СМЕЛО И ОТГОВОРНО В РЕАЛНОСТИТЕ НА ЖИВОТА
Уважаеми абсолвенти от випуск 2018!
Днес, в този пролетен ден ние, вашите преподаватели, заедно с
вашите родители и приятели, с нашите гости и сътрудници, с
ръководството на университета отбелязваме с удовлетворение
вашето дипломиране. Като бакалаври, магистри и доктори поемате
по пътя на педагогическата професия! Честит успех!
Изправяте се пред нови условия и предизвикателства. Сигурно е,
че те ще бъдат много и различни и ще подлагат на изпитание
наученото, привързаността ви към избраната професия и обичта към
деца и ученици, които ще учите и възпитавате в детски градини,
училища и други институции.
На прага на този път искам да ви поканя за размисъл над нещо,
пред което съвремието ни и неговите тенденции ни изправят,
отчитайки че днес се радваме на свободата да избираме къде да
живеем и какво да работим, да пътувме и да оттстояваме
индивидуалността си, че имаме повече свободно време за отдих,
спорт, културни интереси. Но заедно с това …
Всекидневното ни съзнание сякаш е замъглено пред
перспективата за време. Днес ние сякаш живеем без история и идеи
за бъдното, приемайки, че то, с нас или въпреки нас, просто се случва
и тръгваме по течението … Но нали възпитанието и обучението нямат
смисъл, ако нямаме цел, която винаги е напред във времето!
Предизвиква ни днес дигиталната шизофрения, „скачането“ от
едно към друго приложение, препратките от един сайт към друг.
Трудно ни е да подредим бомбардиращата ни информация, да отсеем
истината, да осмислим случващото се и да видим себе си в него.
Светът ни изглежда неподреден и невъзможен за подредба. Тогава
има ли нещо сигурно за това как да се възпитава автономно и хуманно
мислене за „аз-ние“, как да откъснем себе си и децата си от
сладникавия привкус на „всичко-възможното“ на монитора, как да
поемем смело и отговорно в реалността на живота и човешките ни
контакти?
Нагазихме в технологичния хедонизъм – считаме, че
удоволствията ни се полагат по право и си ги искаме сега, искаме ги
без да участваме в създаването им. И още по-странното, след като
вече сме ги „опитали“, бидейки „себе си“, се чувстваме
неудовлетворени, излъгани, нещастни… А какво ще означава щастие

за тези, които сега, а и само сега ли, възпитаваме и които утре ще се
питат с подобно питане?
Зададох само три въпроса, а още колко ли ни задава съвремието!
И ако няма авторитет за истина, за щастие, за бъдеще; ако нямаме в
помощ очакваното наследство, то не е ли естествен изборът ни – ние,
днешните, несигурните сме тези, на които им се полага да търсят
отговорите! Не сме ли обречени на търсене на отговори за бъдещето
в името на най-бъдещото от всичко бъдещо, за което сме уверени че
не ни убягва – децата ни! Тези, които със самото си биване ни правят
загрижени и отговорни, автентични и живи, щастливи и уверени, че
все пак ще открием брод… И май винаги е било така …
Всъщност, уважаеми абсолвенти-колеги, в търсенето на такива
отговори сме отворени за ново сътрудничество с вас в новото ви
качество и ще ви очакваме във Факултета по педагогика на
професионални срещи и за взаимна колегиална подкрепа.
Затова ви подканяме: връщайте се към вашия Факултет по
педагогика, поддържайте собствено си развитие, това на вашите
институции и на факултета, осмисляйте настоящето и градете
мостове над несигурното!
Ние вярваме и сме доказали, че нашата последователно
ориентирана към практика-и-бъдеще работа с детски градини,
училища, социални центрове, регионални управления на
образованието е един от основните фактори за добрата подготовка
на випускниците на факултета. Тя стои в основата и на високата
акредитационна оценка от 9,30, дадена от НАОА на Югозападен
университет „Неофит Рилски“. Вярваме, че сътрудничеството ни с вас,
нашите випускници, където и да сте в полето на образованието и
възпитанието, е стратегически път за справяне с „шока от
настоящето“ за който Дъглас Рашкоф казва, че се случва пред очите
ни и който оставя дълбоки последици за човека от настоящето.
Уважаеми родители и близки на абсолвентите-педагози,
поздравяваме ви с дипломирането на вашите деца и скъпи хора!
Вашата помощ и подкрепа е вградена в техния успех! Академичната
общност на факултета по педагогика застава до вас в радостта ви и
вярваме, че и занапред ще имате още поводи за радост от
професионалните им и лични успехи.
Уважаеми колеги от училища, детски градини, общини и други
институции, моля, приемете от името на академичната общност на
факултета по педагогика благодарността ни за вашата помощ в
обучението и професионалното изграждането на нашите студенти!

Уважаеми колеги и гости, нека изпратим с българското „но добър
част“ нашите абсолвенти-педагози и нека успехите ги съпътстват!
Честито дипломиране!
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