
Данас: Студенти „1 од 5 милиона“ позвали све грађане и студенте на сутрашњи протест испред зграде Министарства просвете
уторак, 18 јун 2019 23:01

Студенти „Један од пет милиона“ позвали су све грађане и студенте на протест ђака,
матураната основних школа сутра, 19. јуна испред зграде Министарства просвете у 13
часова.

  

  

Будући да су се средњошколци, као и пре шест година, поново нашли у ситуацији да
тестови за малу матуру буду проваљени пред само полагање испита, студенти „Један од
пет милиона“ сматрају да се тиме најмлађи у овој држави уче да се труд не исплати и да
будућност младих не зависи од њих самих и њиховог знања.

  
  

Шарчевић: Не видим разлог да поднесем оставку

    

„Србија није земља у којој ће се образовање продавати на интернету и по кулоарима, а
министар просвете науке и технолошког развоја, Младен Шарчевић пребацивати

 1 / 2



Данас: Студенти „1 од 5 милиона“ позвали све грађане и студенте на сутрашњи протест испред зграде Министарства просвете
уторак, 18 јун 2019 23:01

одговорност са себе на друге“, наводе у саопштењу за медије.

  

Из тог разлога, у саопштену постављају питање „Да ли су Шарчевићу и деца само нека
небитна имена, као што су му била имена професора са списка универзитетске подршке
грађанским протестима #1од5милиона?“

  

Додају да је Србија постала земља у којој су лажне дипломе нормалност, а државни
функционери постављају пример јавности својим плагираним докторатима.

  

„Да ли ће сутра цела Србија стати у одбрану образовања и будућности ове
државе?Студенти и грађани, чекамо вас да заједно подржимо ђаке и њихове родитеље
сутра у 13х испред Министарства просвете“, закључује се у саопштењу.

  

Подсетимо,  представници малих матураната договорили су се током данашњег
протеста поводом одлагања теста из математике да ће у среду доћи у школе, али да
неће излазити на испит и позвали своје родитеље и чланове породица да им се
придруже и подрже их у протесту и захтевима да се поништи матурски испит.

  

(Данас)
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