
Часови енглеског језика на даљину у ОШ “Звездобројци” и
предлози за наставнике деце млађег школског узраста

Нела Крањчевић Спринкле, дипл. педагог и наставница енглеског језика

27. март 2020. 

Искуство рада у америчком образовном систему са студентима којима је енглески
други језик, а путем коришћења најсавременијих средстава и метода рада ме је
добро  припремило  за  ситуацију  у  којој  се,  милиони  наставника  широм  света,
тренутно налазе због прекида наставе услед епидемије вируса КОВИД-19. 

Пре свега, желела бих да почнем овај текст уз захвалност фантастичном Тиму за
енглески као други језик у Шарлот Мекленбург школском систему, који ме је својом
константном подршком, едукацијом, позитивном мотивацијом и захвалношћу коју
су показивали према мом раду,  учинио  да будем одлично обучена  да пружим
подршку својим садашњим ученицима, родитељима и колегама. 

Сада ћу објаснити како  се одвија настава енглеског  језика на дљину у  оквиру
Основне  школе  “Звездобројци”,  и  које  су  позитивне  стране  оваквог  рада  којих
свакако има доста. Даћу и неке предлоге за различите методе и облике рада на
даљину. Настава је организована уз коришћење Гугл учионице где се комуницира
свакодневно с родитељима, постављају задаци и шаље повратна информација о
урађеним задацима.  С обзиром да су  наши ученици млађег  школског  узраста,
добра и честа комуникација с родитељима је неопходна да би се настава успешно
одвијала.  Родитељима  није  увек  лако  да,  уз  све  редовне  обавезе,  помажу
свакодневно у реализацији наставе, али су и они свесни да је ово један догађај
без преседана и да се нико од нас није припремао да у оваквим условима живи и
ради. Због тога је важно да имамо пуно разумевања једни за друге, да држимо
канале комуникације отвореним, и да свако са своје стране учини све што може
како би деца изашла из свега овога без озбиљних последица по њихово психо-
физичко  здравље,  пре  свега,  али  и  образовање,  социјализацију,  креативност,
здраве навике, итд. 

Као дипломирани педагог и наставник енглеског језика и неко ко има искуства у
раду с децом којој је енглески страни језик, али и са децом којој је енглески други
језик (и та деца обично морају да савладају основе језика веома брзо да би се
укључила у рад школе где се настава одвија на енглеском)  знам колико је важно
имати  континуитет  у  раду,  али  и  посветити  време  сваком  језичком  домену  -
говору,  слушању,  читању и писању.  Како обезбедити висок квалитет наставе и
пажљиво  избалансирати  време  које  дете  треба  да  проведе  поред  екрана  с



временом које му је потребно да задовољи своје остале развојне потребе? За
мене је добро решење у интердисциплинарном приступу где наставници заједно
држе тематску наставу путем једне од платформи као што су “Zoom” ili  “Google
Hangouts”. На овај начин се скраћује време које деца проводе испред екрана, а и
нуди им се могућност да се баве неким проблемом из различитих перспектива и
на  тај  начин  боље  развију  критичко  мишљење  и  увиде  повезаност  међу
различитим  дисциплинама  или  предметима.  Прву  платформу  препоручујем
наставницима који имају до 25 ученика у групи, а другу за до 10. Оно што је добро
код обе платформе је да постоји и опција да се подели и оно што је на екрану, што
значи  да  можете  ученицима  да  показујете  и  онлајн  материјал,  презентације,
слике, итд. Наставници се могу и договарати и планирати наставу уз помоћ неке
од ових платформи, Скајпа, Вајбера, итд. 
Други начин да се контролише време које деца проводе поред екрана је да се
задаци осмисле тако да укључују и задовољење неких других дечјих потреба. На
пример, млађа деца воле игре и покрет, зашто онда не осмислити активност која
захтева слушање инструкција на енглеском језику и потрагу за предметима. Ја
сам осмислила једну такву игру уз помоћ платформе Флипгрид која је бесплатна и
где се могу снимати кратки видео и аудио клипови. Може се поделити линк или КР
код који се скенира и кад се аудио отвори, дете чује шта треба да тражи. Када
нађе предмет, дете чекира квадрат у Гугл документу који има назив и слику сваког
предмета и где постоје две опције: нашао и нисам нашао предмет. Ево како то
изгледа:
  

Још неке од идеја које сам реализовала у прве две недеље рада на даљину је и
Бинго  игра  у  кући  где  деца  бирају  4  активности  у  низу  да  би  добила  бинго.
Повезала сам ову активност такође са слушањем јер сам снимила аудио где на



енглеском говорим назив за сваку активност. 

Када је у питању говор, ученици имају прилику да га вежбају уз помоћ кратких
клипова  које  праве  по  инструкцији  и  моделу  који  од  мене  добијају  готово
свакодневно. Клипови су кратки, не захтевају више од 5-10 минута испред екрана
и већином су само аудио снимци, што значи да деца не морају ни да гледају у
екран. Могућност да виде и чују своје другаре на истој Флипгрид платформи је
фантастичан начин да се постигне велика ретенција знања јер деца слушају исте
речи,  изразе  и  реченице  много  пута.  Због  овога  сам  мишљења  да  су  видео
клипови некад чак и ефектнији од онлајн наставе. Ми смо данас дошли до 1000.
прегледа клипова на енглеском језику. 

За писање и цртање користимо Гугл учионицу где родитељи могу да окаче слике
из радне свеске или листа на ком је дете радило. Такође је могуће неке задатке и
радити  онлајн  у  Гугл  документима  и  одмах  предати  у  Гугл  учионици  ако  је
наставник направио копију задатка за сваког ученика. 

Ово је моја учионица из енглеског језика на Флипгриду: 



Али, не заборавимо да је онлајн настава, тј. контакт уживо с учитељицама, пре
свега, и осталим другарима такође изузетно важна за децу јер им пружа прилику
да задовоље своје друштвене потребе, да се социјализују и да не изгубе осећај
припадништва, а и постојање рутине у њиховом животу је сада посебно значајно. 


