До: Г-жа Лидия Булева
Начален учител 38 ОУ „В.Априлов“
Копие: Г-жа Мариета Димитрова
Директор 38 ОУ „Васил Априлов“
Копие: Г-н Светослав Иванов
Журналист и водещ
На предаването „120 минути“

Ние, долуподписаните родители на ученици от IV г клас в столичното 38 училище
„Васил Априлов“, пишем настоящето по повод добилата публична известност и предизвикала
множество коментари случка от един обикновен учебен час в класа на нашите деца.
Дискусията в публичното пространство беше предизвикана от пускането в класната
стая на достатъчно популярен филм за стъпването на Луната, който представя тези на учени и
специалисти. Показването му на децата, породи като резултат това, че те, заедно с
родителите си, разпалено и продължително са дискутирали темата и у дома и помежду си и
са търсили заедно значително повече от дадената в учебника информация, което рядко се
случва след учебни часове в средностатичстическо българско училище.
Днес, когато темата „качество на образованието“ e изключително значима за все
повече родители, един столичен учител с над 30 годишен опит има куража и отговорността да
отваря прозорци към различни и интригуващи теми и аспекти от съществуването ни пред
нашите деца.
С това писмо ние бихме искали да изразим своята подкрепа и благодарност към
госпожа Булева, която неуморно и в много сфери на знанието предоставя допълнителна
информация и провокира детските умове, стимулира желанието за учене и превръща
знанието в житейска ценност. Г-жа Булева е учител, който не просто дава отлична подготовка
на децата в учебните часове, но и с рядко срещан за български учител ентусиазъм организира
извънкласни дейности, срещи с известни личности, концерти, посещения на интересни места
- събития, които обогатяват децата и ги възпитават като личности и граждани.
Не приемаме лекотата и наглостта, с която се коментират качествата й и ситуацията в
публичното пространство от хора, които не познават нито учителката, нито класа, нито
училището, нито са запознати докрай с фактите, но си позволяват да издават присъди и
създават отровна и вредна среда както за децата от този клас, така и за училището.
Бихме искали да благодарим и на г-жа Димитрова, която не просто на думи е
отворена за диалог. Срещата, която тя ни организира с учените от БАН и Софийския
университет, показа че и ние - възрастните копнеем за време и пространство, в което да се
срещнат вяра и аргументи, дебат и скептицизъм – за да разберем или поне малко познаем
света. Видно е и друго – в обществото има изключително високи очаквания към българското
училище и респективно българският учител – човекът, който ежедневно работи извън зоната
си на комфорт – в динамично променящ се свят и поток от информация, достъпна и за наймалките.
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Госпожо Булева,
Благодарим Ви, че сте учител, който влиза в час с мисъл и желание да провокира и
развива децата ни, благодарим Ви, че демонстрирате на тях и на нас готовност за отстояване
на позиция, благодарим Ви, че обичате децата и професията си.

С уважение:
1. Боряна Радева
2. Бояна Йорданова
3. Венцислав Минчев и Гергана Джамбазова
4. Вера Вълчева
5. Галя и Димитър Петрови
6. Георги и Нели Петрови
7. Ина Димова-Иванова
8. Красимир Иванов
9. Люба и Любомир Петкови
10. Мариана Райкова
11. Мария Желева
12. Мая Карова
13. Милена Ковачева
14. Павлина Калия
15. Радослава и Венци Божкови
16. Снежана Димитрова
17. Снежана и Калин Янчеви
18. Цветелина Йорданова
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