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Времето, в което живеем, включва много новости от гледна точка на технологиите. С 

развиването им ни се дава възможността да намерим информация за почти всичко, което 

ни интересува, и да обогатим познанията си. Във връзка с това възникват много въпроси 

относно функциите на училището – предлага ли ни всичко, което можем на научим? Ние 

сякаш растем с мисълта, че всичко може да се открие за части от секундата само с едно 

кликване на мишката и с достъпа до различни платформи. Точно този начин на мислене 

ме провокира да избера тази тема. Защото училището е мястото, в което всеки един от нас 

извървява дълъг път, изпълнен с много препятствия и усилия в успехите. И вървейки по 

пътя, всеки един от нас минава през различни етапи. През всеки един период ние не само 

натрупваме знанията си, но и съзнателно се градим като личности. Сложен комплекс от 

възможности и качества е личността, но в училищното ни израстване лоялността, 

толерантността и активността са приоритети, които трябва да следваме и в обществения 

ни живот. Но това се гради бавно и трудно. Всяка година е стъпало, за да може всеки  от 

нас да стигне собствения си връх. И този път към нашите върхове са годините в училище , 

през които ни превеждат учителят, семейството и приятелите.  

Когато сме малки  , думата “училище“ за нас е вълнение и предизвикателство. Често това 

е мястото, което ни отнема от игрите и забавленията. Но това е първата стъпка от пътя, 

защото колкото и да сме слушали за него, то е непознато за нас. Започва може би с 

различното общуване – с учители, съученици, различни науки. И ние също започваме да 

се променяме. Да делим любимите предмети от задължителните, да общуваме с близките 

приятели и съучениците. Учим се на търпение, толерантност, но и на начин да заявяваме 

себе си. И без да осъзнаваме , още в ранното ни детство училището става основа за 

развитието ни като хора. 

Когато държим документа си за основно образование, ние се чувстваме пораснали, но 

идва другото питане – къде да продължим своето образование? Започваме другия етап в 

живота си – в гимназията. И той идва със своите трудности – вече всичко ни е познато, но 

учебният материал става по- труден , ученическите вълнения стават по-сложни– спорове с 

най-добрите приятели, трудности в социализирането, разочарования от неосъществени 

успехи и радости от постигнатото. Но всичко това е опитът на живота и преминала вече 

през него, оценявам тези години като най-хубавите. Тогава беше далечен светът на 

сметките, финансите, търсенето в трудовата реализация. Дните са ясни и подредени - със 

съучениците. С тях учим усърдно, споделяме мечтите си, често се питаме как ще 



изглеждаме утре,  вълнуваме се от момента, в който ще прекрачим за последен път прага 

на класната стая. И ето -  моментът е пред нас, а ни се иска да прекараме още един час с 

учителите, отново да сме нетърпеливи за лятна ваканция или в безсънна нощ да учим за 

труден тест. Вълнуващ е този момент – когато трябва излезем за последен път от класната 

стая , ние да искаме отново да влезем в нея – заедно. Поне за още един ден, въпреки 

всички трудности.  

 Като зрелостник мога да кажа, че това е от най-сложните моменти в живота ми досега. 

Дванадесетте години, които оставят зад мен, са богати с радости ,вълнения и притеснения. 

Помня и тревогата - дали ще справя, или ще разочаровам себе си – и всичко това се 

случваше в моето училище. Разбира се, ярко помня момента, който сигурно ще е жив 

дълго в мен. За него си спомням всеки път, когато се съмнявам в знанията или 

възможностите си – първия ми учебен ден в осми клас. За първи път прекрачвах прага на 

моето училище , което беше като мечта за мен. „Профилирана гимназия с преподаване на 

чужди езици“ – град Плевен – това беше училището, в което мечтаех да уча. Този ден е 

далечен, но емоционално е толкова близък до днешния - вълнението, с което прекрачих 

прага на гимназията, без да познавам  никого. А сега познавам всички и съм със същото 

вълнение, но този път не искам да си тръгвам. Тогава бях едно малко момиче с големи 

мечти, изплашено от непознатото ,което търсеше своя клас. Изпитвах неповторимо 

щастие, че бях приета в тази гимназия, но и страх – как ще успея? Може би толкова 

въпроси напираха в мен, но тогава си обещах и повярвах, че този път ще измина с 

желание, упоритост и старание. Този първи учебен ден беше денят, в който осъзнах, че ми 

предстои много работа, и днес, когато се обръщам назад, мога да кажа, че успях. Моята 

гимназия ми даде повече, отколкото очаквах. Знанията натрупваха в мен сила, за да мога 

да премина всяко едно стъпало по пътя си, но и училището ми даде други възможности . 

Пътувах много – в екскурзиите посетих прекрасни места, а в учебните проекти и различни 

страни. Най-обогатяващото събитие беше участието ми в Европейския парламент в 

Страсбург чрез проекта „ Да бъдеш член на ЕС за един ден.“ Представихме се блестящо и 

затова помогнаха не само учителите ни, но и владеенето на чужди езици, които отварят 

света пред нас и той ни очаква. Моята гимназия ме срещна с интелигентни, амбициозни и 

добросърдечни учители! Всеки един от тях е оставил следа в сърцето ми, но и в пътеките 

към върха. Често тези следи са невидими, но те оставят неизменно в нас. За  мен беше чест 

да се срещна с тези учители. Този текст е и моят начин да им благодаря!   

Съучениците ми… днес всички ги чувствам като приятели. Всяка раздяла тежи. Но 

вярвам, че с тях житейските ни срещи няма да свършат дотук. Те ме научиха колко голямо 

значение имат хората, с които си обграден. Че за да си подготвен за живота, означава да си 

толерантен, полезен на себе си, но и на другите. Разбирах го, когато учехме заедно, 

градяхме приятелства и  празнувахме. И дори когато заедно се натъжавахме. Моите 

съученици са важна част от успешния ми старт в живота.  



Днес, пишейки своите думи, като на лента през моето съзнание преминават всички часове, 

моменти и дни от училищния живот – вълнуващи и прекрасно трудни. И накрая е 

радостта, че всеки е успял. Затова мога да кажа, че за мен беше чест да бъда част от 

живота на Езикова гимназия. След нас ще идват други осмокласници, пак изправени през 

непознатото. И те пак ще се вълнуват , тревожат и радват. Но вече знам със сигурност – 

когато излизат за последен път от своите класни стаи, ще се обърнат с насълзени очи и 

няма да са сгрешили , че са избрали именно това училище за свое. Както го знам сега и аз.  

Знам и това, че следващият етап от моя живот е продължение от  изминатия път в 

училище. А то ме научи , че е важно да си образован, че знанието е сила, а отличните 

оценки стават най-важни, когато зад тях стоиш ти – с усилието, въображението и 

усърдието си.  Повярвайте - крайният резултат си струва!  

         


