РЕЧ ПО СЛУАЙ ДИПЛОМИРАНЕ
БАКАЛАВЪР ФВС
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
ЮЗУ”НЕОФИТ РИЛСКИ”

Уважаемо ръководство,
Уважаеми преподаватели(професори, доценти, доктори),
Скъпи колеги,
Уважаеми родители,
Дами и господа,
Казвам се Антонио Василев и за мен е чест да съм сред вас на завършването на
випуск 2013г.-2017г. към най-старият факултет в университета, а именно Факултета по
Педагогика. Днес колеги е важен ден, ден в който завършваме един етап от живота си, ден
в който си спомняме и анализираме изминалите четири години. А какви бяха те?
Години изпълнени с емоции, радост, трудности и възходи, години в които смея да
твърдя, че всички ние пораснахме, научихме много нови неща, влязохме в дълбините на
нашите професии, учихме и се развихме, но не само това е важно. Важно е и, че през тези
четири години ние израснахме, превръщайки се в зрели, сериозни хора интересуващи се от
заобикалящия ни свят и важното ни място в него.
Тук е момета и да благодаря от мое име и от името на всички завършващи студенти
на цялото ръководство на университета за създадената организация, на всички
преподаватели за положените усилия и добрия обучителен процес, на нашите семейства и
близки за непрекъснатата помощ и подкрепа. Без всички вас, ние нямаше да стигнем до тук.
Благодарим ви!
Днешния ден не е край, а начало. Завършвайки първия етап от висшето си
образование пред всички нас се отваря небосклона на новото и многото възможностти. Ние
завършваме Факултета по Педагогика, а педагогическата дейност е тясно свързана с
понятието мъдрост, което от своя страна е неразделна и важна част от развитието на
цивилизацията. Професията учител е уникална, изискваща професионализъм, личностни
качества и социална отговорност. Пред учителя стои отговорността за разностранното и

неограничено обогатяване на децата във всички образователни етапи. Учителството не е
просто работа, учителството е призвание изискващо себераздаване и любов.
Колеги някои от нас ще станат учители, други ще изберат различни поприща и
професии, но нека всички ние носим духа на Педагогиката в себе си! И както Стив Джобс
е казал:
„Света променят тези, които са достатачно луди да мислят, че могат”.
Пожелавам ви успех!
И на добър път!
Благодаря!
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