Poslanica ministra dr. Pikala ob koncu šolskega leta

Spoštovane kolegice in kolegi, drage učenke in učenci, dijakinje in dijaki ter vsi
zaposleni v šolstvu.
Ob zaključku šolskega leta vam čestitam za opravljeno delo v preteklem šolskem
letu. Učenke in učenci ter dijakinje in dijaki, ste bogatejši za nova znanja, izkušnje in
sposobnosti, ki vam bodo prišle še kako prav v nadaljevanju vaše izobraževalne in
zasebne poti.
Pedagoškemu osebju se zahvaljujem za ves trud, ki ste ga med šolskim letom vložili
v prenašanje znanja in vzgoje na mlade.
Šolsko leto, ki se zaključuje, je bilo tu in tam razburkano. Nekatere stvari nam ne
bodo ostale v lepem spominu, a če pogledamo celoto, lahko z zadovoljstvom
ugotavljamo, da je za nami še eno uspešno leto. Slovenska šola je kakovostna, za
kar se zahvaljujem predvsem vam, kolegice in kolegi. S svojim delom opravljate eno
ključnih vlog, ko vlagate in razvijate potenciale mladih, ki bodo nekoč gonilna sila
razvoja in napredka naše družbe.
Kot minister se tega zavedam in si želim, da bi to zavedanje prodrlo tudi v vse pore
slovenske družbe. Da bi bila učiteljskemu poklicu povrnjena ustrezna veljava.
Ne glede na to kaj bodo prinesli poletni meseci pa upam, da se bo slovenski
izobraževalni sistem razvijal v smeri, ki smo jo skupaj začrtali ter da bo sodelovanje
med vami in politiko potekalo tudi v prihodnje v dialogu. Četudi se vedno nismo
strinjali, smo v dialogu skušali uskladiti potrebe in realne možnosti v prid
izobraževanju. Naj bo tako tudi še naprej.
Smo tik pred praznikom dneva državnosti in dovolite mi, da vas spomnim tudi na ta
za Slovenke in Slovence tako pomemben praznik. Pravičnost, enakopravnost,
solidarnost, demokracija in ljubezen do domovine – vse to so vrednote, ki jih velja
negovati in upoštevati za dobro vseh.
Spoštovane, spoštovani,
počitnice so pred vrati. Dnevi brezskrbnosti za mladež. Čas, ko si oddahnemo tudi
starši in ko si moči za novo šolsko leto nabirate pedagoški delavci. Privoščite si jih in
si naberite dovolj energije za izzive v prihodnje.
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