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Второ мястo 

 

Училище, учители и ние - един безкраен кръговрат 

(есе) 

 

Училището е мястото, където можем да се развием и подготвим за реалния живот. 

За да го постигнем, разчитаме на помощта на преподавателите, които ни обучават, 

възпитават и изграждат като личности. 

Училището, учителите и ние – учениците - сме в един безкраен кръговрат, в който 

животът е динамичен, разнообразен, много често непредсказуем. Всяка класна стая е един 

малък свят, в който ежечасно се решават и преоткриват големите истини за живота. Днес е 

важно учебното заведение да изгражда у учениците любопитство към непознатото, да ни 

учи на толерантност, отговорност, справедливост. То оставя неповторими спомени у всеки 

един от нас, които ние с умиление ще си спомняме. 

Учителят… Той дава знания, но създава и бъдещия човек. Да обичаме предмета му 

не зависи само от наклонностите ни, но и от отношението на преподавателя към 

ученическата аудитория. Усвояват се с лекота знанията, преподавани от добър учител. А 

кой учител е добър? Добре подготвеният специалист? Да. Но той трябва да бъде и Човек с 

главна буква, ала да бъде с добро сърце не означава да е добряк, който разрешава всичко 

на учениците си. Той трябва да изисква, но и да умее да ни прощава. 

Признавам, че понякога възпитателите са били строги с нас, но разбирам, че това е 

от грижата, отговорността и обичта им. Желанието да ни помогнат да израстнем като 

отговорни, достойни хора, способни да приемат предизвикателствата на живота, които ни 

чакат след напускането на гимназията. Да се стремим винаги нагоре към звездите, 

стъпвайки здраво по земята. Да търсим и намерим своето място в живота, където ще бъдем 

себе си с професиите, които сме избрали. 

Училището е нещо невероятно, което оставя следи в сърцата ни завинаги. То е като 

интересна книга. Ние, учениците, сме автори на случките. Тук се научаваме на обич и вяра 

в доброто. 

Сега отново си задавам въпроса: Какво е за мене училището? То е светиня, пред 

която свеждаме глава, извор на знания, спомени и низ от великолепни преживявания. 

Благодаря на великите учители в моя живот, които ме вдъхновиха да изисквам 

повече от себе си, да се стремя към по-високи върхове и да постигам целите си. 

След години топлите спомени, прекарани тук, ще ме сгряват, а може би  натъжават. 

Аз винаги ще помня този приказен дворец, който ми дава сили и вдъхва надежда. 


