
Младен Шарчевић за „О2“: Чему оволика паника, Министарство просвете је спречило крађу тестова; Не пада ми напамет да подносим оставку Зорану Живковићу или Бошку Обрадовићу; Вучић ме је пет пута звао и пружио максималну подршку
среда, 19 јун 2019 18:20

Министар просвете Младен Шарчевић оценио је да је "целу причу" са тестовима за малу
матуру неко хтео "политички да надува".

  

  

Он је за телевизију О2 рекао и да дјаци нису оштећени након што је полагање теста из
математике померено за један дан пошто су се на друштвеним мрежама појавила
решења, и додао да су захтеви за поништавањем мале матуре "илузорни".

  

"Ђаци нису оштећени, само су деранжирани. Зашто да се поништи мала матура, па то је у
интересу деце", казао је министар.

  

Коментаришући присуство појединих опозиционих лидера и представника иницијативе
"Један од пет милиона" на протестним скуповима ученика осмог разреда у Београду,
Шарчевић је оценио да је у питању "манипулација децом".
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"Ово је био покушај да се ситуација изманипулише. Не пада ми напамет да подносим
оставку (Зорану) Живковићу или (Бошку) Обрадовићу јер они о образовању знају много
мање од мене. Да ми је премијерка рекла да не знам шта радим, ја бих одавно отишао",
навео је министар.

  

Додао је да га је председник Србије Александар Вучић "пет пута звао" и да му је пружио
"максималну подршку".

  

Министар просвете Младен Шарчевић каже да је министарство спречило крађу и да
нема разлога за панику и поништавање тестова.

  

Ноћ пред полагање задаци из математике, свих 20, почели су да круже друштвеним
мрежама.

  

Шарчевић каже да ће бити смена одговорних и понудио бланко оставку, коју премијерка
Ана Брнабић одбила.

  

О томе како је прошло полагање комбинованог теста, говорио је у емисији Фокус на
О2ТВ.

  

"Било је много дезинформација. Ако министар просвете треба да се извињава због
лопова и превараната... Миниситарство просвете је спречило крађу. Намерно смо
оставили два дана за непредвиђене ситуације. Ми смо зауставили крађу. Чему оволика
паника? Било је дезинформација да је и српски 'проваљен', било је и тих покушаја. Тако
да само је математика 'проваљена'", рекао је Шарчевић.

  

У анкети ОШ Светозар Милетић из Земуна, коју је спровела О2ТВ, део ђака тврдио је
зна данашње одговоре.
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"И то су манипулације. Ја имам извештаје. Апсолутно одговарају резултати
прошлогодишњима", додао је Шарчевић.

  

"У Немањиној траже да се поништи. Зашто да се поништи? Видимо и да се политизује
протест, појављују се политичари. Цела прича покушала је да се политички 'надува' да су
жртве деца", казао је Шарчевић.

  

Негодовање због одлагања теста из математике он је одбацио као нелогичне.

  

"Нико није ваљда толико паметан од родитеља да ускрати свом детету да покаже шта
зна. Дан паузе је могао да буде искориштен за одмор. Не може да 'побегне знање', како
мислие панични родитељи", навео је он.

  

Такође, уколико би дошло до поништавања он истиче да би се тиме форсирали вуковци
из школа у којима су "јаче" оцене.

  

"Питање је за оца који је украо тест и довео децу из целе Србије у ову ситуацију", рекао
је он поводом последњих информација да је један отац искористио прилику када је
дошло до квара у штампарији и фотографисао тестове из математике који су касније
"процурили".

  

(Б92, О2)
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