Димитър Николов към младите учители: "Вярвам във вас
и в успехите на бургаските ученици"
Понеделник, 5 Ноември 2018

Кметът Димитър Николов се срещна с повече от 100 млади преподаватели, които за първа година са
част от учителската професия. Срещата с тях е посветена на Деня на народните будители и има за цел
да мотивира хората на просветата да прилагат съвременни методи в обучението на децата. На нея
присъства и зам.-кметът по култура и образование Йорданка Ананиева.
"Наличието на толкова много млади преподаватели в бургаските училища показва, учителската
професия си върна своя авторитет и престиж. Вие ще бъдете пример за подражание, който бургаските
деца ще следват. Преподавайте със самочувствие, за да създавате и самочувствие във вашите ученици.
На вас се пада високата отговорност да обучите и възпитате новите поколения на Бургас, в това число и
на България. Вярвам във вас и в успехите на вашите ученици", каза в обръщението си към учителите
кметът Николов.
Той допълни, че предизвикателството на днешното време е да се изгради младо поколение, което да
бъде по-добре подготвено за предизвикателствата на живота, с по-активно мислене и ориентирано към
съвременните технологии.
"Образователният процес е отворен и той се надгражда. Успехите през последните години на
бургаските ученици го доказват и ни задължават. Убедени сме, че тези успехи стават в голяма степен
благодарение на упоритостта, професионализма и настояването на бургаските преподаватели. Ще се
радвам да ни давате възможност да подкрепяме различни ваши идеи и проекти, които не могат да
намерят реализиране чрез съществуващите учебни планове", каза още Николов.
Кметът призова младите преподаватели да бъдат отворени към родителите на своите ученици, тъй
като те дават ценни съвети за развитието на образованието. Община Бургас вече втора година прилага
различни начини за подобряване на образователната инфраструктура чрез инициативи на самите
родители.
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По време на срещата всеки учител получи подарък издание на "Епопея на забравените" с послание за
успехи в професията.
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