
Szanowny Panie Dyrektorze, Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi, 
koleżanki i koledzy!

O rewolucji w uczeniu mówi się od wielu lat. Pomysłów na dobrą i zapewne w opinii
wielu, lepszą szkołę nie brakuje i coraz częściej to dzieci i młodzież upominają się o zmiany.
Dzień Edukacji  Narodowej jest  okazją do wspomnień, refleksji,  podsumowań dotyczących
pracy nauczyciela, rozmów o młodzieży, która tak bardzo się zmieniła, oczekiwań, którym
trudno sprostać. Niewątpliwie gigantyczne zmiany w polskiej oświacie wywołała pandemia.
Uczniowie  –  zamknięci  w  swoim  świecie  –  zatracili  potrzebę  utrzymywania  kontaktów
społecznych. Powstał mur, którego skruszenie może potrwać bardzo długo. Zmieniła się teraz
rola nauczyciela  i uczniów w procesie nauczania i uczenia się. Nauczyciel przestaje powoli
pełnić  głównie  rolę  w  zakresie  przekazywania  wiedzy.  Staje  się  bardziej  diagnostykiem,
specjalistą  w  zakresie  pomocy  naukowych,  konsultantem,  by  w  rezultacie  pełnienia  tych
różnych ról mógł mieć wzrastający wpływ na wywoływanie zmian w uczniach. Żeby mogło
powstać takie środowisko, niezmiernie potrzebna jest akceptacja i zaufanie do nauczyciela ze
strony ucznia.

Nikos  Kazantzakis  użył  niegdyś  pięknej  metafory  definiując  niejako  zawód  nauczyciela.
Powiedział bowiem:

„Prawdziwi  nauczyciele  są  niczym  mosty,  po  których  przejść  mogą  ich  uczniowie.  Gdy
uczniowie przejdą na drugi brzeg, most się z radością zapada, a oni zachęcają uczniów do
budowania własnych mostów.”

„Mechanik” jest szkołą wielu mostów. Tutaj uczniowie czują się bezpiecznie, mogą spokojnie
przemieszczać się z jednej strony wiedzy na drugą. Jest to miejsce pięknych spotkań, rozmów
od  dzwonka  do  dzwonka,  zaskakujących  zwrotów  akcji  przy  niezapowiedzianych
kartkówkach, doświadczeń zawodowych w różnych dziedzinach życia, dyskusji – byle nie na
temat,  naprawiania  błędów młodości  i  nadrabiania  braków z powodu lenistwa.  Nie wiem
Szanowni Państwo, jak Wy to robicie, że jeszcze nigdy żaden most się nie zawalił. Mimo
różnych, często niezwykle trudnych sytuacji,  nadszarpniętych relacji  te mosty ciągle stoją.
Wasza  siła  i  determinacja  to  przejaw  nadludzkiej  mocy,  wyrozumiałości,  umiejętności
wybaczania i nieustannej chęci budowania.

Dziękujemy,  że  każdego  dnia  pozwalacie  nam  odkrywać  własne  metody  poznawania  
i  doświadczania  świata.  Dziękujemy  za  szacunek  i  partnerstwo.  Wreszcie  dziękujemy  za
ciągłe przypominanie nam, że uczenie się jest wartością bezcenną i nie można za jego jakość
przerzucać odpowiedzialności na innych. Zatem czy aby na pewno potrzebujemy rewolucji  
w szkole? Myślę, że jednak nie. Jeśli nauczymy się budować tak, jak nasi prekursorzy, jeśli
będziemy postrzegać nauczycieli jak sprzymierzeńców i obdarzymy ich pełnym zaufaniem,
dokonamy  rewolucji  w  sobie,  a  nie  wokół  siebie.  Dziś  zaś  chcemy  szczególnie  okazać
wdzięczność, bo to ona nadaje sens naszej przeszłości, przynosi pokój  na dziś i tworzy wizję
na jutro.
Wszystkiego dobrego i radosnego świętowania dzisiejszego dnia!


