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О COVID програму интензивне подршке у учењу

COVID програм интензивне подршке у учењу (COVID Intensive Learning Support Program 
(CILSP)) пружа наставу у малим групама за ученике којима је то најпотребније у основним, 
средњим и специјалним школама у NSW-у.

Програм је основан заједничким напорима Министарства за образовање NSW-а, 
Католичких школа NSW-а и Удружења независних школа NSW-а.

Програм је уведен да помогне ученицима на чије су учење утицали продужени периоди 
наставе од куће првенствено због пандемије COVID-19. Програм је усмерен на писменост 
и математику.

Свака школа развија сопствени програм заснован на потребама својих ученика и управља 
програмом запошљавајући посебно обучене наставнике и друге васпитаче као што су 
универзитетски предавачи и васпитачи за предшколски узраст. Ови часови у малим 
групама могу се одржавати пре или после школе или током редовних школских часова.

Како програм функционише

Кроз COVID програм интензивне подршке у учењу, школама су обезбеђена финансијска 
средства за запошљавање додатног наставног особља које ученицима држи наставу у 
малим групама.

У сарадњи са директором школе и користећи различите методе процене, разредни 
учитељ/наставник одређује која деца би имала користи од наставе у малим групама.

Затим се разговара са родитељима или старатељима о укључивању сваког детета у 
програм и израђује план наставе. Напредовање детета се редовно проверава и одржава 
контакт са родитељима и старатељима.

Главне одлике програма

• У оквиру програма се пружа подршка ученицима у свим NSW државним школама. Током 
2021. године укупно 265.000 ученика је примило овакву подршку.

• Наставу у малим групама обезбеђује додатно наставно особље – укључујући повремене 
и привремене наставнике, пензионисане наставнике и студенте наставнике. Додатни 
наставници блиско сарађују са разредним учитељима или наставницима како би се 
осигурало да је подршка у учењу усмерена на потребе ученика.

• Подршка у учењу се углавном усмерава на писменост и математику.
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• Тим специјалних образовних стручњака и администратора подржава и усмерава школе у 
спровођењу програма.

• Настава у малим групама укључује додатну подршку у настави и учењу за групе од 2-5 
ученика. Ученици се подучавају редовно током унапред одређеног времена са намером 
да се појача настава у учионици.

COVID програм интензивне подршке у учењу и ваше дете

Учитељ или наставник вашег детета ће вас контактирати ако сматра да би програм 
користио вашем детету.

Ако желите да сазнате више о овом програму, посетите веб страницу COVID програма 
интензивне подршке у учењу (COVID Intensive Learning Support Program webpage). Ако 
су вам потребне додатне информације, разговарајте о овом програму са учитељем или 
наставником вашег детета.

Телефонска преводилачка служба
Ако желите детаљније информације молимо да назовете директора ваше школе. Ако вам је 
потребан тумач да вам помогне у разговору, позовите Телефонску преводилачку службу на 
131 450 и затражите тумача за ваш језик. Реците оператеру телефонски број који желите 
да позовете и он/она ће вас спојити са тумачем да вам помогне у разговору. Ова услуга је 
за вас бесплатна.
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https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/covid-learning-support-program

