
„Съвременни будители - надежди и разочарования“ 
/ Е с е / 

„„Каквото можах – направих, по-хубаво нека 
направят могъщи”“ 

/Васил Априлов/ 
Сълза на радост! Сълза на гордост! Сълза на преклонение! Пред 

светилището на младостта, пред храма на знанието стаяват трепетно дъх и 
проливат сълза, знайни и незнайни, именни и безменни - редят незабравими 
спомени  за силата на младия дух, за минутите на романтика и копнеж, за 
звънкия смях в класните стаи…Признателността на поколенията, неугасващия 
стремеж към знания…, коват бъдещето на великите храмове-училищата. Тези 
духовни средища, в които ритуално се вписват човешки съдби….Годините на 
човека, измерени с безкрайността на времето, са само един миг, но когато те 
са наситени със светлината на Апостолството, на Будителството, те светят с 
една особена светлина – светлината, която се пречупва през лика на хората, 
които са дали живота и името си, за да може Човекът да бъде Човек и да се 
впише в съкровищницата, за която ключът е лъвското сърце на УЧИТЕЛЯ-
БОЕЦ със своите надежди и разочарования. 

По мое мнение съвременните будители са именно учителите, особено 
тези на първа линия в Ковид-пандемията, които не забравиха мисията си, дори 
в това смутно средновековно време. Образованието е част от културното 
наследство, от поколение на поколение пренася социокултурния опит, действа 
като най-важната детерминанта на възпроизводството на обществото, 
изпълнява основната функция на държавата - образованието и възпитанието в 
цялото жизнено пространство на човек, прониквайки във всички сфери на 
човешката дейност. В сферите на реалността - човешкото съществуване, 
образованието носи определени стабилизиращи моменти в по-нататъшното 
развитие на културата на съвременното общество, променяйки остарелите 
канони на институции, структури, процеси, влияещи върху съзнанието на 
хората, техните нагласи и поведение. За да разшири и приложи идеите на 
образователното пространство, обществото създава ценности не само 
материални и духовни. Въз основа на културната традиция, човек се ръководи 
от нуждите, присъщи само на него.  

Можем да отнесем тези нужди като естествени, социални. Според мен  
задоволяването на нуждите от възпроизвеждане чрез образа, действието води 
човек до развитието на културни ценности като цяло, по-специално 
образователни. Образованието е не само средство за придобиване на знания, 
но и промяна от човека на природната среда, неговата среда, в крайна сметка, 
всички форми на сферата на обществото.  Съвременното образование 



изпълнява не само традиционните си функции. То се превръща в средство за 
овладяване на нови стилове на живот, взаимоотношения и човешко поведение. 
С негова помощ се придобиват умения за професионални взаимоотношения не 
само в отделна група, но и границите на професионализма се разширяват в 
трансцендентални форми и видове човешка дейност. 

Пандемията на COVID-19 изостри предизвикателствата, пред които са 
изправени вече затрупаните образователни системи по света. Учителите 
трябваше да преминат към дистанционно обучение за броени дни, да научат 
нови методи на преподаване и също така да направят всичко възможно, за да 
гарантират, че децата, които нямат компютри и смартфони, са в крак с общата 
програма. Именно тук се проявява ролята им на будители. Надеждата, че ще 
дадат образование на всички, без значение от метода на приложимост; и 
разочарование, че някои няма да се справят (заради различни затруднения) 
или, че системата не е структурирана така, че да обучи всички.  

При отглеждането на дете решаваща роля играе неговата среда, в която 
семейството и училището са на преден план. Те трябва да обединят усилията 
си, за да формират високи морални качества на ученика, в съответствие с 
изискванията на нашето общество. Редовната и честа комуникация между 
учителя, ученика и родителите му дава възможност да има представа за 
домашната среда и условията на живот на детето. Такъв контакт помага да се 
повлияе на формирането на характера, възгледите, вкусовете на учениците, да 
се разширят техните знания и хоризонти чрез слушане на музика и разговори 
на различни теми, развивайки желание за познание на красивото. Това е 
възможно, когато учителят се радва на авторитета на ученика по всички 
житейски въпроси. Учителят трябва да въплъти идеите и стремежите, които би 
искал да възпита у ученика. Едва тогава ученикът изслушва чувствително 
мнението и вкусовете на учителя, подражава му в поведение, преценки, 
понякога неусетно за себе си усвоява някои от навиците на учителя. Личният 
пример на учителя е най-мощното средство за образование. Важно е още от 
първата среща да се намери правилната интонация при общуване с ученика. 

На всеки урок учителят трябва да постави конкретна задача за ученика 
и да посочи средствата за нейното изпълнение, както и да го насърчи 
индивидуално и творчески да търси нови изразни средства. Ученикът трябва 
да се интересува от работата, която от своя страна зависи от метода на 
преподаване на учителя. 

Уроците трябва да бъдат ясни, интересни и разнообразни. Следователно 
успехът на работата се определя не само от способностите на ученика, но и от 
условията, които учителят създава в процеса на обучение. Това е старателна 
работа, която изисква търпение, ерудиция, любов на учител-възпитател. 

Учителската професия е една от най-важните в съвременния свят. В 
крайна сметка учителят е основната, ключова фигура в обществото. От 
учителя, неговата личност зависи възпитанието и образованието на децата, 



което означава бъдещето на цялата страна. Не е изненадващо, че по всяко 
време изключителните педагози високо оценяват ролята на учителя в живота 
на обществото. 

Всички свободомислещи пътешественици в света на науката отбелязват, 
че именно любовта към децата трябва да се счита за най-важната лична и 
професионална черта на учителя, без която е невъзможна ефективна 
педагогическа дейност. Това ги превръща в основа на тяхната роля на 
будители. 

Всъщност не технологията се е променила най-много през последните 
100 години, а децата - и продължава да се променя с всяко десетилетие. 
Причината за това е скоростта на живот, характеристиките на социалната 
среда, активно протичащият процес на глобализация. Съвременният ученик не 
цени знанията толкова високо - в края на краищата те са достъпни и отворени, 
трябва само да се влезе в Интернет. А знанията сега са важни само ако могат 
по някакъв начин да бъдат приложени, извлечени ползи. За съвременните 
ученици е много трудно да седят дълго време в книга или да обмислят една 
задача: те са носители на клип мислене, възприемат информация на кратки 
фрагменти, предпочитат да получават информация под формата на жива 
картина или разбираема диаграма. Това променя и ролята на техните будители 
(учители), като я прави по-трудна. В тази връзка авторитетът на училището и 
учителя в очите на ученика бързо пада и той няма да се издигне, ако не се 
вземат мерки за неговото укрепване. 

Това са основните свойства на новата педагогика. Заедно с тях могат да 
се разграничат следните характеристики: задължително използване на 
съвременни цифрови инструменти и ресурси във и извън училището; акцент 
върху знанията, които са приложими в реалния свят; формиране на ученически 
умения и компетентности на учениците (ние учим да учат), развитие на 
способността да управляват своите знания; по-малко йерархична връзка между 
ученик и учител, насочена към съвместни изследвания, открития, търсене на 
решения. 

Съвременните учители, които са мен са будители, са изправени пред 
редица предизвикателства. Ролята им за обществото обаче остава 
изключително важна и значима за всички нас. Без тях няма как да има 
образование, подкрепа, разбиране, няма как обществото да съществува.… 

От малкото прозорче на старата сграда светеше лампа, лампа с особена 
светлина…Това беше светлината на Будителя, който я разпръскваше и от 
огнения му жезъл летяха букви, които изписваха стойностна и неподвластна 
на времето мисъл: „И ний сме дали нещо на света и на вси славяни книга да 
четат“ 

Помислете…Не съм ли прав?! 
 
 


