
Утицсај COVID пандемије на начин нашег школовања 

 

У почетку је вирус COVID 19 био само тема о којој се говорило 

највише у страним земљама, као и између људи у нашој земљи. 

Данас је много заражених и нажалост мртвих који нису могли да се 

изборе са последицама које су проузроковане у њиховом 

организму, изазване овим вирусом. 

 

Корона, вирусна болест 2019, препознатљива под скраћеницом 

COVID-19, заразна је болест узрокована тешким акутним 

респираторним синдромом. Уобичајени симптоми обухватају 

повишену телесну температуру, кашаљ и отежано дисање. Ређи 

симптоми болести су: бол у мишићима, стварање грлобоља.. 

Смртност по броју потврђених случајева процењује се на 1%—5%, 

али варира у зависности од старости пацијента и његовог 

постојећег здравственог стања. Они који су највише угрожени су 

старији људи. 

Инфекција се шири од једне до друге особе капљичним путем — 

респираторним капљицама насталим током кашљања. Време 

инкубације до појаве првих симптома је обично између 2 до 14 дана 

(у просеку 5 дана). 

У препоручене мере за превенцију (спречавање) болести спадају: 

правилно и редовно прање руку, одржавање удаљености од других 

особа и не додиривање нечијег лица, такође и употреба маски. 

Светска здравствена организација прогласила је избијање вируса 

корона 2019/20. пандемијом и јавно здравственом претњом од 

међународног значаја. 

Када се вирус појавио у нашој земљи (6. марта 2020.) и ситуација је 

постала озбиљна, повећањем броја жртви, влада је донела одлуку  

да се мере опрезности уведу како би се смањио број заражених и 

преминулих. Тада је почело ванредно стање. Почела  је да се 

одржава настава преко онлајн учионице, која нам је представља 

нешто скроз ново и непознато. 



Нисмо могли ни да замислимо да ће наше учење, могућност 

одговарања, рађење задатака, учествовање у настави овако 

изгледати, доста тога се изменило. Учење лекција за одговарање и 

одговарање преко камере је јако занимљиво, али помало и чудно, 

пре свега мислим да је свима јако драго да виде своје пријатеље 

након дужег периода не изласка из изолације, па макар и преко 

камере.Овај период  пандемије утицао је на нас позитивно, колико 

то може да буде, сваки дан искористиле смо максимално уживајући 

у стварима за које раније нисмо имале времена, уз то наравно са 

редовним  школским планом који бисмо завршиле до одређеног 

рока.Такоће помогао нам је да схватимо одређене ствари за које 

раније нисмо могле да одвојимо времена  и размишљамо све док не 

дођемо до одређеног закључка. 

Програми које користимо су исти програми  који смо раније мање 

користили, јер нам нису толико били потребни, наравно постоје и 

нови програми за које нисмо знале, сада смо имале прилику да 

научимо како да их користимо. 

 

Овакав вид наставе, представља ново искуство за нас ученике, као 

и за наставнике. Потребно нам је било време да се навикнемо на 

то, сада када је прошао одређени период, већ смо се навикли и све 

је много лакше.Сматрамо ово јако великим искуством и приликом 

како за сваког појединца, тако и за све заједно. 

Сада нам преостаје само да будемо стрпљиви и обазривији , као и 

да пазимо на себе и људе које волимо, док се ова пандемија скроз 

не заврши. 

 

 


