
Младен Шарчевић: Цео ансамбл добио задатак до ситних цреваца, биће све под конац 1. септембра; родитељи забринути
четвртак, 20 август 2020 20:05

"Цео ансамбл је добио задатак до ситних цреваца, шта раде и психолог и педагог,
библиотекар, све је у функцији да се ово спроведе како ваља”, све ће бити "под конац",
родитељи и просвета и даље забринути.

  

  

Магла, конфузија и лавиринт - речи су којима многи родитељи и просветни радници
описују почетак нове школске године. Међутим, ресорни министар Младен Шарчевић
уверава да разлога за бригу нема.

  

Министар каже да ће 1. септембра све бити "под конац."

  

"Цео ансабл је добио задатак до ситних цреваца, шта раде и психолог и педагог,
библиотекар, све је у функцији да се ово спроведе како ваља", рекао је министар
просвете Младен Шарчевић.
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Први човек просвете наводи да је извесно да ће прваци бити враћени у школе, док о
осталим разредима није говорио детаљно.

  

"Ми смо сад већ негде са данашњим даном скоро 85 одсто садржаја за септембар за све
нивое снимили, снима се на осам језика националних мањина по разним регијама, тај
обим наставе ни једна држава колико знам није урадила у Европи, да не буде само
реклама, ви проверите, у региону сигурно нису и гледају шта ће Србија да уради па
узимају углавном наш модел", објашњава Шарчевић.

  

А за копирање српског модела наставе, школе у региону, ипак, ће морати још да чекају.
Јер представници појединих просветних синдиката кажу да су "хвалоспеви" министра
Младена Шарчевића на рачун почетка школе "јефтин политички трик". Тврде и да
запослени још нису добили прецизна упутства како ће све функционисати.

  

"После неколико месеци збуњујућих изјава о невероватним моделима наставе (на које се
угледа свет), министар и његово министарство су се тек сад пробудили и нико не зна
шта ће бити од 1.септембра. Жртвујете просвету, господине Шарчевићу. Јесте ли то
сами смислили или покушавате да се умилите новом мандатару? Министре, већ је касно
да Вама било шта поручимо. Нама са Вама нема помоћи", навели су из Уније синдиката
просветних радника Србије.

  

Из Форума београдских гимназија упозоравају да су многе школе у ризику од преношења
коронавируса, јер немају услове за спровођење епидемиолошких мера. Кажу и да су
ресорном министру на то указали у писму које су му упутили. Тражили су и да се између
осталог просветним радницима омогући ПЦР тестирање без чекања ако се код некога
појаве симптоми, као и да старије колеге које имају хроничне болести имају могућност да
се изјасне да раде само од куће.

  

"Ми смо од министра добили писани одговор у ком се он усагласио у начелу са свим
нашим захтевима, али он за велики број тих захтева, како је реко, није надлежан, већ
можда нека друга министарства и он је рекао да ће то дати као препоруку што смо ми
предложили, ми никакв конретан одговор до сада нисмо добили", рекла је Ана
Димитријевић из Форума београдских гимназија.
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Уколико се што пре не предузму конкретни потези заштите ђака и наставника,
запослени у просвети упозоравају да ће после медицинске, њихова професија бити
најугроженија.

  

(Н1)
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