Уважаеми български учители,
На 1 август 2016 г. влиза в сила новият
образователен закон – Законът за предучилищното и училищното образование. Този
закон има амбицията да бъде основа на реформата в училищното образование. Реформа, от която всяка образователна система се нуждае, за да отговори на предизвикателствата на времето, в което живеем. Не само защото модерното
общество поставя нови изисквания към образованието. А и защото съм убедена, че няма голям съвременен проблем, който да
не може да бъде решен с помощта на образованието.
Целта е да образоваме и възпитаме мислещи, креативни и
критични млади хора, способни да вземат решения, да правят
избор, да се развиват непрекъснато. Училището трябва да изгради личности с модерни виждания за света, но и да възпита
дух на родолюбие и патриотизъм. За да могат младежите да
успяват и да се конкурират с връстниците си по света. За да работят за превръщането на България в модерна и просперираща
държава.
Ученикът е този, в името на когото правим реформата.
Но учителят е този, с помощта на когото можем да постигнем
големите цели, които си поставяме. Силно вярвам, че учителите са двигателят на така необходимата ни промяна в образователната система.
Вашите умения и професионализъм, Вашите мотивация и
съпричастност са решаващи. Зная, че ежедневието Ви е нелеко и
че невинаги усещате подкрепата, от която имате нужда, за да
продължите уверено, търпеливо и всеотдайно да осъществявате
своята толкава важна работа. Уверявам Ви, че повишаването
на авторитета и на социалния статус на българския учител е
приоритет в работата на Министерството на образованието и
науката и моя водеща политическа задача.

Съзнавам, че реформата ще е съпътствана с трудности. Те
са неизбежни винаги, когато поемаме предизвикателството да
правим нови неща по нов, по-добър начин, без да вървим по познати
и отъпкани пътеки. Държавата в лицето на Министерството на
образованието и науката разпознава своята отговорност в този
процес, в това число като съдейства на директорите и учителите за преодоляване на проблемите и неизбежните затруднения.
Ще Ви подкрепяме ежедневно методически и организационно, ще
разгърнем мащабна програма за квалификация и обучение. Нито
един въпрос няма да остане без отговор. Нито едно предложение
няма да остане неразгледано.
Да бъдеш учител е мисия. Не само днес или утре, а всеки ден.
Да бъдеш учител е сила, която променя света.

С уважение,

Меглена Кунева
Заместник министър-председател по координация
на европейските политики и институционалните
въпроси и министър на образованието и науката

