ЂАЦИ СЕ ВРАЋАЈУ У КЛУПЕ, РОДИТЕЉИ И НАСТАВНИЦИ СТРАХУЈУ ОД ШИРЕЊА ЗАРАЗЕ
Школска година наставља се у понедељак и према одлуци Кризног штаба настава ће се одвијати по
систему из септембра прошле године. То значи да ће средњошколци на наставу ићи сваке друге недеље,
старији основци сваки други дан, а млађи свакодневно. Док то за ђаке и неке родитеље представља
олакшицу, просветари и синдикати су забринути - због поновног буктања епидемије и доношења вируса
у породице.
После скоро два месеца, ђаци ће задатке поново преписивати са праве уместо са виртуелне табле. Модел
који је Министарство просвете изабрало исти је онај који је важио на почетку школске године. Разлика
је, међутим, што је тада дневно било око сто заражених коронавирусом, а сада их је преко хиљаду.
Због тога би и овај пут требало задржати и онлајн режим наставе, поручујд Гордана Племић из Удружења
Родитељ.
„Да и једни и други буду потпуно покривени, јер оно што смо видели до сада, да ако је кренула редовна
настава, а постоје нека деца која иду онлајн, они нису на прави начин покривени том онлајн наставом. И
онда су они некако у још већем заостатку, него што иначе мислим да су сва деца ове године у заостатку“,
каже Племић.
Да настава преко интернета није срећно решење сагласни су и наставници. Али их истовремено брине и
повратак у школе. Нарочито у оне где се сва настава одвија у једној учионици. Међутим, наставница
Бранка Бубањ оптимистично поручује:
„Трудићемо се да се сачувамо, живот мора да се настави, не можемо стати, деца се ипак морају школовати,
а са друге стране једни би да се настави онлајн настава. Комбинација једног и другог можда и није лоша“,
сматра она.
Наставу организовати у складу са епидемиолошком ситуацијом
Весна Војводић из синдиката Независност понавља захтев са почетка школске године – да се часови
организују у складу са епидемиолошком ситуацијом у одређеној школској управи.
„Нису сви градови, нити све руралне средине у истом положају, тако је и бесмислено да сви будемо
поново укључени, као што смо сви били оним декретом искључени 30. новембра“, поручује Војводић.
На опасност од заразе упозорава и Бранка Бубањ.
„Пазите, овог момента једно пола милиона људи је укључено у просвету и није то што ће мени 15 ђака
ући у учионицу, они улазе из 15 породица, значи није то само 15 деце и та могућност заразе је далеко
већа“, подсећа она.
Због тога, процена је синдиката, режим по којем средњошколци на наставу иду сваке друге недеље,
старији основци сваки други дан, а млађи свакодневно, на дуже стазе неће потрајати.

