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„Иновативна България през 2030-та година – каква я мечтаете?“

Мечтая за България, към която младите хора се завръщат, която никой не желае
да напусне, за да търси реализация. България, която цени и привлича силни кадри и им
дава възможност да я движат към светло бъдеще. България, която не намалява с всяка
изминала година, а расте. Расте, но не старее и в обединението си е силна. България на
прадедите ни, с цялото богатство на знанието – богатство, тачено и пазено през
вековете.
Живеем в динамичен свят, в който вече няма константи, в който всички сме
взаимно свързани. Глобализацията позволява постоянното движение на хора и ресурси,
все по-трудно става запазването на облика, на идентичността. В тези времена
придържането към стари и закостенели догми до голяма степен спъва прогреса и
успеха. За да е в крак с времето, всеки млад човек трябва да приема огромни
количества информация, с която е облъчван от многобройни канали. Образователната
система не успява да смогне в тази динамична среда. Докато се одобри и приеме
написването на нов адаптиран учебник, докато практически се издаде, той вече е
остарял отново. Технологиите се развиват експоненциално и автоматизацията вече
касае не само ръчен труд в големи индустрии, но и интелектуален такъв. Все по-често
се говори за близко бъдеще, в което роботи ще завземат голяма част от професиите,
които познаваме днес.
В светлината на тези прогнози, образованието играе ключова роля. На какво ще
учим децата си днес, за да бъдат успешни в бъдеще, е от огромно значение. Жизненият
път на всеки от нас е до голяма степен предопределен от образованието, което сме
получили; от учител, който е запалил любовта ни към даден предмет, или обратното –

такъв, заради когото даден предмет от любим се е превърнал в непоносим.
Отговорността на нашите учители е безкрайна, тяхното влияние в живота ни –
неизбежно. Време е да се отдели нужното внимание на това, което ни определя като
хора – образованието. На неговото постоянно обновяване и развиване, за да бъде то в
крак с най-новите тенденции. Да се работи в партньорство с бизнеса, за да могат
кадрите да бъдат подготвени правилно и в практическа среда, да има мост между
науката и практиката, защото само когато нещо е минало през ръцете ти, можеш да
осъзнаеш какво представлява, как се прави, какво е нужно, къде още трябва да
наблегнеш, за да се усъвършенстваш.
Затова аз мечтая за иновативна България през 2030-та година, в която
образователната система е интерактивна, базирана на технологии и съобразена с
изискванията на средата, в която живеем, както и спецификите на всяко следващо
поколение. Такава, която ще позволява на децата да развихрят своето въображение, за
да разрешават световните въпроси, а не такава, която ги кара да наизустяват
закостенели схващания и още в съвсем ранен етап ги учи на подчинение, на
ограничена мисъл. Система, в която всички се учат взаимно един от друг – ученик от
учител и обратното. Само ако можехме да се вслушваме по-често в децата – те носят
толкова много, те са бъдещето.

