ДРЖАВНА МАТУРА ЗВАНИЧНО
РАДНИЦИ КАЖУ – ИЗГОВОР

ОДЛОЖЕНА

ЗБОГ

КОРОНЕ, ПРОСВЕТНИ

Најава о државној матури "пала је у воду". Иако је бивши министар Младен Шарчевић више
пута обећавао да ће средњошколци по том моделу засигурно радити од 2022. актуелни
министар - Бранко Ружић каже да се све одлаже због короне. Међутим, просветни радници
упозоравају да је пандемија само изговор, јер српски систем образовања, како наводе, још
увек није спреман за корените промене.
Да су средњошколци све ближи државној матури оптимистично је за време свог мандата
уверавао министар Младен Шарчевић. Обећао је и да ће све бити реализовано 2022. године,
па је пилот тестирање заказао за мај прошле године. Упркос томе, поједини ђаци су знање
проверили тек у октобру. Министар је истицао и да ће државна матура донети корените
промене у образовном систему.
„Када је у питању матура, знају људи у Србији, наравно и колеге из других земаља да је то
једна велика полуга – да је то оцена средњошколског система“, рекао је бивши министар
просвете Младен Шарчевић 27.2.2020.
Ипак, од оцене средњошколског система за сада нема ништа. Јер садашњи министар
најављује одлагање државне матуре.
„Готово је извесно да како због околности у којима се наше друштво нашло под утицајем
короне, али и због још потребних тријажа, државна матура неће бити уведена 2022“, каже
министар Бранко Ружић.
Да ли је разлог за одлагање пандемија или је по среди нешто друго? Наставница српског
језика Весна Војводић поручује да нема дилему. Каже да се државна матура одлаже због
тога што српски систем образовања још увек није спреман за нове изазове.
„Апсолутно сам сигурна да разлози који се тичу короне не могу бити ни ваљано оправдање
ни изговор, сигурна сам да министарство дугује целокупној јавности – посебно просветној
не само резултате које су постигли ученици из стотинак школа који су били учесници ове
пробне државне матуре, него нам дугују једно право приказивање реалности где је то где
треба радити на систему, како ми можемо да помогнемо да би наши ђаци могли у неком
наредном периоду доживе праву и квалитетну државну матуру“, каже Војводић.
Уколико велика матура у Србији некада „заживи“, то би средњошколцима могло да олакша
пут за упис на факултете, јер више не би посебно полагали пријемне испите, већ обједињени
завршни тест. Из форума београдских гимназија кажу да подржавају одлуку министра
просвете да се матура одложи.
„Министарство није до краја договорило са факултетима да ли ће се резултати те државне
матуре признавати као коначни за упис на факултет или ће факултети организовати додатне
пријемне испите што самим тим обесмишљава у великој мери ту матуру, други свакако
битан разлог јесте то што ученици који су први требали да полажу државну матуру немају
уџбенике којима би могли да прате план и програм“, каже Александар Марков из Форума
београдских гимназија.
Државна матура у српски систем образовања требало је да се уведе још 2010. године.
Међутим тада, али и у периоду после, била је одлагана, због, како је тада објашњавано,
неразвијене стратегије. Ипак, таква стратегија одавно постоји у Хрватској и Словенији, али
и многим европским земљама.

