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Защо правим това  
вече девета година

“Днес това е третото училище в Париж, на чието начало на 
учебната година присъствам. Но “Кирил и Методий” е единственото 
от трите, което се е доказало и е изградило история и традиции. 

И... много странно, но вие сте и единствените, които отбелязвате 
днешния празник - Съединението на Княжество България с Източна 
Румелия. Желая ви успешно да продължите делото, което градите 
вече осем години!”

Господин Христо Гутев, посолство на Република България

В деня на Съединението, училище “Кирил и Методий” в Париж 
започна да пише деветата страница на историята си. Ирония на 
календара, съдба българска, в този символичен ден, разроени и 
разделени, вратите си отвориха общо четири училища в града. Дано не 
откажем родители и деца, вместо да привлечем онези, които още не са 
дошли в училище. Дано бъдем повече човеци и се разделим най-после  с 
унищожителните желания за вреда и за мъст.

С попълнен екип от преподаватели, с много познати лица на деца и 
родители, но и с много нови, пречистени и умиротворени, започваме тази 
нова учебна година с нови надежди. Надежди да си върнем духа от 
първите години, да вложим отново енергията си, за да вървим напред и 
нагоре.

Защо правим това, защо успяваме и защо ще продължим?
Защото имаме богатството на българския ни език.
Защото уважаваме и обичаме езика, историята и културата си. 
Защото вярваме и сме доказали, че децата могат да научат 
перфектно български език в чужда езикова среда. 
Защото знаем, че всеки език носи своя нов заряд и отваря нови 
пътища във възприятията, а това улеснява изучаването на други 
езици и разширява хоризонта.
Защото искаме, можем и сме длъжни да дадем това на децата.

Силата е във вярата, в разбирателството, в общуването и в 
заложеното у човек удовлетворение от това да дава. Енергията и 
успехът се раждат в процеса на даването. Така се роди училището, така 
и ще оцелее. Личностите ни са учителите. Учителският екип като един 
организъм, в услуга на училището, на учениците, на познанието и на 
неговото предаване. Останалите сме просто родители... управителен 
съвет, родителски съвет... Целта ни е училището да се развива, да 
предлага все по-интересно и качествено обучение, спокойна атмосфера, 
външни изяви, пътувания, проекти, за да продължава всяка година, с 
оценките от матурата по български език на завършващите ни ученици, с 
успехите в адаптирането на деца, върнали се в България, да ни доказва, 
че пътят, по който вървим вече осем години, е правилният.

Честит празник и успешна и спокойна година на всички!

Боряна Евтимова, секретар на асоциацията
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