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МИНИСТРЕ, КАДА ЋЕ МАЛА МАТУРА БИТИ БЕЗ СКАНДАЛА?
МИНИСТРЕ, КО ЈЕ САДА КРИВ?
Полагање мале матуре, која је ове године специфична због вишемесечне наставе на
даљину, данас је требало да буде окончано полагањем комбинованог теста. Ученици осмог
разреда који су у среду и четвртак полагали матерњи језик и математику, данас су од 9.00
до 11.00 часова полагали комбиновани тест.
Сведоци смо били френетично најављиваног завршног испита као врхунски
припремљеног, али се, упркос свему, поново показао као непоуздан. Нажалост, решења
комбиновог теста са мале матуре појавила су се јутрос на друштвеним мрежама, а
Министарство просвете, науке и технолошког развоја добило је информацију да је у
основној школи у Новом Пазару неко успео да фотографише комбиновани тест. Истражни
органи испитаће и професоре и ученике за које се сумња да су у томе учествовали. Такав
епилог министру није довољан те тражи кривце и оправдање за грешке које се понављају из
године у годину, како код министра Шарчевића тако и код његових претходника.
Тренутно, главни кривци су, према мишљењу министра, наставници и ученици који ће
имати прилику да све објасне полицији. Прошле године, такође, је дошло до „цурења“
тестова из математике након чега је полагање одложено. Сумњало се да је и комбиновани
тест „процурео“, али до тога, како је тада рекао министар Шарчевић, ипак није дошло, а
ђаци су „за сваки случај“, ипак полагали резервни комбиновани тест. Проблеми са
„цурењем“ тестова у оквиру мале матуре су били 2013. године, а затим 2019. године. Ипак,
никада нико није за то одговарао. Увек су тражени и налажени неки кривци при чему
немамо информације какав је судски епилог.
Остаје нам да по ко зна који пут констатујемо да нема ни мало моралне дилеме, а
камоли одговорности министра и његове свите.
Морамо питати: Министре, ко је крив?
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