
Каква искам да бъде моята професия, какъв искам да бъде моят 
живот? 

 
 

 Човек е щастлив, когато притежава това,  
което сам обича, а не това,което другите харесват  

Българска поговорка 
 

 Можем ли да кажем какво най-много обича човек, що се отнася до 
неговата професия?  Много малко от хората в България работят това, което 
им харесва. А какво по-хубаво човек да работи професията, която му се 
отдава.  
  За мен самата човек трябва да се ръководи в избора си от желанието, 
от реалната представа в какво е най- добър и какво би работил всеки ден 
без досада, а с предизвикателство. Работата трябва да бъде приятна за 
човека, давайки му възможност за изява, развитие и реализация. По този 
начин  ще я върши с удоволствие и качеството на работа ще бъде много 
по-добро. 

Сега съм ученичка в дванадесетти клас, последна година в 
гимназията. С всеки изминал месец все повече се замислям за моя живот 
след години, за това какъв искам да бъде. Моето най-голямо желание е да 
бъда учител- преподавател по икономика. 

Учителят за мен е човекът, от когото се учим. Този, от когото 
взимаме съвет, когато ни трябва. Той ни помага, когато имаме нужда. 
Учителят не само обучава по даден предмет, но и възпитава. Старае се да  
даде повече знания за заобикалящия свят. Учи да различаваме добро от 
зло, красиво от грозно. Показва, че светът е изпълнен с много трудности. 
Затова трябва да имаме силна воля, голяма упоритост и дълбока 
всеотдайност. 

Учителят е този, който изгражда младежтта като личности. И ако е 
добър преподавател, предава своите качества и своя ентусиазъм. Тогава 
става  пример за поведение и амбиция.  

Учителят е този, на когото родителите поверяват децата си,т.е те му 
се доверяват като на родител и професионалист. От него очакваме да прави 
нещо присъщо за родителя- да бъде приятел, да ни разбира, когато нещо ни 
тревожи. До него се допираме, когато искаме да попитаме нещо. В някои 
ситуации той става психолог, дори и лекар.   



Ако не носиш любов към децата, тази професия би ти изглеждала 
кошмарна, но изпълнен ли си с идеи, обич, търпение и търсиш ли 
предизвикателство, значи си на правилния път.  

 Въпреки че днес тази професия не е толкова престижна, 
учителството е едно голямо себеотдаване, което отнема голяма част от 
времето и се работи с внимание. Работата с млади хора , които са 
жизнерадостни, весели, изпълнени с оптимизъм за бъдещето- това 
провокира в мен желанието да бъда учител. Всеки ден да даряваш част от 
себе си за тях. Да ги накараш да почувстват красотата на знанието. 
Подържайки огъня в сърцето и жаждата за познанието.Едно от най-
хубавите неща е приятелството, което остава, връзката между учител и 
ученик. Това са отношения, които остават завинаги и са искренни и топли. 
Благодарността на ученика и удовлетворението на учителя остават следа  
за една добре свършена работа. 

Много от хората, търсейки си работа, се ръководят по това тя да носи 
по-големи доходи. Учителството не е високо платена професия, но може 
би и заради това не е толкова привлекателна за младите хора. Но за мен тя 
не е само професия, но и едно голямо призвание, което носи 
удовлетворение непрекъснато. 

За да промениш света, трябва първо да промениш себе си. Да не 
бъдеш егоист и да се раздаваш. Да бъдеш учител е това. Затова искам да 
бъда учител. Защото за мен учителството е най-искренната и чиста 
професия в света. Да бъда учител е моята детска мечта. Любовта към 
децата, привързаността към училището може би са причина за това. Всяко 
едни малко момиче, още в ранните си години учи своите кукли. Показва 
им какво да правят и какво не. Нещото, което ме кара да искам да бъда 
учител, е средата. Среда сред млади хора, мотивирани, знаещи какво искат 
и как да го постигнат. Всеки един поглед, докато обясняваш, те мотивира 
за работата. Да знаеш, че си полезен за някого. Това те кара да учиш ти 
самия още и още, за да бъдеш полезе и пълноценен. 

Избирах си икономиката, защото това е, което ме привлича. 
Икономиката  е предмет, който дава всичко, което е необходимо на децата 
за тяхното професионално развитие. Тя не заобикаля отвсякъде. По 
телевизията слушаме за пари, пазар, бюджет, инфлация, все неща, които 
икономиката изучава. Много неща от действителността се дават примери в 
нея, по този начин нещата се възприемат много по-лесно и предизвикват 
интерес у ученика. Въпреки че нямаме в България толкова развита 



икономика, тази наука предизвиква интерес. Помага  на много бъдещи 
предприемачи и дава основа от знания, които трябват, за да започнат свой 
бизнес. Така тя удовлетворява някои техни потребности- постигане да 
добри доходи, положение в обществото и власт. 
 „Нашата най-голяма слабост лежи в отказването. Най- сигурният път 
да успеем е винаги да опитваме още веднъж.” С тези думи изобретателят и 
успешният предприемач Томас Едисън съветвал хората да не се отказват 
лесно, а винаги да опитват още веднъж, защото много от провалите са на 
хора, които не са осъзнавали колко близко са били до успеха, когато са се 
отказали. Затова човек трябва докрай да преследва целите си. Да гледа да 
се развива, да бъде полезен  както на себе си, така и на останалите. Трябва 
да е уверен в това, което прави и да го върши с удоволствие. Тогава той ще 
разбере, че не си струва да пропуснеш възможността си само защото е в 
работнически дрехи и го чувстваш като задължение, а да го усеща като 
забавление, в което влага знания и умения, и така то никога няма да  
изглежда като работа.  


