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Министар просвете Младен Шарчевић рекао је за РТС да је својим "шефовима" понудио
оставку на ту функцију после афере са објављивањем тестова за полагање мале
матуре. Он је додао да "није ово Хашки трибунал па да постоји командна одговорност".

  

  

Министар просвете је раније данас за дневни лист "Данар" казао да "у овом тренутку" не
види разлог због којег би поднео оставку када је Србија, како је навео, у извештају
Европске комисије оцењена "најбољим оценама за области образовања и науке".

  

"Ако им то нешто не значи онда 'ајде се играмо школе... то је глупост, то је један
политички гаф и нормално је да ће да траже оставку... шта мислите да сам ја од јуче, па
не знам да ће да траже!? Ја ћу да оставку дам оном ко ме је звао, нећу њима сигурно!",
рекао је Шарчевић коментаришући захтеве појединих синдиката и опозиционих странака
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да поднесе оставку.

  

Министар је навео да ће "свакако размислити" о оставци, али да "у овом тренутку не
види разлог за тако нешто".

  

"Не можете ви због неког догађаја који је ни први, ни последњи, превидети све што је
урађено. Ја нећу, не због себе, него због свог тима да доводим у питање да су они за
нешто одговорни, а урадили су огроман посао за државу. Само што то никога не
интересује", оценио је Шарчевић.

  

Три жене учествовале у ланцу, тест узет из школе у Земуну

  

Три жене учествовале су у ланцу у ком је из једне школе у Земуну узет тест који је потом
снимљен и послат особи која се бави медијима, рекао је министар просвете Младен
Шарчевић гостујући на Радио-телевизији Србије.

  

Министар је раније данас рекао да је испитивана мајку једног ученика београдске
Основне школе "Илија Бирчанин", која је дошла у посед теста из математике који је
"процурио" у јавност, због чега је отказан данашњи завршни испит из тог предмета.

  

Полиција и БИА истражују случај проваљених тестова, а према речима министра
Шарчевића, истрага је сужена на 15 школа у "неких пет градова", у којима су тестови
отварани пре прописаног времена, наводно уз образложење да нису читали мејл.

  

"Могућност да су тестови отварани у штампарији је сведена на минимум јер је цео процес
штампања протекао уз контролу полиције и БИА", рекао је Шарчевић.

  

Он је потврдио писање медија да тужилаштво испитује мајку једног ученика београдске
ОШ "Илија Бирчанин", која је дошла у посед теста из математике који је "процурео" у
јавност.
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Посебно одељење за борбу против корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду,
поднело је данас захтев полицији да истражи све околности случаја у вези са полагањем
тестова из математике који су јутрос отказани.

  

Захтев је поднет Управи криминалистичке полиције како би се истражиле све околности
случаја, рекла је портпаролка Тужилаштва Ирена Бјелош.

  

Цурење тестова у оквиру мале матуре догодило се и 2013. године, када га је из
штампарије Службеног гласника изнела једна службеница. Донета је била одлука да се
мала матура поништи, а да ђаци при упису рангирају на основу успеха из школе.

  

„Без мале матуре искривљена слика“

  

Када је реч о процедурама, министар каже да је у А. Д. „Политика“, где се већ три
године раде тестови, све под камерама и да људи из БИА и МУП све контролишу.

  

  

„Онда смо спречили да се на самој малој матури преписује, па смо сменили шест
начелника управа. Па смо онда спречили да се појављују тестови приликом прегледања.
Значи, имате сада у упутствима да директор школе, када добије тест, мора да га одложи
на безбедно место“, рекао је Шарчевић и навео да су неки директори или директор то
данас оставили „на изволте“.

  

„Јавност узбуњују лажни профили на друштвеним мрежама“

  

Шарчевић је рекао да родитељи не морају да брину и да је све регуларно. Како каже,
лажни профили на друштвеним мрежама узбуњују јавност. Када је реч о тестовима из
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матерњег језика, каже да је дистрибуција била одлична.

  

„Сутра раде комбиновани тест. Нека деца ће бити разочарана. Нека кажу да су добила
дан више. Ја се свакако свима извињавам, али се извињавам и мом тиму“, рекао је
министар.

  

Истиче да ће и сутра и прекосутра на испиту дати резервне варијанте.

  

„Ми имамо сценарије за ове ствари. Зато што знамо у каквој средини живимо“, рекао је.

  

Истиче да је откривена рупа у систем у и спречена лавина лоших догађаја.

  

„Мала матура ризична, велика – формална“

  

Шарчевић је указао да је он говорио да је сам пројекат мале матуре, због начина на који
се ради већ осам година, сам по себи ризичан.

  

„Све моје изјаве до сада су биле да је мала матура много лоша и ризична, а да је велика
формална. Ја сам задесио министарство које није ни покушало да уреди област матуре.
Морало је 2012. да се то уради. Многи који сада критикују били су у тим тимовима“,
навео је Шарчевић.

  

Истиче да је пројекат матуре који је захтеван од Европске комисије и ИПА, да се уз
велику, обухвати и мала матура. Међутим, како истиче, деци се не могу променити
правила игре у току игре и ако су почела по старом моделу тако морају и да заврше.

  

Завршни тест из математике одложен је за четвртак, јер су се на друштвеним мрежама
појавили тестови писани руком.
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Након што је објављено да је „проваљен“ тест из математике и када је саопштено да је
одложен за четвртак, министар је навео за Инсајдер да је велика могућност да је
„процурео“ и комбиновани тест у оквиру полагања завршног испита за ученике осмих
разреда. Он је навео да ће, упркос томе, сутра ипак бити одржано полагање резервног
комбинованог теста.

  

Цурење тестова у оквиру мале матуре догодило се и 2013. године, а испоставило се да
га је из штампарије Службеног гласника изнела једна службеница. Полицијском
истрагом утврђено је да су тестови из српског и математике украдени и доспели у
јавност пре него што су осмаци полагали матуре. Након тога донета је одлука да се мала
матура поништи, а ђаци да се рангирају на основу успеха из школе.

  

(Агенције)
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