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Уважаеми г-н Декан, заместник декани, 

Уважаеми преподаватели  (професори, доценти, доктори), 

Скъпи колеги, 

Уважаеми родители, 

Дами и господа, 

Казвам се Даяна Иванова и за мен е чест да съм сред всички вас на завършването на 

випуск 2014-2018 г. Днес не е просто един обикновен ден, в който ще получим своите 

дипломи. Ако всеки един от нас се замисли в този момент, ще осъзнае, че това не са 

просто четири години обучение, а това са били четири години базирани на знания, 

запознанства, емоции, трудности и най-вече изграждане на самите нас като бъдещи 

педагози. 

За да бъдем тук и сега, в този важен ден за нас, сами осъзнаваме, че всички тези усилия 

не са били напразно. Всяка секунда, минута, час и ден са били полезни за всеки един от 

нас. Практиката която получаваме, чрез обучението ни даде възможност да се 

сблъскаме и разберем от близо какво е да бъдеш учител. Цялото обучение и 

образование което получихме тук в Югозападен университет „Неофит Рилски“ ни  

накара да осъзнаем, че да бъдеш образован е привилегия. 

Този успех разбира се, дължим на нашите преподаватели, които имаха огромното 

търпение и вдъхновение да „запалят“ огънят на усъвършенстването ни  и обогатяване 

със знания  от  една или друга наука. 

Стимулът и надеждата, които получихме от нашите учители, за да не се 

отказваме при всяка срещната трудност пред нас ще предаваме на нашите възпитаници 

в бъдеще. Тук идва  момента в който да благодаря от мое име и от името на всички 

завършващи студенти и на цялото ръководство на факултета по Педагогика, на 

университета за прекрасните условия, които ни предоставиха за обучение и спортната 

база, която ползвахме неуморно. Нека благодарим и на нашите семейства, без тяхната 

подкрепа нямаше да бъдем това което сме сега. 

Днешният ден не е край, а начало. Всички ние завършваме Факултета по Педагогика, а 

педагогическата дейност  е тясно свързана с понятието мъдрост. Да бъдеш учител , не е 

просто професия, а отдаденост към работата, любов към науката и търпение към 

учещите се. Всеки един от нас ще поеме по различен път, но ни обединява едно и то е 

Педагогическата специалност, без която съществуването е немислимо. Ето и една 

мъдра мисъл, която ще цитирам от Галилео Галилей. 



"Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в 

себе си." 

Галилео Галилей 

Пожелавам ви успех! 

На добър път! 

Благодаря! 

 

 

Дата: 05.04.19г.                                                                            Даяна Иванова 

Гр. Благоевград                                                                    Дипломиращ се студент 


