
РУЖИЋ КАЖЕ ДА ШКОЛЕ ОСТАЈУ ОТВОРЕНЕ, СИНДИКАТИ ПОРУЧУЈУ - МИНИСТАРСТВО 

НЕМА ПЛАН 

 

Хоће ли се школе у Србији затварати због наглог скока заражених коронавирусом, одлучиће 

епидемиолози, поручује нови министар просвете Бранко Ружић и додаје да затварање школа није у 

плану, иако је образовни систем спреман за онлајн наставу. Просветари министру не верују и поручују 

да је време да изађе са конктентим планом и решењима. 

Да махну школским клупама и својим другарима ђаци ће причекати бар још неко време, а када ће таблу 

заменити рачунаром, одлучиће епидмеиолози, поручује нови министар просвете. 

"За сада нема разлога за заустављање живота и ми морамо да имамо и алтернативна решења. 

Континуитет стицања знања и уопше функционисања система образовања ће бити обезбеђен, а 

референтни органи, пре свега Кризни штаб, биће орјентир за све нас када ћемо, да ли ћемо и на који 

начин променити приступ овој теми", каже министар просвете Бранко Ружић.  

Кризни штаб приступ не мења и остаје при ставу да разлога за затварањем школа још нема, јер је од 

почетка школске године коронавирусом заражено укупно 313 ученика. 

"Школски систем је спреман за прелазак на онлајн наставу, али имамо наду да до тога неће доћи, 

поготово имајући у виду колико је до сада успело да се спречи ширење вируса у школама. То зависи 

од нас самих али за сада могу да упутим све похвале за децу и наставнике", каже чланица Кризног 

штаба Дарија Кисић Тепавчевић.  

Уместо похвала, од Кризног штаба очекују детаљно разрађен план како ће се настава одвијати уколико 

се ситуација у школама нагло погорша, поручују синдикати. 

"За сада тог плана нема и мени се чини да ће тек амдинистрација министра Ружића морати да извлачи 

вруће кестење из ватре. Оно што је свакако извесно, јесте да у школски систем, ни током прошле 

школске године, а ни сада, није улагано на начин да би тај прелазак на онлајн наставу био без муке", 

сматра Весна Војводић из Синдиката просветних радника "Независност". 

Муке око онлајн наставе родитељима и наставницима већ су познате из прошле школске године - фале 

компјутери, таблети и телефони за ђаке и наставнике, али и озбиљност Министарства просвете. 

"Ако се прелази на онлајн наставу, требало је водити рачуна да ученици имају адекватну опрему и да 

смо овај период искористили да се припремимо и ресурсима и знањем да можемо да радимо онлајн. 

Оно је била импровизована онлајн наставана ентузијазму настваника и терету који су поднели 

родитељи. Тако да, сви смо ми у благом страху шта ће то као резултат образовног процеса свима нама 

дати", каже Снежана Романдић из Уније просветних радника Србије. 

Н1: Јесу ли наставници уморни од тог ентузијзма који су показали на почетку? 

Романдић: Кажу да немамо право да будемо уморни. А да ли смо уморни, уморни смо колико и сви 

око нас. 

Иако уморни, просветари поручују да су оптимисти, од новог министра очекују бољу комуникацију и 

више разумевања, а од премијерке Брнабић да испуни обећање из свог експозеа и дигитализује 

школство у Србији.  

 

 


