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Уважаеми студенти, преподаватели, служители и гости, 

Добре дошли на традиционното откриване на 44-та академична учебна 

година във Факултета по педагогика при Югозападния университет „Неофит 

Рилски“ – Благоевград! 

На този ден цялата академична общност, всички ние сме развълнувани и 

изпълнени с оптимизъм и желание да продължим благородното дело, на което сме 

се посветили.  

Скъпи студенти-първокурсници, 

Днес Вие за пръв път прекрачвате прага на Югозападния университет. 

Убедена съм, че Вие сте сред нас благодарение на отличната си подготовка и на 

желанието си да учите във Факултета по педагогика. Надявам се това да е 

поредната сбъдната от Вас мечта.  

Искрено се радвам и сърдечно Ви поздравявам за избора, който сте 

направили – да продължите образованието си във Факултета по педагогика на 

Югозападния университет „Неофит Рилски“. Уверявам Ви, че сте направили 

правилния избор. Нещо повече. Вие имате пълно основание да се гордеете, че ще 

получите своето образование именно във Факултета по педагогика при ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ – Факултет с 44-годишна история; най-рано създадения факултет 

в Югозападния университет; факултет, от който се полагат основите на 

Югозападния университет „Неофит Рилски“; факултет с най-дългогодишни 

традиции при подготовката на детски и начални учители; факултет, национално 

разпознаваем в страната и чужбина. 

Висока чест за мен като декан на Факултета по педагогика е да споделя с 

Вас, че през годините на своето развитие, възпитаниците на Факултета по 

педагогика се доказаха и продължават да се доказват като високо квалифицирани 

специалисти, владеещи научни знания и базови професионални компетенции в 

областта на педагогическите науки – преподаватели както във Факултета по 

педагогика, така и в други висши училища (вече доценти, професори, доктори по 

педагогика и доктори на педагогическите науки); детски и начални учители; учители 

по чужд език; учители по информационни технологии; ресурсни учители, учители 



по физическо възпитание и спорт; педагози, специални педагози, социални 

педагози; методици, педагогически съветници, възпитатели, управленски кадри.  

Възпитаници на Факултета по педагогика са реализирани експерти, 

ръководители в държавни учреждения и институции, директори на училища и 

детски градини, автори на учебници и учебни помагала за ученици и студенти и 

много други.  

С нескрита радост ще споделя пред всички, че въпреки негативните 

демографски тенденции в страната, въпреки последиците от стихийните опити за 

приспособяване на системата на образованието към пазарната икономика, въпреки 

увеличения брой на факултетите, които подготвят аналогични специалисти, 

интересът към Факултета по педагогика през последните години е изключително 

голям и непрекъснато се повишава. Ако през далечната 1976 година, когато са 

положени основите на Факултета по педагогика като филиал на Софийския 

университет „Климент Охридски“, в него са се обучавали 100-тина студенти, днес 

годишно във Факултета по педагогика се обучават около 2000 студенти – 

бакалаври и магистри в две професионални направления, в редовна, в задочна и в 

дистанционна форма на обучение. Факултетът по педагогика предлага обучение по 

8 бакалавърски специалности, 14 магистърски програми и 11 докторски програми. 

Значителна част от магистърските програми се преподават и на английски език. 

Всички образователни програми по двете професионални направления имат 

максимална оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация! 

Скъпи, първокурсници, 

Вие сте избрали една от най-хуманните професии, професията, която 

създава всички останали професии, професията на учителя. Тук ще припомня  

популярната фраза, че „да си учител не е просто професия, а призвание”.  

Основните щрихи за същността на учителската професия, народният гений е 

сътворил в притчата „Сълзите на учителя“. В нея се казва, че от учителя „хората 

ще научат това, което не знаят и не могат. Той ще е техният пример, водач и 

опора, без дори да е нужно те да съзнават това. Той преподава жизненоважна 

информация, нужна на всеки човек, за да оцелее и да се чувства щастлив. Ще се 

грижи за децата, както родителите им се грижат за тях, и ще им отделя повече 

внимание и обич, отколкото отделя за собствените си деца. Ще умее да прави 

хиляди неща за доброто на учениците си, ще ги респектира и учи, но и ще е близо 

до тях, ще ги разбира и утешава. Ще бъде вежлив, усмихнат, спокоен и 

справедлив, въпреки че ежедневно ще бъде критикуван, хулен и лъган. Винаги ще 

дава на хората повече, отколкото ще получава, и ще е щастлив от това“. А сълзите, 



скъпи студенти, те са „израз на радостта и гордостта да видиш как децата постигат 

и най-малката цел, която са си поставили. Тя е за самотата и страховете им, когато 

се отделят от семейството, тя е за съпричастността към чувствата на родителите и 

техните опасения за бъдещето на децата им“. 

Учителската професията през 21 век вече има нови измерения. Учителят 

вече не е единствено преносител на знания. Той трябва да провокира 

въображението и идеите на учениците, да развива творческия им потенциал и да 

насърчава ученето. Учителят е вдъхновител, който насочва своите ученици да 

използват наученото, за да направят света по-добър.  

Скъпи първокурсници, 

Както във всяка професия, първите стъпки в учителската професия също ще 

са трудни. Ние Вашите преподаватели ще бъдем до Вас и ще насърчаваме всяко 

Ваше начинание. Нашите успехи ще се измерват чрез Вашите постижения, също 

както и Вашите успехи ще се измерват чрез постиженията на Вашите ученици. 

Бъдете добросъвестни, отговорни, упорити, честни и трудолюбиви. Приемайте 

отговорностите и предизвикателствата с присъщия ви младежки ентусиазъм и не 

преставайте да учите. Благодаря Ви, че избрахте нас и се доверихте на 

професионалния ни опит!      

От името на целия академичен състав отново Ви приветствам с „добре 

дошли“ във Факултета по педагогика! 

 

Уважаеми преподаватели и служители, 

Всички успехи, които сме постигнали са в резултат на съвместните ни 

усилия да работим в дух на разбирателство и колегиалност. Нека да работим за 

надграждане на постигнатото, за да продължим да утвърждаваме Факултета по 

педагогика като един от водещите факултети в Югозападния университет „Неофит 

Рилски“! 

Откривам новата академична 2020/2021 учебна година, с пожелание тя да 

бъде успешна, ползотворна, спокойна, здрава  и мирна за всички!    

 

   01.10.2020 г.                                                       Доц. д-р Янка Стоименова  
                                                                       Декан на Факултет по педагогика 

 

 

 


