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~ ЧЕТВРТАК. 20. ЈУК 2019.
У РЕНТОРАТУ СВЕЧАНОСТ ЗА НАЈБОЉЕ УЧЕНИНЕ НА

ЕВРОПСКА

ТАНМИЧЕЊУ ИЗ ПЕТ ПРЕдМЕТА

. EURYOICE" МРЕЖА ТВРДИ ДА ЈЕ УГРОЖЕН КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА У ЦРНОГОРСКИМ

ШКОЛАМА

Настава скраЬена за ,ОО сати
Основцима у Црној Гори, у школској години која је недавно завршена, фонд часова смањен је у
односу на прије двије године, ЈаКО да ћаци у нижим разредима сада проводе у клупама око 260 сати
мање, а у rnријим разредима фонд је смањен за 400 часова, наводи се у извјеШ1ају

•

ОсНОВЦИ н средЊОWКОnЦИ у Црној
Гори у школској

2018/19.

провели су у

клупама најмање ШКОJlСКИХ чаСО8а од
4з државе Европе. што знатно угрожава

квалитет наставе. показао је извјештај

.. Euгydice~ мреже Европске уније (ЕУ).
Из Цриогорске академије наука и умјет
Најбољи иа ..ОJlИМпијади 3Baљa~

Награћена 64
по~едникаОлимп~аде
Универзитет ЦрнеЉре на

ковић, Јелена Вујиmиh, Ни

ности (ЦАНУ) упозорили су да рефор
мом наставних програма у основној
ШКОЛИ црногорски lS-годишњаци ка

сне двије године у односу на просјек
развијених држава Европске уније. јер
су недјељнн боравак дјеце н учење сма
њени за 10 ОДСТО.

- ТОКОМ девет разреда основне ШЈ(Оле,

препоручени минимум сати које про

основ

кола Радоаавоаиh, Матија

водеу клупама је 5.380, што Црну Гору

них и средњих школа којн су

Вабиh,МamaБоjиh.ИваPt:lга

ставља на листу земаља са најмањим

освојилн прва мјеста на такмн

вовиh, Дuид ТОПDfЬ. Нај60ЈЫј

фоl:lДОМ шхолских часова. Маље од 7.700

чељу ~Олимпијада знања~ из

сати у клynама проведу основци у још

на које отпада и највеЬи дио наставног

математике, физике, хемије,

из физике су маТJljаIIuиhе
виh, Алексавдар Бо.lbl!nh.

21 држави Европе. која је дио извјештаја

времена, посебноуосновном образовању.

биолоrије и програмнраља.

Никола Квежеииh, стефан

~Eurydice~ мреже о препорученом го

Бопncовнh. Младев ЧOJlaко

дишњем фонду часова у редовном оба

- Слиједи математика. чији се удио
смањује у старијем узрастуу корист дру

промјеном наставног плана и предмет

Продекаи за наставу на При
родно-математичком факул

виь, Невена Бојовиh, стефан

везнОМ образовањуза протеклу ШЈ(ол~

rих предмета. као што су природне нау

roднии нe,цiељни број часова и предмет

тету МиљавВиroпh честктао

годину. У извјештајусуанализирана 43

ке. Такав је случај и у Црној Гори. Савјет

них програма смањен за 10 одсто.

јеученицима на постигнyroм

Бојовић, Александар КРЈОО
кшиh. дymaв Cyбoтиh, с.",

европска образовна сисгема. Основцима

Европе је дефинисао мјерила за области

- С ТИМ да је количина rpaдива по јед

успјеху и зав:ндним резуJrТaТи

biиJoпJковић, Митар ота

у Црној Гори у школској години која је

читања, математике и науке, у складу са

номчасу остала иста, али није постигну

ма које суостварили.

щеаић, марко Кечмва. ВaJI

недавно завршена фонд часова смањен

којима би удио 15-roдишњака са ниским

то растереЬење ученика. Bet.t су недјељ

Биroвиh истиче да је ПМФ
право мјесто за све оне који

ша AвJ)ymиh. Марко Јtжcн

је у односу на прнје двије године. Тако

постигнуЬима утим областима до 2020.

ђаци у ннжим разредима сада права

ном природном науком, а на

Сара Иnкh, Ав,црJlја Ђуро

ријим разредима, фоl:lД mколских сати

тре6алодабуде испод 15 одсто. У држа
вама гдје основна школа траје 10 годи
на. пpenоручени фонд школских сати}е

ни боравак и учење дieцe смаљени за 10
процената. Такође. смањен је н број ча

желе да се баве фундаментал

мoвиh. Теодора Севиh. Ана
Дaм:jaвoВJd!., Авђела Јочxh.

градио је

64 ученика

грађени ученици су показатељ

виЬ, Душкца. Кушљевнh И

у односу на прије двије годинесмањен

од 7.356 до 10.960. колико утоку школске

да се можемо похвалити извјес

Немаља ћ{мjo8нh. Најбољи

је за 400 - наВОДИ'сеу нзвјештају.

ним бројем млэ.днхкоји севе!'!

математичари су билн Ма

у нзвјештају кажу да су читање, пи

године ђаци уклупама проводе у Дан
ској - препоручују из ~Eurydice~ мреже.

:вет разреда основне школе препоручени

ба1!е науком.

риа IIIaлтиh, Ђорђе Пери
mиh. Андрија Дроб.....

сање н кљнжевност предметне области

Предсједник одбора за образо8аЊе

минимум сати који проводе у клупама

мнрању били су Петар Вухо

JIYXa

ткh и
I'иcra:вonh, као и
средњошколци коста 8УКИЬе
nh.јОNJIКaшhtJraи,Фитm
PaдoBкh и Фкn:xn ДoDVЫК.
Из билоrије су се истаклн
средњошколци Ђорђе и.а

BOвxh, Ирива ЈоJOlh. Ајва

марко Кузманоnh,

вн.,џЗфк.МаркИаа.вu..Пе

МypJlh, AвђeJIаЛеЈ<ОахЬ. Јо
NJlСрбља.вовиЬ,Авастасија

хеми чари уосновним школа

Коаачепh, НикoJraФравen..
мар.... Грrypuиh.стефав

јabи:uовкЬ, Нaraша Ивoвиh и
Марко ДaмjaвOBнh.

IIIљnaвчaвив, Све_а ва Јов-

д.в.

ма су НeJta Војивовиh, Ивава

XYMAHIfТAPHE АКЦИЈЕ У ЗАВОДУ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ

Крв дало

AНaIIOa. V,I:I7f)IIII!tWI нatТ8I1Q.Wf'II"III!tE

групе ~ UIМ: Горе lIOIWaAI је да је
смањење фонда 'UCON. које је реформом
увело ММНМrnPmIO npocejeтt, до,.....;е
no да се YМatWVIO н.ихоео экање 10 rpyne
ДPVWJIМ!fМX предмета. ИЈ YдpyJQ!IW: су эа

~Дat(' caonwтмnм да су ~ прве
~смам.ењафондачamea~

---

Ite rpyrм! предмета м "peдnora :Ја ЊМXOIIO
~ У окамру модумрне наcraи У

- Нuanocт, pe3'fIПal1II atUJ'8Oe КaМeЬV
:JaIUtOY'&М да l'Ie OUttOetW на један ЧIC ....

10 професора

ноучење

- истиче Бацковиh. Током де

је 5.380, што Црну Гору ставља на листу

Анадиза доказада негативан утицај

CJOfO-

raрВyxoтнh.CamaJIeкиb,Јо
аавКОАЧоић,ИroрКоваљ,
АвдријаГ..waзиh.ДuидД..
диЬ..МкnошБарјактаpcmlћ.
АмкраКмиh.Мхлакл.....
и Петар РакОЧeJllнh. Најбољи

260 сати мање. У ста

них програма за основну школу у 20]7.

сова из свих предмета,осим изфнзике.
хемије. физичког. а као обавезни укииу
ти су грађанско васпитање и надгледа

Најбољи основци у програ

деу клупама око

ЦАНУ Слободан Бацковиh упозорио
је након доноwења нове реформе да је

дjoљнo-(~

фкrmoфмja м COЦtIOI!OПtja), који ДМI)eКТНO

ynнy на ~ нaцмoмanнe свмјюм
мnaдмx нapaшn}a м IWIXOIIМX џДIfOCНКX

судова. о природним РКУРСЙНа дP:IU8e У
којој JOI8ММO, дОИС1М У nмraм.e концмт
rpaђaмcxor ДPYWfA које се мroeapa. Ако

земаља са најмањим фондом шкonских
ч асова - казао је Вацковић.
Наставник историје у ОШ иПавnе
Ровински~ Сло6оАав еа.овиh истиче
да Министарство просвјете није пита
ла Синдикат просвјете и професоре да
креирају реформу, па од љих треба тра

жити одговоре да ли је то донијело до

""lf'f

брођацима.
- Смањење фонда часова може yrpo-

nO.JIOfМIaМ стаа О а!6и м С8ОјОј 0КIII8ИI. ~
nPenYUm!tМ с.ма!6и -1IC1мoty 10 'fДPP:IeМOa

дјеца више времена проводе на улици.

нове ~ rpaђaмa l.IPНe Горе Ite

У wкonaмa Д08OJIOНO уаюjмne армједностм
дpyIIП"N црне Горе м Европе м lUI"PiIДItМ

~

зити васпнтну компоненту система, јер
Смањили су н садржај наставних про
грама, такО да је минималан утицај
смањења

- рекао је Савовић.

ПРОФЕСОРИЦА МЕДИЦИНСКЕ WКОЛЕ НАВОДИ ДА НИНАд НИЈЕ ИМАЛА УВИД У ФИНАНСИЈЕ СИНДИНАТА УСТАНОВЕ

Професори Средњееконом
ске шкоnе .мирко Вешовиh~ из

давања крви чланова Невлади

Подroрице крај школске годи

вој невладиннх организација

Надзорни одбор смијењен због контроле

не организације Центар за раз

Њена је законска обавеза по СЈаТУТУ СиндикаЈа просвјете и правилима О раду синдикалне

необнљежили су акцијом до

(ЦРНВО). завод з.а трансфузију

•

бровољног дааања крви.

крви захваљује организатори

- Примјерученнцимаданас
је дало више од 10 професора

ма и позивадругедруштвене

организације да ДОС1ави наведену финансијску докумеНЈацију, наводи Радусиновић

субјектеда сличним активнос-

Професорица Медицннске школе из

те подгорнчке школе. У 3аво

тимадопри несу06еэ6јеђквању

ду у Подгорици организована
је и дрyrз акци ја добровољног

стабилних эалиха крви

Подгорице c.uвицa. Радусхвовиh ис
такла је у реагоаању да је смијењен чи·

- наво-

де у саопштењу.

Д_Б_

Д.Б.

ИЗ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЈЕТЕ САОПWТИЛИ

Упис и у Голу60вцима

криЬа од стране банке. Миловановиh
истиче да је све радила транспарент
но, па који п роблем она има што нам

тав надзорни одбор синдиката те шкопе,
на челу са њом, јер је тражио увид у на

од јуна

чин трошења новца који колеге дају за

литиком прилива и одлива новчаних

чланство. Она је у реаговању на наводе

средстава. Њена је ЗаЈ<онска обавеза по

предсједнице Синдиката Медицинске

Статуту Сннднката просвјете и прави

wколе Мкneм Мкn:ОJJallОвић у тексту
~Смије н или ме када сам питала гдје су

лимаорадусиндикалнеорганизације
да достави наведену финансијску до

2016.

године није доставила

банковне аналитичке картице са ана

Пријава на конкурс з.а упис

наводеда Ьеу поменутој шко

паре~, објављеном у ..дану. истакла да

ученикау први разред Средње
мјешовите школе у Љлубовцн

ли уписати по једно одјељење

им нико није доставио 380 докумена

за шест образовних програма.

та и финансијски извјештај које је ту

кументацију. Предјседници синдика
та школе до сада нико није наложио да
достави потребну документацију, како

жилаштво испитивала.

би Надзорни одбор Синдиката Меди

ма за шкоnску2019/20. годину

-

Биhе уписани ученици

подноси се, као и у осталим

у одјељењима QПШта гимна

- Није нам достављен финансијски

установама. од

17. до 21. јуна.

зија, пољопривредни техн.и

иэвјеwтај о токовима новца са прили

у просторијама ОШ ~Милан
Вукотиh~ - Голубовци У пе

чар. фризер. колобар, кувар,

вом и одливом новчаних средстава.

риодуод9до 12сати.

ИзМинистарствапросвјете

економски техннчар

-

наво

ди сеусаопwтењу.

д.

•.

цинске wколе обавио законску обавезу

провјере финансијсЈ<ИХ токова и доста
вио извјештај свом чланству. што ми до

као ни финансијски извјештај о токо

од предсједникавиwе су личила нале

данас нијесмо могли учинити

вима новца судског вјештака и ОПllJТин

так са уопштеним подацима на једној

ди Радусиновић.

ског надзорног одбора. д.ва извјештаја

страници А4 формата без икаквог по-

-

нава
Д.Б.

