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Изузетно је опасно и штетно да деца и тинејџери не иду у школу јер без ње не могу да се социјализују, 

истиче у изјави за „Вести“ др Томислав Живановић, професор Пољопривредног факултета у Београду 

и потпредседник Уједињених гранских синдиката Независност. 
Он сматра да квалитет и успех младих зависе од квалитета њихове комуникације и да уколико корона и даље 

буде водила изолацији, ствараће од младих особењаке и асоцијалне особе. 

Са становишта професора са дугом каријером указује да је штетно да млади нараштају буду дуго одвојени 

од школске заједнице, односно од својих вршњака и предавача. 

– То је врло штетно јер деца оно што не науче од градива могу да постигну и стекну та знања нешто касније, 

али оно што пропусте у комуникацији и дружењу не могу- нагласио је наш саговорник. 

Живу реч, према речима нашег саговорника, не може ништа да замени. 

– Разлика између човека и мајмуна је управо у томе што је човек тај који говори и учи што му отвара пут 

напред. То је оно што је цивилизацију стално водило даљем развијању – појашњава овај универзитески 

професор. 

Живановић нови начин функционисања образовања на који је корона вирус приморао читаву планету види 

као велику ману. 

– Учење на даљину и провера знања унела је једну негативну ствар како у школе, тако и на факултете где 

када деца у школи, али и студенти на факултету стоји пред професором одговара и види се ко је он и колико 

зна. За разлику од тог индивидуалног, онлајн рад и учење или како га зову учење на даљину, могу да буду 

колективни и да се раде уз помоћ родитеља или вршњака и то је огроман хендикеп – сматра Томислав 

Живановић. Он указује на велику предност похађања школа, наводећи да се у образовним установама, од 

основних до високошколских одиграва интерактивна комуникација ђак са ђаком, односно студент са 

студентом и друга, између шака и професора. 

– У онлајн настави то није случај, млади су пред екранима са којих треба да уче и раде, И нема те неопходне 

интеракције – указује наш саговорник. 

Непожељни креативци 

Др Томислав Живановић сматра да је овакав начин даљинских стицања и провере знања одраз 

намера новог светског поретка. 

– Тежња креатора тог новог поретка је шта ће планети они који мисле. Потребни су им радници попут 

оних који ће мотати каблове. Пуки извршиоци простих послова у индустрији, а не креативци. С тим 

померањем односа у друштву нема напретка света – уверен је Живановић. 

Он сматра да је просперитет могућ уколико привредници подрже друштвене науке и ако буде 

постигнут баланс те две сфере. 

– Само такав пут води просперитету планете, баланс рада и капитала. Без правилног балансирања 

свих сфера и свих актера нема напретка – закључио је Живановић. 

Блокада „глобалног села“ 

– Уз одсуство дружења имамо и веома отежано путовање, што ће, између осталог утицати и на размену 

ученика и студената. Односно на њихов одлазак у друге земље, на део школовања, као и долазак 

младих из земаља широм планете у Србију. Уз онлајн учење и оцене и то ће водити срозавању 

квалитета универзитета и школа – мишљења је Томислав Живановић. 
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