СВОБОДАТА ДА СИ УЧИТЕЛ И ВЪЗПИТАТЕЛ!

Уважаеми абсолвенти!
Уважаеми родители и гости на промоцията на педагозите „випуск
2017“!
Уважаеми преподаватели и колеги!
Събрали сме се тук на 37-то дипломиране на 508 випускници на
Факултета по педагогика, събитие, което увенчава с успех
продължителен и съвместен труд на преподаватели и студенти, на
родители и техните деца, на съпрузи по пътя към една професия,
която винаги е считана за професия на знанието и мъдростта, на
обичта и подкрепата, на младостта и надеждата – учителската!
Честито дипломиране, абсолвенти!
Зад всеки един от дипломиращите се, стои грижата и обичта на
родители, съпрузи и близки! Едно доказателство за силата на
семейството! Уважаеми родители и съпрузи, колегиалната общност
на Факултета по педагогика ви поздравяваме с успеха на вашите деца
и любими хора! Нека и занапред имате много поводи за гордост с тях,
с техните лични и професионални успехи!
С признателност си даваме сметка, че в отбелязвания днес успех
на нашите абсолвенти е вграден труда на много учители и
възпитатели преди нас, университетските преподаватели – от
детската градина, от началното и средното училите, от школи и
центрове! Нашето уважение към всички тези труженици в
невидимото, но така значимо педагогическо поле.
Уважаеми абсолвенти,
Встъпвате в една професия, за която има различни определения,
които вие ще изпълвате със собствен опит и разбиране. Нека обаче
се опитаме да видим учителстването като отдаденост на свободни
хора на професия, която обича свободата и свободните!
Учителят има методическа свобода! Тя му дава възможностите да
твори от сухото учебно съдържание в ограничените времеви отрязъци
онези уроци, които оставят у учениците вълнението от непознатото,
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желанието да преминат зад предела на възможностите си в радостта
от познанието! Тази методическа свобода не се придобива отведнъж,
а изисква вашия труд и отдаденост, вашата почтеност и отговорност
към себе си и тези, които виждат във вас Учителят – децата,
учениците! Инвестирайте в тази си свобода, и ще усетите радостта
от свободата да преподавате и възпитавате!
Учителят е скулптор на позитивната свобода, на свободата да
вярва в силите на човека и неговите стремления, да бъде ваятел на
най-доброто в себе си, въпреки че човекът не винаги успява да бъде
знаещ и добър, честен и отговорен, трудолюбив и състрадателен,
обичащ и грижовен! Тя е невъзможна, без да давате от себе си, а
даването, както пееше Емил Димитров, ви оставя, нерядко –
завинаги, в обичата на тези, които учите и възпитавате! И не
пропускайте малките успехи от вярата в учениците и възпитаниците
си, защото така подхранвате позитивното в тях и в себе си!
Тази позитивна свобода се диагностицира толкова категорично и
така бързо от тези, които учителят учи и възпитава, че всяко посериозно криволичене от пътя ѝ, срива доверието, което ни даряват
тези, които са ни приели и допуснали в себе си да им помагаме да
търсят себе си! И без униние от малките загуби – те са опит, който
укрепва „свободата за“, а не „от“, укрепва свободата да се
преодоляват съмненията и разочарованията на ежедневието,
скептицизма и недоверието на околните! Даже към учителската
професия! Даже в детето и човека!
Педагогическата социология ни подсказва, че от добрия учител
се очаква да бъде общественик. Родната ни история напомня, че
Христо Ботев е бил учител и в една от задачите си по математика
пита не само от колко века е загубила свободата си родината ни, а
иронично подмята: още колко искат българите да живеят под игото
на султана. Патронът на нашия университет – Неофит Рилски е
учител и последователен борец за просветна и духовна свобода на
България. Гоце Делчев и Даме Груев – двама светли апостоли на
борбите за свобода на българите и народите в Македония и Одринско,
са учили и вдъхновявали подрастващи и възрастни на знание, на
народно самоуправление и културен напредък.
Иде реч за онази гражданска свобода, без която учителят се
превръща в глашатай на статуквото, на неправдата и бездуховността!
Тази гражданска свобода не се дава наготово! Въпреки че във вид на
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политическа тя се среща на хартия, тя категорично се отстоява
личностно и професионално. Без отпуски! За нея се плаща, нерядко
скъпо, както и се плаща скъпо за безчестието и подлостта! Но се
отплаща в учителя-личност, на който учениците вярват, комуто се
отдават в съвместния път на мечтите към по-добър и по-справедлив
живот!
Ние, вашите преподаватели от Факултета по педагогика при ЮЗУ
„Неофит Рилски“ вярваме, че вие като свободни хора сте готови да
сграбчите времето и шанса си, за да минете успешно през реката на
живота! Вярвайте в себе си и бъдете свободни да творите професията

и себе си колеги!

Сред хитовете си ABBA имат прекрасна песен за вярата и
мечтите, в която казват:
„I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
I’ll cross the stream - I have a dream!“

Уважаеми абсолвенти,
От името на академичната общност на Факултета по педагогика,
на настоящите студенти и служители, от свое име искрено ви
пожелавам времето да е с вас и вие – с него, пожелавам ви сили и
здраве, отдаденост за труд и път на успехи и последващо го щастие!
Разделяме се с обич и вяра във вас!
22 май 2016 г.
Благоевград

доц. д-р Траян Попкочев,
Декан на Факултета по педагогика
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