ХОЋЕ ЛИ ЂАЦИ ОД СЕПТЕМБРА У КЛУПЕ ИЛИ ПРЕД ТЕЛЕВИЗОРЕ И РАЧУНАРЕ?
Н1-Филип Лукић
Обавезне маске, дезинфекција и држање физичке дистнаце су мере које чекају ђаке који се од септембра
врате у школске клупе. Међутим осим оних најмлађих, од првог до четвртог разреда основне школе, сви
остали ученици моћи ће да бирају хоће ли у учионицу или пред екран свог компјутера.
Хоће ли ђаци, од 1. септембра у клупе или пред телевизоре, и под којим условима, још увек се са
сигурношћу не зна.
Министар просвете Младен Шарчевић поручује да су приротет најмлађи, те да је готово сигурно да ће
школе ове јесени дочекати ђаке од првог до четврог разреда, и то уз строге епидемиолошке мере.
Према предлогу Министарства просвете од наредне школске године ђаци би требало да буду подељени у
четири смене, маске обавезне, а одељења не би смела да имају више од 15 ученика.
Из Форума београдских гимназија поручују да, ако се план наставе не разради, школској години прети
хаос.
"Не верујем да ћемо имати нормалну наставу, чак и ако се пређе на овај модел који министар најавио кроз
медије. Нисам сигуран колико ће то трајати. Као што сам већ рекао постоји бојазан да ћемо ући у један
организациони хаос, где се, што би у народу рекли, не зна ни ко пије ни ко плаћа", рекао је Александар
Марков из Форума.
О томе хоће ли ђаци пред таблу или рачунаре, коначну реч даће родитељи и просветни радници, а не
министарство, поручује министар просвете Младен Шарчевић.
"Дали смо могућност да родитељ бира да ли жели да му дете иде у школу по понуђеном моделу или да
учи од куће онлајн. Ако је то било легално од марта до јуна, не видим зашто не би било и у следећем
циклусу", каже министар.
Из синдиката просветних радника Незавиност, међутим, тврде да су предлози министра нереални, а да
одговорност за организацију наставе покушава да пребаци на наставнике.
"Министар покушава да сву одговорност пребаци на школе и реализаторе наставе, али је такође спреман
да све успехе и све оно што је добро било у претходном периоду онлајн наставе пригли себи, односно
припише себи успехе које му не припадају", оцењује Весна Војводић Митровић.
Да министар Шарчевић жели да избегне одговорност и одлуку пребаци на родитеље, сматрају и у
удружењу „Родтељ“, одакле упозоравају да министарство нема јасан план за почетак школске године.
"Министарство мора да преузме апсолутну одговорност за све што се дешава у школама и треба да да
јасна упутства и школама и родитељима, а не после да се упре прстом у родитеље и каже ето тако сте
хтели, па вам је сад тако испало", каже Драгана Соћанин из тог удружења.
Настава у школама прекинута је средином марта, када је у Србији због епидемије коронавируса
проглашено вандрендо стање.
Министарство је тада организовало телевизијску и онлајн наставу, а родитељи упозоравју да квалитет
образовања њихове деце не би требало да буде жртва коронавируса.

