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МОЯТ ИЗБОР 

 

Скъпи ученици, 

Уважаеми родители, 

 

Да бъдеш успешен човек в нашето забързано и технологично време е невъзможно без 

да си образован. И ако за поколенията от близкото и по-далечно минало завършването на 

основно образование е било предпоставка за осигуряване на добър стандарт на живот, то за 

днешния човек постигането на приличен стандарт на живот е възможно само ако е завършил 

поне средно образование. Единствено завършването на висше образование обаче е истинската 

предпоставка за успешна професионална реализация, за печеленето на добри пари за живеене 

и изграждането на добър социален статус в обществото. Достигането до и завършването на 

средно и висше училище в наше време е въпрос на социалната зрялост от страна на родителите 

на новите поколения, тяхната убеденост в ползите от полученото образование, техният избор 

и този на собствените им деца как да живеят по-пълноценно.  

За съжаление обаче все още в нашето общество живеят много семейства, които не само 

пренебрегват ползите от доброто образование, но и активно пречат на своите деца да бъдат 

добри и редовни ученици. Ето защо на тях предлагаме някои неоспорими ползи от 

образованието, като искрено се надяваме на внимателния им прочит и коренно преосмисляне 

на отношението им към образованието на собствените им деца. 

 

За ползата от образование: 

• Образованите хора печелят повече пари от необразованите и неграмотните. 

• Образованите хора са по-здрави от необразованите, защото придобиват трайни навици за 

предпазване от болести и правилното им лечение при заболяване. 

• В средното и във висшето училище младите хора се научават как да се справят с трудностите 

и придобиват знания, умения, отношения и нагласи как да печелят големите битки в живота. 

• Необразованите хора много рано се сблъскват със суровите истини и трудните реалности на 

големия живот. Липсата на целенасочена и успешна училищна подготовка за преодоляване на 
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тези проблеми ги прави аутсайдери и дори да имат подходяща работа в нашето общество, през 

целия си съзнателен живот те остават само като „работещи бедни”. 

• Няма или почти няма безработицата при хора с по-високо образование и подходяща 

професионална реализация. Висока е безработицата при тези, които рано са прекъснали 

образованието си. 

• Ранното отпадане и преждевременното напускане на образователната система са най-

сигурният път към нелегалната икономика и са предпоставка за експлоатация на детски труд. 

• Образованите хора инвестират в себе си за самоусъвършенстване и се реализират много по-

успешно на пазара на труда. Необразованите хора живеят ден за ден и не познават 

инвестицията за собствено развитие. 

• Образованието дава възможност за създаване на спокойно семейство, в което родителите да 

се грижат за него със собствените си възможности. Необразованият родител е зависим човек 

и разчита на социални помощи, за да изхранва семейството си. 

• Образованият човек създава деца, които растат в обстановката на подреден дом и с лекота 

покриват образователните изисквания на детската градина и училищата. Обратно на него, 

необразованият човек най-често създава деца, които са неуспешни в образователните 

институции, а от там и в живота. 

• Необразованите хора са честа жертва на хроничната безработица и бедност, които се 

предават и на техните деца. Така се изпада в омагьосания поколенчески кръг на бедността, 

безработицата и маргинализацията, от които те не знаят как да излязат. 

• Образованият човек се среща с много повече хора и рано се научава как да се адаптира към 

различните характери и темпераменти. Необразованият човек се затваря сред себеподобни и 

се обрича на неуспех.  

• Образованата жена е със спечелен статут на равноправие пред своя съпруг и неговите 

родители дори в средите на консервативните общности. Мнението на образованите жени се 

зачита и сред най-почитаните хора в тези общности. 

• Успешният съвременен работодател не се интересува от етническия произход на своите 

служители, а от нивото на тяхното образование и натрупаните знания, умения и 

компетентности в практикуваната от тях професия.  
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Как да се мотивират децата и родителите да бъдат успешни в образованието?  

Децата и техните родители, на които липсват мотивите за успешно образование, трябва да 

знаят, че: 

• Доброто образование води до по-високо заплащане на положения труд и към по-добро 

здравеопазване. Здравето на собствените деца и престижното образование са двете най-високи 

ценности за българския родител. 

• Престижното образование прави хората независими, имат осигурен свой собствен живот и 

за тях няма затворени врати. 

• Образованието дава крила да се опознае целият свят и осигурява конкурентноспособност на 

пазара на труда. 

• Образованите хора се радват на висок социален престиж и уважение от хората в обществото. 

• Образованите хора са силни и независими от стереотипите на обществото ни към хората с 

различен етнически произход. Дори да се сблъскат с такива стереотипи, те ги преодоляват по-

лесно в сравнение с необразованите. 

• Образованите хора се адаптират по-лесно и по-бързо към модерния начин на живот. 

• За хората с маргинален статут, живеещи в трудните условия на затворените общности, точно 

образованието се явява като единствено правилния път за излизане от затворения кръг 

„махала-бедност-необразованост”. 

 

  Е, скъпи ученици и Вие, драги родители, Вие сами избирате: невежеството, за да си 

останете бедни и безработни или предпочитате образованието, за да имате успех в живота и 

да си създадете добър социален статус в обществото? Изборът е Ваш. 

         Преди години Нелсън Мандела не без основание изрече крилатата фраза: 

„Образованието е най-мощното оръжие, което може да се използва, за да се промени светът”.  

 

 

Скъпи приятели, възползвайте се от силата на знанието.  

Аз избрах образованието! 


