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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА УЧИТЕЛЯ 

 
5 октомври - Международният ден на учителя е празник на 

учителите, но и ден за размисъл на човечеството.  
Тук, в българското Народно събрание: 
Празникът  ни обединява  около обществената благодарност към 

българския учител, към учителя във всяка държава – той е този, който 
твори бъдещето и на държавите, и на света, подготвя децата за техния 
жизнен път, включва младите поколения в света на знанието и 
културата.. 

Но празникът  ни обединява  и около целите, записани в 
документите на ЮНЕСКО: за равен достъп до качественно образование 
за всяко дете, за шанс на всяко дете да развие заложбите си, да има 
нормален и смислен живот. Обединява ни около стремежа 
«Образованието да придружава хората в процеса на преминаването им 
от позицията на зависимост от другите, към осъзната и доброволна 
солидарност спрямо света около тях. ”; „да помага на хората да 
разбират по-добре себе си и другите, чрез по-доброто осмисляне на 
света около тях”.  

Никоя от тези цели не е постижима без учителя, без неговия труд 
и всеотдайност, без неговата висока професионална подготовка, без 
неговата отговорност. Ние отправяме искренна благодарност към 
българския учител -  този, който всеки ден твори света на децата ни, 
съхранява традициите и единството на българската нация, ценностите 
на цивилизацията. 

Заедно с това, ние споделяме високите обществени изсквания 
към образованието в България: да подкрепи всяко дете в личностното 
му развитие, в готовността му за труд и творчество, за професионална и 
човешка реализация. Да подготви децата за предизивикателствата на 
бъдещето. Това не може да стане без необходимата политика на 
държавата. 

Нашите изпити, изпитите за зрелост на обществото по отношение 
на образованието, предстоят. Обръщаме се към българското 
учителство, към гражданите, към политиците от всички партии, към 
народните представители от всички парламентарни групи: да си вземем 
успешно изпитите за зрелост! Да положим необходимите грижи, както 
за българското училище, така и за българския учител, за всяко 
българско дете! 



За Парламентарната група на Коалиция за България 
образованието е и ще бъде национален приоритет, то ще има 
необходимото политическо и обществено внимание. Ние ще 
отстояваме това. С готовност ще подкрепим всяка полезна инициатива 
в областта на развитието на образованието и на възпитанието на 
децата. Ще работим за това, българското училище да бъде 
конкурентоспособно, модерно, по-мъдро. Българският учител да има 
по-добри условия за работа и развитие.  

Очакваме обществена подкрепа в този наш стремеж. Очакваме 
подкрепата и на Народното събрание, и на институциите, и на 
гражданите. И най-вече – подкрепата на учителите. 

Да е честит Международния ден на учителя! 
 

5 октомври 2013 г. 
 


