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ПРЕДСЈЕДНИК ПРОСВЈЕТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРСТО ВУКОВИЋ ТВРДИ ДА ЈЕ РЕФОРМА ШАРЕНА ЛАЖА НА ШТЕТУ ОБРАЗОВАЊА 

ШКОJlама ат мају новац 
за Harpa ивање ученика 

• Ми тврдимо да је програм дуапног образовања заправо програм за сиромашне, док се богати граћани усмјеравају на гимназије, ВИП одјељења, 
приватне факултете и школовање у иностранству, истиче Крсто Вуковић 

ПредсјеДНИI< Лросвјетке 
заједнице Црне Горе Крсто 
Вyкo.мh казао је за ..дaH~ да 

сеу јавности не зна чињеница 
да се новац из Фонда за ква
литет н таленте. намнјењен 
за награде ученицима н на

ставницима, отима од школа 

које имајупрнход преко 1.200 
еура. Он истиче да једуално 
образовање започето давне 

2002. године, ДОК је угаше
НО 2009. roдинезбог незаин
тересованости послодаваца. 

- Свака wкола која при

ходу је до 1.200 еура мора у 
Фонд да уплати 20 одсто. а 
за приход 1.201 еуро +, мора 

приложити 30 ОДСТО тог из
носа. СМШ,.Данило Киш" је 

у протекле двије године из
двојила преко 2.500 еура за 
ФоНД, а прошле године иа
грађен је један н ове годи

не један професор. То значи 
да-супраКТИЧНQ плаhени ОД 

нашег новца. Након трн го

дине свјежих реформских 

потеза администрације ми
нистра Дамира Шо:о.кha, 
а у корпусу непосустајалог 

процеса 6ирократиэације об
разовног система Црне Горе 

уназад ЗО roдина. под параеа

ном ТЗ8. мсиcreмске реформе 
у продуженом трајању", сас

вим јасно се поларизују два 

Д~M~HOO~Ha~~ 

вишта_ Једно, пристрасно де

repминисано ПОnYJПIстичком 

пропагандом од стране Ми
нистарства просвјете и дру
го, објективно, из епицентра 

васпитно-образовног рада, 

од стране наставника удру

жених у Просвјетној заједни

ци. То је удружење које је у 

више наврата организовало 

пpcrrecre, тражклоcwјену ми

нистра ШеховИnа и прецизно 
артикулисалозахтјевечијиы 

би се испуљељем несумњи-
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ИЗВЈЕWТАЈ ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

Са грипом 14 особа 

Увидом У електронску · 
базу података у Црној Гори 

јеутоку 52. надзорнеседми
це 2019. ГОДМне (период 23.12-
29.122019. године) пријављено 
14 особа са симптомима на
лик грипу (ИЛИ), што пред

ставља инциденцију од 
2,З/ЮООООстаиовннка. Уса

општењунаводеда у 52. над

зорној седмици, према пода
цима добијеним из сентииел 
6олничког надзора Над теш

кимакутним pecnираторним 

инфекцијама није регис

трован ниједан случај теш-

'1'11'11'-' 

ке акутне респираторне ин

фекције. 
- Утоку52. надзорнесед

мице 2019. године у Центруза 
медицинскумикробиологнју 
Института за јавно здравље 
ла60раторијским путем није 
потврђен ниједан случај ин

фекције вирусом грипа. Од 
почетка надзора над грнпом 

закључно са 52. седмицом ла
бораторијски су потврђена 

три случаја оболијевања од 
грипа (и:нфлуенца тип ВЈ -
наводеусаоnwтењу. 

д.Б. 

во оздравио значајан дио об
разовног система. 

Недавно је објављено да 
је дуално образовање пун 
погодак н наведена чиње

ница да се 60 одсто ученика 
након дуалног програма за

држалоуnpивреди и нашло 

запослеље. Сви који то чују 

а не знају истину, реhи Ье -
сјајно, браво, министре! Коју 

истину?У прошло; школскај 
години277ученикајебилоу 
контактуса стотину послода

ваца.. Thпрвагенерацијаза.вр
шава школоваље у мају 2020. 
године, а министар пала годи

не прије њихове матуре јавно 

саопштава како се запосли

ло 6Оодсто од укупног броја?! 
Видовито, немашта. Шарена 

лажа за иаивне. Ево, позивам 

новинаре дадоl)y уСМШ ,.Да
НИЛО Киш" и наЈПЩумjecra се 

увјере, кроз разговор са про

фесорима одговорним за ду
ални програм, да је тврдња 

министарства ноторна не

истина. Министру је боље 
да умјесто фингираних и 
небитних, саопшти Apyre, 
јако важне проценте. Као 

на примјер, колико је поро
дица са тешким материјал
ним статусом опредијели

ло своју дјецу након основне 

wколе да ynиwу занат. Ми 
тврдимо да је програм ду

алног образоваља заправо 

програм за сиромашне, док 

се60гатиграђаниусыјеравају 
премагнмназмји,npeмаВЮl 

одјељењима. према приват
ним факултетима и wколо-

вањууиностранству - исти

че Вуковиh. 

Он каже да је огромна 
веhина родитеља, нажалост, 

прихватила својеврсну гетои

зацију јер стипендију за тро

годиwње школовање внди 

као нужно зло због тешког 

живота занемарујуhи ст
варне хвалитете и потребе 
своје дјеце. 

- Оно што је најважније је 
чињеющадааелихи6ројњнх 

неЬе тражити ухљебљеље 

код послодаваца код којих 
обављају праксу. Зашто? 

Зато што они код послода· 
ваца yrлавном чисте обје

кат,данима гуле кромпире. 

Kpcro ВухопЬ 
перу суђе и за мале паре чине 
екcnлоатисану радну снагу. 

Друга перјаница Шеховиhе
ве реформе, занимљиво, та

кође је везана за новац. Зове 

сеФондзаунапређењеквали' 
тета италенте. Суштина тог 

потеза, по излизаној ретори
ци Мииистарства просвјете, 

јесте - подстицање просвјет
ког рада и учења награђн

вањем. Страшнојекадпукне 
брукаотоме да су се препи

сивали бројни туђи програ
ми међу којима је предња

чио скандалозни подухват 

са хрватским курикулом, 

кад добијете поражаваNћe 
резултате ПИСА тестирања, 

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА ПРЕПОЗНАЛА РЕСУРСЕ УНИВЕРЗИТЕТА 

кад схватите да је образовни 
систем лоw, измеl)yосталог, и 

зато што нема cywтинске ре

форме изнутра укључујуhи 
унутрашњувредносиуструк-

1iK,OHCТ~;:~=вa-
1 )е кад пук

не брука о 
томе да су 

сепреписи

вали бројни 
туђи про-

грами међу којима 
Је предњачио скан

далозни подухват 

са хрватским кури

кулом, кад добијете 
поражавајуће резул
тате ПИСА тести
рања, кад схвати-

те да је образовни 
систем лош између 
осталог јер нема 
~тинскереформе 

цијом којом Ье учеље и по

стизање добрих резултата 
само себи бити циљ, онда 
треба посегнути заспољаw· 
номмотивац.ијом.Ондатреба 

махати новчающама нспред . 
носа ученицима н наставни

цима и постиhи то да је иа
грађиваље заправо средство 
да се дође до циља - наводи 

Вуковиh. д.Б. 

УЦГ добио лого изврсности у истраживању 
Европска комисија је до

дијелила Универзитету 
Црне Горе лого Иэврсности 

људских ресурса у истра

живању(НRЕХСЕLLENСЕ IN 
RESEARCH, HRS4R), чиме је 
Универзитет идентифико

ван и међународно препо
знат као промотер стимула

тивног и привлачноградног 

окружења за истраживаче. 

Из Ректората истичу да се 
усвајаљем Стратегије људ

ских ресурса у истражи

вању са акцноним планом, 

која нм:а за циљ УСК1lађивање 
политике људских ресурса 

начелима утврђеним у ПО

вељи и Кодексу за истражи
ваче. Унивеpзиrer Црне Гореу 

претходној години кандид~ 
вао за Лого изврсности. 

- Тежеhи атрактивном, 
отвореном и одрживом ев

ропском тржиwту рада за 

истраживаче, Европска ко
миснја је 2005. године ус
војила препоруке, које опи

сују начела запоwљаваља и 

радне услове истраживача -

УииирsNТeТ Црне Горе 

Европску повељу за истражи

ваче и Кодекс о њиховом за

пошљавању. Европска повеља 

дефиииwе права и обавезе ис
траживача и организација у 

којима раде, док се Кодекс о _ 
запошљавању истраживача 

односи на једнакосту поступ

цима запошљавања за све 

истраживаче у Европи и п~ 
вehaватранcnарентностуњи

ховом запоwљавањуи раду. 

Повеља описује и одговор· 
ности истраживача у погле

ТI:fетичких норми, законских 

НУГО80РНИХ обавеза. Повеља 
и Кодекс осигуравајуистра' 
живачнма уживаље истих 

права и обавеза у било којој 
земљи Европе - саопштили 
сусаУЦг. 

Из Ректората наводе да 
стварањем визуелно препо

знатљивог идентитета за ХР
С4Р, Европска комисија жели 

признати напоре. које суул~ 
жиле институције које су им

плементирале повељу и ко

декс. 

д.Б. 


