на адреси:

https://rtsplaneta.rs/video/list/category/591/dualno-obrazovae-202021
Позивамо све заинтересоване колеге да нас обавесте о другим доступним изворима
наставних материјала како бисмо могли да путем сајта Заједнице поделимо те
информације.
Желимо свима добро здравље и успешан рад!

