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Кризни штаб је дао препоруке за почетак школске године. Ученици од првог до четвртог
разреда основне школе ће наставу похађати у учионицама, где ће максимално моћи да
их буде 15. Имаће највише четири скраћена часа од по 30 минута. Старији разреди ће
имати комбинацију онлајн и редовне наставе. Маске су обавезне и за ђаке и за
просветне раднике, а дезинфекција ће се обављати после сваке смене и по потреби.

  

  

Министар просвете Младен Шарчевић каже за РТС да је било неопходно изаћи у сусрет
родитељима који имају млађу децу која не могу сама да буду код куће.

  

"Сутра шаљемо детаљна упутства школама. Разне моделе разрађујемо више од два
месеца. Припремамо се за сваки сценарио. Под овим околностима нисмо раније смели да
изађемо у јавност, али нисмо неспремни", истиче Шарчевић.
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Наглашава да епидемиолошка ситуација диктира начин на који школски систем може да
се организује.

  

"Часови од пола сата су у овом тренутку нужда. Истовремено, све се емитује и на ТВ
каналима. Ако негде дође до одступања или неке појачане ситуације, деца могу
истовремено да направе план", каже Шарчевић.

  

Каже да је приликом првог пика епидемије био проблем што се у Војводини и другим
деловима Србије распусти "не гађају", па садржаји нису истовремено могли да крену,
што сада неће бити случај јер сви ђаци првог септембра полазе у школу.

  

"Од 1.192 школе у Србији, имамо 453 школе које имају мање од 15 ђака по одељењу, па
нема ни потребе да их деле. Они немају проблем простора, могу да раде класично. У
препоруци коју шаљемо школама стоји и да сваки простор који није био наставни
преуреде", објашњава Шарчевић.

  

Иако епидемиолози препоручују да се избегну колективни спортови и хорско певање,
ђаци ће имати часове музичког и физичког васпитања у нешто измењеном облику.
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  "Помучићемо се у интересу деце"  Министар Шарчевић истиче да је прошао најтежи период, када се настава одвијала самона даљину.  "Јако смо задовољни с оним што смо радили, али то је најлошија опција. Најбоља опцијаје да радимо нормално. Све ово између што можемо да комбинујемо и идемо ка томживом контакту је добро. Ово је много тежи модел јер захтева будност и праћење, али уинтересу деце ћемо да се помучимо", каже Шарчевић.  Министар каже да скраћивањем трајања часа главни његов део није угрожен.  "Закључни део часа са разним задацима је нешто што што може да се пласира прекоелектронских модела и то је оно што комбинујемо. Дете када дође кући, урадило је 75одсто посла, али све има на РТС Планети и може да врати. Сада ће улога родитељабити мања него у првом удару, али не може да буде никаква", наглашава Шарчевић.  Наводи да ће се епидемиолошка ситуација редовно пратити и у складу с њом понашати,а ако се ситуација погорша у некој регији, ђаци могу потпуно престати да долазе у школејер све имају и онлајн.  Када су у питању безбедност и хигијена ђака и наставника, министар Шарчевић каже дародитељи неће улазити у школе, а деца ће носити маске.    "Ако се деси да детету није добро, постојаће просторије које ће бити обезбеђене заизолацију. Добићемо од Министарства здравља ових дана процедуру шта ради школа утаквим ситуацијама у сарадњи са диспанзерима. То је посао који ради лекарски деотима", објашњава Шарчевић.  Истиче да ће сваки наставник који води час бринути о томе да деца носе маске.  (РТС)  
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