Čestitka ministra znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Radovana Fuchsa povodom
Svjetskog dana učitelja, 5. listopada 2021.
Cijenjene i drage odgojiteljice i odgojitelji, učiteljice i učitelji, nastavnice i
nastavnici, ravnateljice i ravnatelji, stručne suradnice i suradnici, profesorice i
profesori!
Ponajprije vam želim zahvaliti što ste odabrali ovaj plemeniti poziv kojim
pridonosite oblikovanju budućnosti našega društva. Stotine je zadaća i uloga koje
neumorno ispunjavate, iz dana u dan, godine u godinu, generacije u generaciju. I
nema odgovornije zadaće od odgoja, poučavanja i usmjeravanja mladih
znatiželjnih umova.
Unatoč tome, svjesni smo da učitelji nisu svemoćni i da mnogi drugi faktori u
društvu imaju često i veći utjecaj na formiranje i ponašanje djece i mladih pa
upravo zato moramo, više nego ikad prije, jačati odgojnu ulogu škole i osnaživati
prosvjetne radnike.
Ključno je jačanje kapaciteta učiteljske profesije uz privlačenje i zadržavanje
najboljih u sustavu te sustavno poticanje razvoja učiteljskih potencijala. Jedna od
ciljanih mjera kojima potičemo i nagrađujemo izvrsnost i inovativnost upravo je
i nagrađivanje najuspješnijih djelatnika u području obrazovanja, spremnih na
cjeloživotno učenje i profesionalan razvoj.
Ovom prigodom želio bih čestitati najboljim odgojno-obrazovnim djelatnicima,
a njih je 511, sa željom da zadržite otvorenost srca i uma te u djece i učenika
nastavite razvijati i podržavati otvorenost i kreativnost duha i intelekta. Pozdrav
i zahvale idu i vašim ravnateljicama i ravnateljima, kolegicama, kao i članovima
vaših obitelji koji su vam pomogli tijekom profesionalnog rasta i razvoja u
najvrjednijoj misiji odgoja i obrazovanja.
Iznimno sam ponosan na izvrsne napore i trud uložen u realizaciju prošle školske
godine, koja je unatoč pandemiji i potresu većim dijelom održana u učionicama.
I provedena istraživanja pokazuju koliko je to pozitivno utjecalo na mentalno
zdravlje djece i dobrobit učenika, ali i nastavnika. Siguran sam da ćemo zajedno
učiniti sve kako bi i ovu školsku godinu naši učenici proveli u školskim klupama
sa svojim vršnjacima, u zdravom i sigurnom okruženju.
Ispred nas su novi ciljevi, novi izazovi, prilagodbe nekim novim vremenima i
zahtjevima društva. Nacionalni plan razvoja sustava obrazovanja koji izrađujemo
predstavljat će upravo okvir za promjene i unaprjeđenje sustava na svim
razinama. I u ostvarenju te zajedničke misije nastavljamo biti saveznici i
suputnici.

Možda se vaši učenici za 10 ili 20 godina neće sjećati baš svog školskog gradiva,
ali s nostalgijom će se prisjećati svake školske uspomene i imena kako prvih
učitelja, tako i onih koji su ih otpratili u svijet odrastanja. Sjećat će se osjećaja
koji je u njima škola pobuđivala i to je ono što vrijedi.
Kao primjer, nositelj normi i vrijednosti zajednice, nosite golem teret i golemu
snagu. Hvala vam na hrabrosti i hvala na predanosti.
Sretan Dan učitelja!

