
ПРИВЕТСТВИЕ НА ДЕКАНА НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА КЪМ СТУДЕНТИТЕ-

ПЪРВОКУРСНИЦИ 

 

Уважаеми студенти-първокурсници и бъдещи педагози,  

Откриваме новата учебна 2017/2018 година. От сега нататък вие поемате пътя 

в овладяването на избраната от вас педагогическа професия в Югозападен 

университет „Неофит Рилски“. Редно е, бидейки декан на Факултета по 

педагогика, един от най-големите факултети в университета, да ви поканя за 

малко размисъл  за това начало и след него. В тази покана бих искал да се спра 

на пет пункта. 

 

Изборът. Поздравявам ви с професионалния ви избор! С надежди изпълнен за 

вас и с признание - за нас. За вас той е начало на сбъдването на ваша 

професионална мечта. Избрали сте професия, която винаги ще ви среща с 

искреността на детството, с игрите на младостта, с откритостта към новото. Ще 

работите с децата на 21. век, родените в цифровата ера, digital native, растящи 

в социум без граници и с комфорта на потреблението. Те ще ви изненадват и 

озадачават – с информираността си и социалното кривкуцане, породено от 

виртуалното и разбягващото се социално; с искреността си и подхранваната 

отвън – родители, приятели, общество,- егоцентричност; с нестандарността си 

и лутаниците в намирането на себе си. Бъдете готови за предизвикателствата 

на този нов детски свят, за който сега твърде малко знаем! Бъдете готови да се 

учите от детството, да го изследвате и разбирате, да го водите към по-

добрия свят! 

Поздравявам ви за вашия избор и с известна доза наша преподавателска, 

самодоволност! Все пак, вие сте ни избрали да ви водим по път към 

професията ви със знанията си, с опита си, с авторитета си. Благодарим ви за 

доверието, колеги! Вярвам, че преподавателската колегия на факултета ще го 

оправдае! А вие напомняйте за тази наша взаимна договореност! 

 

Целта! Избрали сте не просто професия, която ще ви среща с разцъфтяващия 

пред вас живот! Избрали сте професия, която е подпомагаща, дълбоко 

емоционална и хуманна! В нея „вашите деца“ от класа или групата, ще ви съдят 

и ще ви допускат до себе си не само по това какво знаете и можете, което е 

изключително значимо, а и по това как се отнасяте към „децата си“. Оказвате 

ли им пълното внимание, давате ли им цялото си сърце? Неповторимият 



Сухомлински ни напомня с книгата си „Сърцето си отдавам на децата“ за 

дълбината на влиянието на това отдаване и ни приканя да не го забравяме! От 

опит и от изследвания знам, че отдаването на децата ще ви превърне в онези 

незабравими педагози, които те ще помнят! 

 

Пътят! Древната мъдрост казва, че има случаи, в които той е по-важен от 

пристигането! Пътят е метафората на безграничността в развитието! 

Учителският път е път на постоянно учене, на радост от ново знание, на 

непрекъснати срещи с различието – с умните и палавите деца и ученици, с 

възпитаните и нестандартните, с откритите и по-свитите и пр.  

Този ваш път няма да е лесен защото детството е в постоянно изменение и вие 

не можете да си позволите да изоставате от него! Няма да е лесен, защото 

обществото ще изисква много от вас! Няма да е лесен, защото признанието е 

отговор на дълго постоянство! Но ако сте постоянни в своето самообразование 

и самоусъвършенстване, признанието ще ви срещне, даже и да не ви е първа 

цел! Ще ви срещне, когато родител или някое от „вашите деца“ ви срещне и ви 

се усмихне – „помните ли ме, аз бях ваш ученик“!  

 

Средствата. Нямам предвид само книгите, които ще ви водят по пътя на 

знанието, на професионалното израстване и разбиране на детството. А такива 

има много! Те се помнят с автори като Ян Амос Коменски, Йохан Песталоци, 

Фридрих Фрьобел, Елен Кей, Януш Корчак, Антон Макаренко, Иван Илич, 

Александър Нийл, Шалва Амонашвили, Димитър Кацаров, Ангел Узунов и др.  

Нямам предвид и само това, че университетът разполага с добра материална 

база.  

Имам предвид и нас, вашите преподаватели, които сме професионално готови 

за ролята си на ваши помощници да постигате целта си! Искаме да бъдем 

такива! Смело крачете на срещите с нас! Неформалните срещи са важни не 

само за преодоляването на първоначалното учудване от академичното 

мислене и говорене, а и защото помагат да усетите знанието, опита и 

мъдростта в човешките им измерения. Така утре ще изберете бъдещия си 

научен ръководител за бакалавърската си теза, а, може би, и за докторската си 

работа! Да сме заедно в „такива работи“ е особена чест и признание за нас, а 

успехът от това сътрудничество – не по-малка радост за вас! 

Уважавайте родителите си, споделяйте с тях преживяванията от 

студентството си! Те ще се радват на израстването ви, ще ви подкрепят в 



трудностите, а вие не просто ще ги преоткриете, но и ще вземете нещо ценно 

за себе си като бъдещи родители! 

Вървете към знанието и професията си с онази, за съжаление дефицитна, 

нравственост, която не само ще насочва към вас признанието на околните, 

но ще ви носи онази необходима самодостатъчност и личностна пълнота, така 

необходими за излаз от препятствията на професионалните изпитания! В 

нашата учителска професия личността възпитава личност, а личност без 

нравственост е немислима! 

 

Историята. Избрали сте да овладявате учителската професия в университет, 

който положи началото на висшето педагогическо образование за две важни 

институции – детската градина и началното училище (началния етап на 

училищното образование). Той има своя достойна история, а вие сте нейни 

продължители! Във Факултета по педагогика са преподавали личности, които 

вече не са оставили диря в българската педагогика – професор Александър 

Маджаров – първия ректор на университета, доцент Марин Баев, проф. Мария 

Македонска, професор Петко Щерев, професор Руси Русев, доцент Димитър 

Димитров, професор Николай Божков, доцент Левчо Георгиев, професор 

Мария Белова и др. Бъдете достойни наследници на патрона на университета, 

на неговите строители и на своите преподаватели, защото стойностното в 

историята се твори в настоящето! 

 

Уважаеми нови колеги,  

От името на преподавателите във Факултета по педагогика още веднъж искам 

да ви поздравя с избора ви и да ви предам нашето желание и отговорност да 

дадем най-доброто от себе си, за да се изградите като добри 

професионалисти!  

 

На добър час! Бъдете здрави и силни! 

Честита вашата първа студентска учебна 2017/2018 година! 

 

Доц. д-р Траян Попкочев,  

Декан на Факултета по педагогика 


