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Улагања у краљевачко школство
Друга посета министра просвете, науке и технолошког развоја у Влади
Републике Србије Младена Шарчевића граду Краљеву била је прилика да, у
пратњи градоначелника Краљева др Предрага Терзића и других представника
локалне и окружне власти, посети Дом ученика средњих школа Краљево и обиђе
радове на изградњи спортске хале. Министар је посетио и Основну школу „Вук
Караџић“ у Рибници, у којој је кинеска компанија „Хуавеј“, која се бави ИТ опремом,
започела пилот-пројекат опремања информационо-комуникационом структуром,
таблетима за увођење дигиталног садржаја у наставу, као и системом видеонадзора за заштиту објекта и повећање безбедности ђака.
Градоначелник Краљево је истакао да га посебно радује што је министар
Шарчевић све што је обећао приликом њиховог првог сусртеа, али и првог
обиласка Краљева, и испунио.
„Хала спортова ће ускоро бити завршена и већ од 1. септембра ћемо моћи
да видимо децу која ће ту имати могућност да обављају различите физичке
активности и да се баве спортом. Компанија „Хуавеј“ је дала велику донацију
школи и надам се да ће она допринети и деци која похађају матичну школу у
Рибници и деци у издвојеним одељењима на Берановцу, у Змајевцу и Каменици“,
рекао је градоначелник.
Он је изнео и да је са министром Шарчевићем приликом ове посете било
разговора о реформама које Министарство просвете, науке и технолошког развоја
планира да изведе, о дуалном образовању, о увођењу информатике у средње
школе, различитом и новом схватању начина функционисања високих школа,
факултета, универзитета.
„Апсолутно сам уверен да ће ове реформе убрзо дати резултате и да ће се
корените промене у области просвете одразити на нашу привреду, повећање
незапослености, на бољи животни стандард свеукупног становништва“, поручио је
др Предраг Терзић.
Министар је изразио задовољство што је поново у Краљеву. Он је истакао
да је краљевачки Дом ученика, добитник две Светосавске награде, заиста
фантастичан.
„Стварно је милина видети спој учења, уметности, лепо уређених простора
и кухиње и свега онога што краси један ученички дом, један добар колектив.
Својевремено сам, пре више од 30 година, радио у једном ученичком дому, и знам
да је то један посебан педагошки посао и јако га поштујем и ценим. Наставници су
ту и маме и тате и професори и неко ко о ученицима брине апсолутно као и
родитељи“, рекао је министар Шарчевић.
Како је, након обиласка радова на спортској хали који су при крају рекао,
сала је перфектна и за износ новца колико је испројектовано и шта ће све бити,
заиста је добар модел за будуће сале у Србији.
„Школе нам често шаљу јако велике износе за дворане, а ово је једна јако
велика дворана и имамо услове за скоро све спортове. Сала ће бити, као што сам
ја ученицима обећао, и као што је мој помоћник Љубиша Антонијевић рекао, на

време и ми ћемо овде моћи да одиграмо неку утакмицу 1. септембра“, обећао је
министар.
Шарчевић се осврнуо и на обећање дато при првој посети нашем граду –
сада већ завршен посао донације компаније „Хуавеј“, да ће једну краљевачку
школу потпуно опремити савременом опремом јер улазимо у електронски начин
рада.
„Е-просвета је један велики пројекат, који почиње од електронског дневника
и завршава се кроз разне друге моделе неких савременијих видова рада. Гледали
смо да то буде школа која има и подручна одељења да би та компанија, када
опреми једну школу, опремила неколико зграда. Избор је пао на ОШ „Вук
Караџић“. Веома брзо ћемо кренути у сарадњу са другим компанијама и у првој
фази око 200 школа у Србији креће са пројектом електронски дневник. Бар једна
краљевачка школа ће бити у том пројекту, а видећемо и за друге“, најавио је
министар просвете.
Према речима директора Дома ученика средњих школа Драгутина
Карановића, прва фаза радова на изградњи спортске хале је готова, друга је при
крају. Министарство је издвојило средства и за трећу, завршну фазу – уређење
простора око спортске хале и за све инфраструктурне прикључке. Он очекује да ће
са почетком школске 2017/2018. године спортска хала бити опремљена и да ће
Министарство већ првог школског дана спортску халу предати на коришћење
онима којима је и намењена – деци Дома ученика средњих школа Краљево.
Средства – 45.000.000,00 динара, за изградњу спортске хале је обезбедило
Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Како је нагласио директор
Дома, много је помогла и локална самоуправа, која је, без надокнаде, доделила
земљиште Министарству а за потребе Дома, и која помаже и око финансирања
инфраструктурних прикључака за спортску халу.
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је искористио прилику да
помене још једну тему разговора са министром Шарчевићем - могућност отварања
издвојеног одељења неке од средњих стручних школа или Гимназије у Ушћу, које
је од центра града удаљено 50 километара и деца свакодневно путују до Краљева
и назад читавих 100 километара.

