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... огромна част избраха географията с надежда, че там всичко е лесно, и в това е прова-
лът... Наистина имаме проблем, защото трябва нашите деца и обществото да знаят, че
географията не е само обща култура. Това е една сложна и тежка научна област...

...Въпросите, разбира се, са много по-тежки, защото те касаят очевидно качеството на
образователния процес по география. И това, което анализираме съвсем спешно и което
ще се случи сега през юни и през юли ... ще бъде свикана експертна комисия, която трябва
да анализира и да предложи конкретни препоръки, ясни, измерителни цели за подобрява-
не нивото на образованието. И то не само в областта на географията, за да може през юли
експертни комисии вече по предметите, като подчертавам - в тях няма да бъдат включени
експерти от министерството, а учители от цялата страна, да вложат конкретните мерки за
всеки предмет.

Положението в областта на географията е тревожно. Но ... матурите, както и външното
оценяване, не могат да имат смисъл, ако анализът на резултатите не се превърне в един
действен инструмент, който да подобрява качеството. Иначе те просто ще бъдат ... форма-
лен измерител, още повече, че матурите все още не са и основният входен изпит за универ-
ситетите. Така че това е моето желание и моята амбиция, с това съм се нагърбил – всички
тези резултати наистина да доведат до конкретно действие и до конкретен резултат. Иначе
може всяка година да си ги провеждаме всичките тези изпити и да казваме да, положението
тази година е тежко... Ето сега отбелязваме доста добри резултати в математиката, във фи-
лософията, в езиковото обучение, но географията също е изключително важна. Това
са национални приоритети - география, история, български език.
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