КОМЕНТАРИИ ПО ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА ОАНОК ДО
ПРЕЗИДЕНТА, МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, МЕДИИТЕ И БЪЛГАРСКАТА
ОБЩЕСТВЕНОСТ
Като член на ОАНОК и участник в приемането на Отвореното писмо,
изразявам отново своето положително отношение към него. То е пореден
документ на ОАНК към държавните институции, медиите и широката
общественост, в което се изразява дълбоката загриженост за сегашното
състояние на българската държава и за мрачните перспективи, които я
очакват, ако в бъдеще не се коригират векторите на досегашното й
развитие.
Направените оценки почиват на задълбочен анализ на
извършените неблагоприятни промени във всички сфери на общественополитическия и икономическия живот на страната през изминалите почти
30 години от т.н. „демократичен преход”. Те се виждат с просто око от
всеки непредубеден български гражданин, а в областта на образованието
се опират на оценките на PISA, според които около 40% от 15-годишните
ученици са функционално неграмотни. Страната ни е на едно от
последните места в ЕС по четивна и математическа неграмотност,
независимо от отделните постижения на ученици – медалисти от
елитните училища. Учениците ни са със сравнително нисък среден
резултат на знания и умения, с голям дял на резултати под критичния
минимум и с относително малък дял на високите резултати. Основателно
разтревожени, членовете на ОАНОК, подкрепени от 10 НПО, приехме
това писмо, с което отново изразяваме своята загриженост и протягаме
ръка на държавните институции, за провеждане на спешни мерки в тази
изключително важна
сфера на обществените отношения. Защото
качественото образование на нашите деца е гаранция за просперитета на
България през следващите десетилетия. Препращането на отвореното
писмо от
администрацията на Министерския съвет, базирано на
формалните разпоредби на всевъзможните законови и подзаконови
нормативни актове, без отношение и указания по него, както и не
вземането му на контрол с определяне на срок за отговор, намирам за
бюрократичен формализъм и незаинтересованост по поставените
проблеми. Надявам се, че поне администрацията на Президента ще прояви
интерес и загриженост към проблематиката. Считам, че ръководството на
ОАНК ще следи за реакцията н на останалите ведомства, и ще продължи
да настоява за решаване на поставените проблеми. В името на България!
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