
 

  

 
 

 
 

САОПШТЕЊЕ 
 
 

Образовање у ћошку! 
 

 
Радио телевизија Србије пореметила је мукотрпно стваран и негован распоред 
приказивања онлајн наставе, зарад преноса седнице Народне скупштине Републике 
Србије. Тако се уверисмо да је ово ипак пољаница на којој свако може да се заигра и још 
једном потврдисмо за је најлакше образовање ставити на чекање.  
Када је требало 850 хиљада ђака основних и средњих школа задржати код куће и 
омогућити им какву-такву наставу, РТС је, што је за сваку похвалу, брзо прилагодио свој 
програм, наставим предметима. Тако је од 17. марта ове године друштво подржало сваког 
од 108 хиљада запослених у основним и средњим школама. Виша сила довела је до тога 
да макар на кратко свако ко ради у образовању, буде човек првог реда. 
Али авај, јуче се све вратило на време пре ковида 19. политика је, ипак,  бог коме се 
молимо и програм који гледамо! 
Драга децо, циркус се вратио у наше домове. Састаје се свакодневно и у њему чике и тете 
изговарају такве реченице које се могу чути још само у непрекинутим риалити 
програмима. Затворите уши! 
Драги ученици, покушајте да се разаберете у својим новим распоредима часова, јер је 
неко проценио да је боље пустити салву ружних речи уместо пристојних људи, ваших 
наставница и наставника.  
Драги родитељи, добро погледајте време часова најмлађих, да их случајно не доведете у 
опасност тиме што ће слушати… којешта. 
И да, знамо ми, да сваки, па и овај циркус има своју сврху, али она сигурно није подизање 
образовног нивоа нације. Није ни пријатна за ухо, није ни паметна, није ни пристојна.  То 
је плитка забава државе која само на нивоу макретинга види и просвету и школство.  
 
 
 
 
У Србији,         Председник Уније СПРС 
29.априла 2020.                                Јасна Јанковић 
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