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Б

RE: За 
личността  
на учителя и 
най-доброто 
от децата ни

Бях ученичка по времето на разви-
тия социализъм. Гимназиалните 
ми години бяха белязани с всичко 
присъщо на тийнейджърството - 
влюбвания, приятелства и преда-
телства, щуране в различни посоки 
и пробване на какво ли не, но и една 
присъща на всички амбиция да 
показвам колко много мога, колко 
много съм, колко далеч ще стигна… 
Във всички тези лутания на душата 
имах няколко верни спътници. И 
най-важните сред тях бяха учители-
те ми. Разказвала съм за тях и друг 
път. За Пенка Хартийката по био-
логия, която не търпеше на пода в 



самостоятелно. И всяка година, ко-
гато започвам да планирам това лю-
бимо мое издание "Капитал Кидс", 
се сещам пак и пак за всеки от тях. 
Помня стойките и дрехите им, пов-
тарям си думите им, запечатала 
съм дори малките бръчици около 
очите им и забелязаните с крайчеца 
на окото реакции. Чак сега, когато и 
аз съм майка, а понякога и препода-
вател, си давам сметка колко много 
съм взела от тях. Разбирам и какви 
творци са били в преподаването си, 
независимо че онова време имаше 
съвсем конкретни изисквания и те 
не предполагаха кой знае колко ар-
тистичен подход.

Не предполагаха, но в часовете 
по литература слушахме "Фори-
нър", докато говорехме за старо-
гръцки трагедии. По рисуване си 
правехме екслибриси и говорехме 
за комикса като жанр. Учителката 
с перленото герданче по биология 
промени цялата ни програма така, 
че да учим за половата система 
през месец май, защото "според 
Гьоте май е месецът на любовта". 
По география не се случваше кой 
знае какво, но пък Облакова беше 
многодетна майка и още имам топ-
лия, домашен спомен как в между-
часието в кабинета нахлува група 
деца, които дружно й викат "мамо". 
Това ме кара да мисля за нея повече 
като за родител, отколкото като за 
учител. Дори Желязкова остана в 
паметта ми с нейния органичен рес-
пект към партийните обязаности! А 
и все повече се смея на един случай, 
когато, истински притеснена, беше 
привикала на разговор далеч по-
младата си и привлекателна колеж-
ка Райкова от гимназиалния курс, 
за да й сподели: "Абе, Райкова, в 
мъжката тоалетна на втория етаж 
някой е написал на вратата на една 
от кабинките "Историчката е кур-
ва". За кого, мислиш, се отнася?"

Днес, на прага на поредната нова 
учебна година, в която ей такива 
едни истории и хора предстоят да 
се случат в живота на нашите деца, 
решихме да посветим този брой на 
учителите. На техните лични откри-
тия и откровения в професията. Да 

видим какво ги мотивира да про-
дължават да се грижат за бъдещето 
на света, учейки тези, на които то 
принадлежи. Заедно с това, разбира 
се, поглеждаме и към децата. Оста-
вили сме им много свободно място 
в следващите страници, защото 
смятаме, че всичко, което те пра-
вят, си заслужава да бъде видяно и 
оценено. Нали и те на свой ред един 
ден ще станат новите личности, 
ще бъдат новите учители, новите 
мотиватори, новите генератори на 
чудото живот.

Преди съвсем да се оставя в леко 
сълзливото настроение на първия 
учебен ден, ще си позволя да ви раз-
кажа мъничко за моята учителка 
по английски, г-жа Вера Калчева. 
Даваше ми частни уроци, защото 
в училище английски можеше да 
се научи само в английската гим-
назия. Идваше у дома два пъти в 
седмицата, винаги изрядно точна, 
перфектно облечена и подготвена. 
Носеше ръкавички без пръсти и 
миришеше на роза. Разказваше ми 
сюжетите от библията, четеше ми 
новини от английски вестници и 
всеки път ми представяше по ня-
коя вдъхновяваща световна лич-
ност. Като Флорънс Найтингейл 
например. Сигурна съм, че сега и 
вие ще се поинтересувате коя е… 
Анти Вера, както искаше да я нари-
чам, ме научи на много повече от 
английски. Даде ми възпитанието, 
което беше получила в Американ-
ския колеж в Истанбул, усета си 
към изкуството, не ми спестяваше 
нито похвалите, нито критиките. 
Беше личност, която ми показа как 
се става личност. Дано там, където 
е сега, да е доволна от човека, в кой-
то пораснах…

И дано всички онези учители, 
преминаващи през живота на хла-
петата днес, на свой ред оставят 
най-доброто от себе си у тях. Защо-
то, както казва една от героините на 
този брой на "Капитал Кидс", когато 
дадем най-доброто от себе си на де-
цата, ги учим да бъдат най-доброто 
от себе си. 

Мария Касимова-Моасе

кабинета й да има боклуци и винаги 
влизаше в час с перфектна прическа 
и перлено герданче. За историчка-
та Желязкова, чийто ужас беше да 
не осъмнем един ден с неправилно 
формиран диалектико-идеалистиче-
ски мироглед. За географката Об-
лакова и нейната сламена шапка с 
цели овощни градини от пластма-
са по нея. За вълшебния художник 
Янков по рисуване, неповторимия 
Дяков по литература и деликатната 
Ана Брогли по физическо… Всеки 
от тези хора стана част от моя жи-
вот, от живота на децата, които вече 
трийсет и пет години порастваме 



Школа по творческо мислене и писане 
"Вярабел" - осъществената мечта на 
Вяра Николова да преподава смелост, 
въображение и жажда за знание

автор 
Мария Касимова-Моасе
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// УЧИТЕЛСКИ ДНЕВНИК



 

ВВяра стои пред децата в галерията на Созопол и им 
говори. Десетина са, седят спокойно на столовете 
си като големи хора и я слушат. Посред лято е, 
слънцето грее навън, а шумът на морето се чува 
отчетливо. Стига само да погледнеш през про-
зорците и виждаш в далечината плажа. Въпреки 
това изкушение обаче децата не изглеждат нито 
отегчени, нито разсеяни. Напротив, в момента 
мислят по темата за решенията, които човек може 
да вземе, когато мисли извън рамките. "За какво 
може да ти послужи една химикалка, която вече 
не пише", пита Вяра и този въпрос отприщва вся-
какви решения. Едно дяволито хлапе от втория ред 
смята да си направи от нея фунийка за стрелба с 
ориз. Момичето до него ще я използва да подпре 
клатещата се маса в ресторанта, в който редовно 
се хранят. Едно от децата предлага да превърне 
пластмасовото й тяло в място за съхранение на 
семенца…

Няма правилни и неправилни отговори, твърди 
Вяра. Най-важното за нея е децата да се освободят 
от идеята за оценяване и задължително намиране 
на един отговор и да отпуснат въображението 
си. Да споделят и да работят в екип. Да измислят 
стратегии и план да ги реализират. Да могат да 
се изразяват, да поемат критика и да организират 
креативността си.

Всъщност се намирам на едно от поредните 
издания на "Лятна академия по творческо мислене 
и писане". От няколко години тя се организира в 
Созопол благодарение на усилията на Вяра Нико-
лова, преподавател по български език и литера-
тура, дългогодишен учител в "Българско школо" 
и създател на Школата по творческо мислене и 
писане "Вярабел", и една всеотдайна бургазлий-
ка, общественичка, майка на трима синове, Петя 
Великова. Попаднах тук случайно, след като Петя 
и Вяра ме поканиха да поговорим заедно с децата 
за журналистическата работа и писането, за ху-

дожествения език и за смисъла от гражданската 
активност. Признавам, че бях скептична. "Кое 
дете - казвам си - ще стои да слуша по цял ден цяла 
седмица някакви възрастни хора, когато навън е 
лято, ваканцията е в разгара си, а ти си на десет 
метра от плажа?!" Ами ето, слушат и още как! Бъл-
ват идеи, забавляват се, играят. Написали са сума 
приказки, разкази и стихотворения за седмицата, 
която са прекарали заедно в Созопол. Създали са 
свой план за извеждане от кризата покрай ковид-19 
на един независим театър и на малка начинаеща 
търговска компания. Станали са приятели и екип. 
И сега, когато Вяра Николова им поставя задачи, 
чакат всяка следваща с ококорени очи и един през 
друг дават своите невероятни, космически, въл-
шебни и съвсем реални решения…

Днес има безброй много и прекрасни системи 
за преподаване и учене - "Монтесори", демокра-
тично училище, скандинавски модел, сугесто-
педичен метод, забавна математика… Всички те 
имат своите безспорни постижения и отговарят 
на съвременните изисквания към образованието. 
Това, което прави с децата Вяра обаче, не може 
да бъде побрано в нито една от тези методики. 
То е нещо, което със сигурност стъпва на много 
от техните идеи, но продължава напред по пътя 
към децата чрез най-ценното и неповторимото 
- личното присъствие и любов към работата на 
самата Вяра Николова. Затова и още там, докато 
научавах от децата какво може да се направи с 
една неработеща химикалка, реших, че за учители 
като Вяра трябва да се говори. И че професиона-
листи като нея, които ежедневно усъвършенстват 
собствените си методи на работа с ученици, които 
дръзват да ползват педагогическия си опит, за да 
създадат нещо свое, трябва да имат възможност 
да разказват от първо лице за това. Затова думата 
сега е на Вяра Николова, учителката по дух, сърце, 
съдба и убеждение!  
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От Вяра Николова
"Една майка попитала Айнщайн 
какво трябва да направи, за да стане 
детето ѝ гений. Той се усмихнал и ѝ от-
върнал: "Четете му приказки." Види-
мо неудовлетворена от този отговор, 
амбициозната жена рекла: "Добре, 
добре, а после?" Нобеловият лауреат 
простичко отговорил: "Четете му още 
приказки! За да стане велик учен или 
откривател, синът ви се нуждае от 
силно развита фантазия!"

Склонна съм да вярвам, че този 
популярен анекдот е базиран върху 
истинска случка. Тъй като създате-
лят на Теорията на относителността 
често е заявявал: "Въображението е 
по-важно от знанието, понеже знание-
то може да те заведе от точка А до точ-
ка Б, а въображението – навсякъде." 
Замисляли ли сте се защо при това 
положение в учебната програма няма 
предвидени часове по фантазиране…

С всеки изминал ден става все 
по-очевидно, че хората, умеещи да 
се придвижват само по отъпканите 
пътеки от А до Б с отлично усвоени-
те училищни познания, скоро ще се 
превърнат в излишни хора, както 
убедително твърди колегата ми Те-
одосий Теодосиев-Тео. Това е така, 
защото работата им лесно ще може 
да се възложи на машини.

С изострената чувствителност на 
влюбен в професията си начинаещ 
учител още в зората на XXI век осъз-
нах, че през новото столетие светът 
ще има нужда все по-малко от обик-
новени изпълнители и все повече от 
креативни личности с богата обща 
култура, умения за задълбочено кри-
тично мислене и експериментатор-
ски дух, неподвластен на страха от 
"провал".

Ето защо години наред се сблъск-
вах челно с въпроса:

Как училището като структура 
и организация, като образователни 
програми и стандарти и като системи 
за проверка и оценка на ученическия 
напредък се адаптира към новото вре-
ме? Как то откликва на обществената 
потребност да се подготвят в него жи-
телите на утрешния ден, които ще са 
призвани да изнамират решения на 
привидно нерешими проблеми?

Ефективност може 
да има само ако осъз-
наем, че хлапетата 
на XXI век са различ-
ни от малчуганите, 
живели преди тях.
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Повече от десетилетие наблюде-
нията ми не бяха обнадеждаващи. 
Не успявах да открия кой знае какви 
разлики между нашите училища и 
тези в индустриалната епоха. Серий-
но обучение, свръхконтрол, липса 
на самостоятелност, механично 
запаметяване и възпроизвеждане 
на книжни знания, ограничаване 
на възможностите за дискутира-
не, строго санкциониране на всяка 
грешка, обезличаване… Взе да ми 
се струва, че в клипа на Pink Floyd 
"Тухла в стената" няма нито худо-
жествена измислица, нито хипер-
болизация.

Постепенно приех, че мисията ми 
е именно в това - да неутрализирам и 
компенсирам (доколкото това е въз-
можно в рамките на моята практика) 
вредата от тази гибелна за детската 
природа система, да осигурявам на 
учениците си в часовете по българ-
ски език и литература  индивиду-
ализиран подход, повече свобода 
в разсъжденията и творчески пре-
дизвикателства. Вдъхновена от на-
растващия интерес на децата към 
съвместната ни работа, разработих 
авторска програма за литературна 
работилница, която нарекох Шко-
ла по творческо мислене и писане 
"Вярабел". Проектът стартира екс-
периментално през  2011 г. и полетя 
след успеха на книгата "Вълшебният 
остров", написана от ученици в 4 клас 
в резултат на нестандартната ми ра-
бота с тях. Представете си хлапета, 
които отказват да излязат в лятна 
ваканция, защото много, ама много 
им се иска да продължат да творят! 
Това е то, като пламнат факлите!

Тогава се заех сериозно да раз-
работя концепцията на обучението 
в школата. Установих, че у нас не 
съществува подходяща платформа, 
върху която мога да стъпя. Но това 
ни най-малко не ме обезкуражи, на-
против – стимулира ме още повече.

Поставих си няколко основни цели:

#1 Да постигна тясна обвърза-
ност на дейността си с реал-

ността, за да не възниква в ничия 
детска глава въпросът "Това пък кога 
ще ми потрябва в живота".

#2 Да избирам смислени теми, 
които не само вълнуват, но и 

градят универсален ценностен фун-
дамент, без който децата ни биха 
се затруднили в процеса на своето 
самосъзидание. Защото в училище им 
пълним главите с какво ли не, напри-
мер колко тона въглища се добиват 
в Северна Америка и Австралия, но 
не ги учим на най-важното - как да 
бъдат щастливи.

#3 Да провокирам страст към че-
тенето, разбира се, без да раз-

давам задължителен списък с книги! 
Да събудя интерес към всички форми 
на изкуството, които разширяват 
хоризонтите и изтръгват децата 
от инерцията на безвъпросното жи-
веене на автопилот.

#4 Да създам предпоставки за 
провеждането на демокра-

тични дискусии, по време на които 
всеки може свободно да заяви пози-
цията си и в конкуренция с други 
мнения да се опита да спечели съ-
мишленици посредством силата на 
своето ораторско майсторство и на 
презентационните си умения.

#5 Да изправям децата постоян-
но пред интересни индивиду-

ални или групови креативни предиз-
викателства, които да стимулират 
тяхното нестандартно мислене и 
да ги предпазват от опасността да 
затънат в коловозите на рутинното 
съществуване.

#6 Да подкрепям учениците в 
процеса на творчество и да 

утвърждавам у тях убеждението, 
че в живота за разлика от стандар-
тизираните училищни тестове  "ве-
рните" отговори са повече от един. И 
няма такива неща като глупав въп-
рос, лоша идея или фатална грешка, 
защото "Отличен 6" в житейския ни 
бележник идва най-често след някол-
ко броя "Слаб 2".

#7 Да насърчавам възпитани-
ците си активно да търсят 

своя "елемент" - пресечната точка на 
това, в което ги бива, и онова, което 

им доставя удоволствие, защото вяр-
вам, че никой не може да стане истин-
ски добър и полезен в сфера, намираща 
се извън зоната на неговата страст.

Днес у нас тези цели не звучат така 
революционно, както преди десет го-
дини. Напоследък все повече учили-
ща се борят за статут на иновативни 
и се опитват да приложат елементи 
от методиката на Мария Монтесори, 
на Яков Хехт или на Рон Кларк.

Но и тогава, и сега главният въпрос 
си остава - как може да се постигнат 
тези чудесни цели, зад които веро-
ятно биха застанали немалко деца и 
родители, експерти, директори и учи-
тели. Основният проблем в България 
е, че с години правим едно и също в 
училище, но очакваме различни, по-
удовлетворяващи резултати, а това, 
както казва Айнщайн, е лудост.

Ефективност може да има само ако 
осъзнаем, че хлапетата на XXI век са 
различни от малчуганите, живели 
преди тях. Не са нито по-добри, нито 
по-лоши, а други. Те са много по-ин-
формирани от нас на техните годи-
ни, затова е по-трудно да спечелиш 
вниманието им и да го задържиш. 
Истинско предизвикателство е да ги 
мотивираш за каквото и да било уси-
лие. Ако не успееш да ги убедиш, че 
има реален смисъл в нещо, по-скоро 
ще изобретят начин да надхитрят 
системата, отколкото "залудо да се 
хабят". И честно да си призная… на 
мен това ми харесва! Защото е про-
ява на здрав разум, прагматизъм и 
приоритизиране. Именно това уче-
ническо поведение е моят коректив. 
То ми дава знак кога се отдалечаваме 
от истински ценното и ме стимулира 
да се развивам, да изляза от рамката 
и да разработя провокативни занятия 
от нов тип.

Трудно е да представя в резюме 
концепцията си, защото като всеки 
жив организъм и Школата по твор-
ческо мислене и писане "Вярабел" 
постоянно се развива, еволюира и 
дори се трансформира. Затова ще 
споделя стартовата идея, върху която 
надграждам вече десет години.

Темите, по които работим с де-
цата, са универсални – свързани 
с взаимоотношенията между > 8
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хората и общочовешките ценности: 
приятелство, любов, щастие, мечти, 
мъдрост, смисъл на живота, успех, 
милосърдие… Но ние търсим раз-
лични гледни точки към всяка от тях 
чрез разнообразни текстове: притчи, 
приказки, реални истории, художест-
вена литература, статистика, психо-
логически изследвания, справочни 
статии. Наред с отговори на въпроси 
по формата на PISA* и PIRLS** включ-
ваме в работата си алтернативни дей-
ности като провеждане на анкети и 
обобщаване на резултатите от тях, 
събиране и осмисляне на информа-
ция от различни източници, водене 
на дискусии, пътуване във времето, 
рисуване, танцуване, театрална игра, 
практически задачи, индивидуални и 
групови предизвикателства, участия 
в състезания по креативно писане и 
конкурси за детско творчество, пуб-
лични изяви, благотворителни иници-
ативи, общественозначими проекти, 
експерименти в Лабораторията за 
поезия…

И, разбира се, успехите не закъсня-
ват: десетки награди от национални 
и международни конкурси, публика-
ции в печатни медии и издаване на 
сборници с произведения, множество 
участия в радио- и телевизионни пре-
давания, осъществени артистични 
проекти и безброй младежи, приети 
по първо желание в мечтани гимна-
зии, колежи и университети; интерес 
от страна на институциите (РИО и 
МОН), открити уроци, участия в уеби-

нари, покани за споделяне на опит и 
за популяризиране на добрата прак-
тика; организация на ежегодни май-
сторски класове и летни академии по 
творческо мислене и писане...

Но за мен най-същественото е, че 
работата в школата поставя децата в 
епицентъра на процеса като единстве-
ни по рода си индивиди, със собствен 
житейски опит и мнение. Помага им 
да опознаят себе си и света, да се на-
учат да общуват и да отстояват по-
зиция, да разгърнат творческите си 
заложби и да повярват в себе си, да 
израснат като самостоятелно и задъл-
бочено мислещи, говорещи, четящи и 
пишещи хора, които се стремят към 
постоянно развитие.

Едно от многото ми доказателства 
за чудесата, които можем да постиг-
нем с учениците си, стига да адапти-
раме своя подход към тях, е фактът, 
че на тазгодишната планинска Лятна 
академия те успяха точно за дванай-
сет часа да се справят с предизвика-
телство, което би затруднило цели 
екипи от професионалисти. Предста-
вете си само: в рамките на последния 
ден от академията децата създадоха 
смислен текст за песен на тема, по 
която работихме ("Пътят към успе-
ха"), избраха подходяща мелодия, 
направиха аранжимент, изпяха я и я 
изсвириха, осъществиха аудиозапис, 
създадоха хореография за танц, който 
изтанцуваха, и сценарий за клип, кой-
то изиграха, заснеха, режисираха и 
монтираха, не забравиха да помислят 

и за своите костюми, които вписаха 
в общата концепция. Създадоха си 
сами перфектна организация, раз-
пределиха си задачите, използваха 
талантите, познанията и интересите 
на всеки от екипа. Не се изпокараха, 
не се оплакаха нито веднъж, че са 
уморени, не гледаха часовниците си в 
очакване на междучасие… Справиха 
се с безброй трудности – например ни-
кой в отбора нямаше познания как се 
използва приложението, чрез което се 
монтират снимки и видеа, но това не 
ги препъна, а само ги амбицира още 
повече... През цялото време горяха 
в процеса. Премиерата на клипа се 
превърна в истински триумф на съ-
будената креативност и екипния дух. 
Така приложихме на практика това, 
което учихме, а именно, че пътят към 
успеха е свързан с дефиниране на же-
ланото, вътрешна мотивация, инве-
стиране на време, усилия и средства, 
умение да вземаш решения, превръ-
щане на решенията в действия, пое-
мане на разумни рискове, смело пре-
одоляване на възникналите пречки и 
на страха да не допуснеш грешки…

Участниците в тези ваканционни 
формати са така запалени по всичко, 
което правим, че преди да се разде-
лим, се записват за следващата годи-
на, за да си осигурят място. Ето защо 
категорично не се съгласявам, когато 
някой генерализира, че днешните уче-
ници не четат, не проявяват интерес 
към нищо смислено и денонощно 
висят в социалните мрежи! Защото 
аз съм заобиколена от младежи, кои-
то си обменят книги и обичат да ги 
обсъждат, дори през ваканцията се 
посвещават на това да работят върху 
себе си и са в състояние да забравят за 
телефона си в продължение на цяла 
седмица!  

 
*Programme for International 
Student Assessment (PISA) - 
Програма за международно 
оценяване на учениците на 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие
**Progress in International 
Reading Literacy Study (PIRLS) 
- Международно изследване на 
уменията за четене



https://www.nurofen.bg/bebeta-i-defa/
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Ако искаш да 
участваш в 
промяната на 
света, работи за 
образованието

Тя мечтаела да стане 
програмист и толкова! 
Нищо друго - никакви бале-
рини, лекарки и учителки! 
Играела с момчетата на 
футбол, строяла с тях 
къщи от картон и обула 
първите си токчета едва 
на абитуриентския си бал. 
Понеже завършвала средно-
то си образование по задъл-
жителната за времето си 
система УПК*,  записала 
двугодишно обучение по про-
грамиране. Така удължила 
училището си с още една 
година, но пък уверено вър-
вяла по пътя на мечтата 
си. А после… за годините и 
случките “после” разказва 
самата тя в интервюто, 
което ви предстои да проче-
тете. Аз само ще дам още 
малко щрихи от портрета 
на една истинска приклю-
ченка сред хората в образо-
ванието, професионалист 
от тези, зад които стои 
много работа и самоусъвър-
шенстване, жена, която 
не се страхува да започва 
всичко отначало, ако това 
й диктува сърцето - Дани-
ела Северинова. Създател, 
а допреди няколко години 
директор и основно биещо 
сърце на частно училище 
“Свети Георги”. От година 
и половина директор на 
най-новото частно учебно 
заведение в София “Дени Ди-
дро”. Между тези две пози-
ции обаче стоят едни близо 
пет години, за които също 
ще стане дума в разговора. 
А той се случи непринудено, 
докато аз, в качеството си 
на интервюиращ, едва смо-
гвах да я следвам из сгради-
те на новото училище, а тя 
не спираше да ми показва 
всеки детайл, да ми разказ-
ва точно какво значение 
има той в учебния процес 
и да говори за бъдещите 
ученици тук. Така, както 
се говори за собствени деца. 

С директорката на училище "Дени Дидро" Даниела 
Северинова говорим за пътя на един програмист до 
училище, случайностите като мотивация и колко са 
важни човешките ни различия. И за децата, които 
дават смисъл на всяко събуждане

автор  
Мария Касимова-Моасе

// УЧИТЕЛСКА СТАЯ



capital.bg | август 2021 г. | КАПИТАЛ 

11  

И как така мечтата да станете 
програмист ви доведе до училище?
Отговарям точно на максимата, че 
не можеш да избягаш от това, което 
ти е писано.  Исках да уча компю-
търни системи и технологии и да 
стана оператор програмист и това 
бях записала в Техническия уни-
верситет.  Бях сигурна, че няма да 
живея и работя в България, даже си 
имах един израз “Ще напусна тая 
тъпа държава” и никой не беше в 
състояние да ми каже, че няма да 
е така. Но най-неочаквано забре-
менях! И този факт впоследствие 
промени изцяло живота ми, защо-
то детето истински ме обсеби. Бях 
започнала работа, продължих да 
си уча редовно, абсолютно съсре-
доточено, а след третата година 
майчинство се върнах и на работа. 
Междувременно синът ми беше за-
писан в общинската детска градина, 
където непрекъснато имаше някак-
ви проблеми - не можеше да ходи с 
никакви други дрехи, освен с анцуг, 
не разрешаваха да си носи любима-
та играчка, непрекъснато боледува-
ше… Частните градини тогава бяха 
малко, но аз все пак си харесах една 
и го преместих там. Не след дълго 
собственичката на градината, с коя-
то се бяхме сприятелили, ми каза, 
че ще я затвори. “Е как така - казах 
си тогава - ми къде ще ходи моето 
дете?!”. Усетих се в истинска дупка 
- напусках работа, а сега и синът и 
си нямаше градина… Родителите ми 
са ме научили на едно важно нещо 
- да спестявам. Докато работех, бях 
успяла да спестя едни хиляда лева. 
И когато директорката на гради-
ната ми съобщи за решението си, 
предложи да взема градината и да 
започна да я управлявам. След ня-
колко дни моите 1000 лв отидоха у 
нея, а при мен дойдоха три масички, 
дванайсет столчета и шест двойни 
креватчета! Очаквах, че ще наследя 
някакви деца и учители, но се оказа, 
че преподавателите междувремен-
но си направили градина и взели 
децата и така сме останали само аз 
и още едно дете! Изкарах така една 
седмица и започнах да установявам 
какво нямам - нямам лиценз, нямам 

разрешителни, нищо…Но се научих! 
И така подадох документи за ли-
ценз, сдобих се с нужните разреши-
телни и наесен открих детска гра-
дина “Чуден свят”. Имах дванайсет 
деца и учителки пенсионерки. Бях 
на двайсет и четири, нямах пред-
става какво е педагогика, разчитах 
изцяло на техния опит, бях записала 
да уча “банки и финансов бизнес” 
и имах намерение не след дълго да 
стана шеф на банка. Никаква връзка 
с образованието, освен синът ми, 
заради когото изобщо стартирах. 

Заради него ли след детската гра-
дина създавате и училище - да има 
къде да учи той?
Първоначално да. Покрай “Чуден 
свят” създадох и английска детска 
градина Wonder world. Премести-
хме се от Горна баня в Драгалевци, 
градините бяха пълни, имаше де-
ветдесет - сто чакащи деца, а моят 
син тепърва трябваше да тръгне на 
училище. Не мога да затворя гра-
дините, а вече нямам лична моти-
вация! И тогава срещнах една ве-
ликолепна жена и професионалист 
педагог проф. Русинова , която ми 
каза: “Даниела, ти трябва да учиш 
педагогика!” Първо не й повярвах - 
смятах, че не е нужно да си педагог, 
за да управляваш детска градина. 
Тя обаче настоя. В крайна сметка 
записах педагогика и… се влюбих 
в това! Стана ми супер интересно, 
защото на практика знаех нещата, 
но сега запълвах и с теория. Така 
завърших начална и предучилищ-
на педагогика. И без да планирам 
специално, се появи и училището! 
Нямах идея как да го кръстим, цяла 

Когато откриеш та-
ланта и започнеш да го 
подкрепяш, прогресът 
е гарантиран.

нощ мислих преди регистрацията. 
По това време имах вече четири дет-
ски градини - три “Чуден квят” и 
една Wonder world. Накрая си казах 
“Свети Георги” ще е! Победоносец”! 
И училището беше създадено по 
всички изисквания и правила.

Казахте за важните срещи в жи-
вота - синът ви, после проф. Руси-
нова. Имаше ли още такива срещи 
нататък?
О, да! През 2000 г.  се сдобих с пле-
менница. Беше на шест месеца, ко-
гато открихме, че прави странни 
движения, нетипични за възрастта 
й. Установи се, че детето има седем 
увреждания, можеше да не прогово-
ри, да не проходи, цялата й дясна 
страна не работеше. На годинка и 
половина я взех в детската градина. 
Много работа имаше и д-р Инджова  
- още една важна среща в живота ми 
- падна като ангел от небето за нас. 
И започна физиотерапия, логопед, 
учител всеки ден - по нейни препо-
ръки. Благодарение на това и успеха 
на племенницата ми, по-късно ре-
ших да запиша семейна терапия и 
работа с деца и хора с увреждания. 
Защото аз видях как може да се ра-
боти с тези деца и какви страхотни 
резултати могат да се постигнат. 
В “Свети Георги" имахме няколко 
такива деца. Деца, на които бързо 
им откриваш дефицита, но по-важно 
е друго - да им откриеш таланта! 
Когато откриеш таланта и започ-
неш да го подкрепяш, прогресът е 
гарантиран. Моето дете например, 
е с високо ниво на хиперактивност 
и липса на внимание. Той беше най-
големият ми учител. Съдбата ти 
дава неща, от които не можеш да 
избягаш, и ти ги подрежда едно по 
едно. Даже дипломната ми работа 
беше изследване на хиперактивни 
деца - децата,  които ги “нарочват”. 
Моят син, когато отиде да учи в Ан-
глия, на третата седмица ми каза: 
“Мамо, те тук ме хвалят!”. Дотога-
ва той беше живял с мисълта, че е 
лошо дете. А истината е, че той прос-
то не може да стои на едно място, 
не може да се концентрира. Но той 
се научи да приема това свое > 12



КАПИТАЛ |  август 2021 г. | capital.bg

12

различие. Днес е голям мъж и ако го 
попиташ как работи, ще ти каже "аз 
не мога да работя на бюро, не мога 
да седна на компютъра и не мога 
да застана на едно място“. И когато 
тези  условия са изпълнени, той ра-
боти абсолютно професионално и на 
пълни обороти. Моят личен стимул 
да продължа работата с “различни” 
деца  растеше и поради факта, че на 
тях им слагат етикети, дори учите-
лите слагат диагнози. Това убива 
детето. Да, трудно е да се работи с 
такива деца. Но нали това ни е зада-
чата като педагози - през таланта на 
детето да го подготвим да се справя 
в този свят. А на обществото ни още 
му липсва умение да приема човека 

какъвто е и да се стреми да направи 
най-доброто за него.

Кои са били предизвикателства-
та ви в това отношение? Защото 
и според манифеста на училище 
“Дени Дидро”, на което сега сте 
директор, там ще се интегрират 
деца с различни потребности.
Спомням си един младеж на че-
тири години, който не говореше и 
издаваше странни звуци. Учители-
те първоначално го извеждаха от 
стаята, но аз настоях да го научим 
да стои в нея. Трябва да се търси 
система и да се създават граници! 
Цел имаме - това дете, когато е без 
родителите си, да може да се оправя 

и да съществува само. И започнах-
ме всички - полека, полека, даваме 
задачи, спокойничко, на принци-
па “проба - грешка”, внимаваме за 
нещата, които не са му приятни, 
облягаме се на тези, които прави 
с удоволствие… И изведнъж това 
дете на шест години започна да чете 
като третокласник! Толкова много 
книжки беше видял, толкова рабо-
та с логопед, с родителите, с екипа, 
че в един момент се отпуши! Бяхме 
установили, че се успокоява, като 
му дадем компютъра. И обяснихме 
на другите деца защо той трябва да 
работи с компютъра в час, докато те 
невинаги могат. И децата разбират! 
И подкрепят! Имахме едно дете, кое-
то на една страница пишеше по че-
тири реда по диагонал. Но в десети 
клас тетрадките му бяха уникални! 
Трябва да намериш кое е по-важното 
в обучителния процес. И от него да 
тръгнеш да градиш. Сега тези деца 
са заедно и са приятели. Приемащи. 
И на учителите им е много трудно, 
разбирам това. Лесно е да изпаднеш 
в истерия - не смятам, че хората са 
лоши, просто нямаме знания и поз-
нания. И съм много доволна, че в 
училище “Дени Дидро” работата с 
такива деца е кауза, а ние като екип 
имаме възможност да си създадем 
методика.

И все пак в един момент се отказва-
те от училище и тръгвате профе-
сионално в друга посока…
Имах голяма мечта училище “Свети 
Георги” да има собствена сграда. 
Получи се от третия път. Намери-
ха се инвеститори, аз получих едни 
25% от училището, но след две го-
дини заедно установих, че имаме 
известни важни разминавания. Не 
се чувствах на мястото си, а аз съм 
човек, който иска да става сутрин 
щастлив от леглото. И знам, че ако 
искаш да участваш в голяма про-
мяна, в световно пренареждане, 
трябва да работиш в образованието. 
Тогава работиш за бъдещето, то е 
като да направиш основите на една 
къща - само, ако са добри, можеш да 
строиш спокойно и сигурно нагоре. 
Разбрах, че съм много изморена и 
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изтощена. Преживях истински бър-
наут, мога да го опиша в цветове. И 
с болка и мъка се разделих с учили-
щето. То беше моето второ дете, на 
което бях дала повече отколкото на 
сина си. Не съм си представяла, че 
няма да се пенсионирам с децата, 
да ходя на тържествата им с бас-
тунче… Тогава обаче си тръгнах и 
мислех, че няма да се върна в сфе-
рата на образованието. Малко пора-
ботих извън България, занимавах се 
с обучения, коучинг, консултирах. 
И в един момент разбрах, че нещо 
силно ми липсва - общуването с 
децата! Между ръководните роли 
няма разлика - управляваш процеси, 
човешки ресурси и финанси. В учи-
лище обаче има огромна разлика - аз 
сега мога да изляза от директорска-
та стая, да отида при децата, да кле-
кна и да водя абсолютно вълшебни 
разговори. Това е светът на Алиса в 
Страната на чудесата!, Разбрах, че 
разликата между мен и останалите 
хора е, че аз и моите колеги сме об-
лагодетелствани да общуваме с тези 
чисти същества. Аз СЪМ живяла в 
Алиса в Страната на чудесата!

Второто нещо, което ми липсва-
ше беше случването на нещата! В 
училище едно нещо днес не работи, 
ти правиш промяна и утре вече виж-
даш как то е проработило.

Тук един младеж от лятното 
училище ревеше две седмици по-
ред. Един ден си говоря с него и му 
казвам “От утре вече няма повече! 
Край, никой не те взима по-рано и 
ти се справяш сам!” Ей го сега вил-
нее из училището. Децата те учат на 
отговорност - те ти казват “аз съм 
добре тук, защото ти имам доверие”. 
И ти не можеш да го предадеш.

Как стана това връщане? Поканили 
са ви за проекта на училище “Дени 
Дидро”, но това не е първото пред-
ложение да се върнете в система-
та. Защо точно него приехте?
Когато ме извикаха от агенцията, 
която събираше екип, казах, че не 
ми се директорства, и предложих да 
консултирам. Е, четири месеца по-
късно сама им се обадих да питам 
мястото за директор дали още е сво-

бодно и мога ли да се кандидатирам. 
Бях в центъра на Делхи, неотдав-
на бях ходила от любопитство при 
един астролог и той ми беше казал: 
“ Каквото и да правиш, Даниела, все 
с образование ще се занимаваш!”. 
И започнах да се самонаблюдавам 
как, като говоря за деца, за учили-
ще, нещо истински се променя у мен 
и аз излъчвам друга енергия, горя 
по друг начин.

Някои казват как поколенията 
са различни. Аз, като го чуя това, 
си викам “а ти звучиш като баба 
ти”! Не виждам различни! Двайсет 
и шест години съм в сферата на об-
разованието - ми няма разлика! Да, 
има кротък, има палав, има хипе-
рактивен, има си го по-умозрител-
ния и бавен. Но това са различия, 
които трябва да приемаме и да се 
съобразяваме с тях, не да ги игнори-
раме или притъпяваме, като унифи-
цираме. Всъщност периодът между 
едното и другото училище ми даде 
един много добър поглед. Даде ми 
нова дълбочина, нова перспектива.

Сега по-подготвена ли се чувствате 
като директор?
В “Дени Дидро” имам късмета да 
работя без затрудненията, които 
съм имала преди. Аз не искам да се 
занимавам с финанси - искам да раз-
вивам методи на преподаване. Тези 
пет години извън училище ми дадо-
ха да разбера точно това.  Няма да 
открием нещо ново - много неща са 
постигнати и направени, въпросът 
е как да подредим най-доброто, най-
работещото и да го структурираме 
така, че да е достъпно за всички 
деца. Никога преди не съм си да-
вала сметка, че има различни хора 
и не може всеки да върви с твоите 
темпове. И това не е нито по-добро, 
нито по-лошо - то е такова, каквото 
е. Сега с друг поглед виждам децата. 
Виждам как в час, когато учителят 
говори високо, някои си присвиват 
очите или направо си запушват 
ушите. Учителят трябва това да 
може да го види. Трябва да има за 
всеки - сега тихо, после малко по-
високо, след това по друг начин, но 
ти през цялото време обучаваш тези 

хора и как да презентират.  Трябва 
да преподаваме индуктивно, а не 
дедуктивно. Не можеш да искаш 
децата да мислят извън кутията, 
като непрекъснато ги вкарваш в ку-
тии! През 2014 г. бях започнала да се 
занимавам с индуктивния подход в 
образованието и след това реших да 
го преживея, като на свой ред ста-
на ученичка. Така минах през една 
програма и изведнъж животът ми 
започна да се връща като на лента 
и да си давам сметка как всичко в 
него е било мой урок, който мога да 
ползвам сега. Разбрах, че ние като 
учители трябва да запалим зна-
нието, но по-важно е да възбудим 
интереса. Става с търпение. Учи-
телството е призвание, даденост. 
Ако нямаш емоция, си заникъде. 
Трябва да преживяваш цялото това 
нещо, целия процес. Когато работиш 
в училище, учиш цял живот.

Какво е нужно за едно адекватно 
съвременно училище?
Трябва да имаш място, на което 
да го създадеш. Да, можеш и в къ-
щички - става, правили сме го. Но 
е несравнимо, когато имаш база, 
пространство. Децата имат нужда 
от пространство. Ето например ую-
тът на тази сграда - възрастните, 
като влязат тук, и казват с една 
такава детска тъга “е, искам и аа-
ааз”… Важна е връзката с естети-
ката, с природните елементи в 

Моят личен стимул да 
продължа работата 
с “различни” деца  рас-
теше и поради факта, 
че на тях им слагат 
етикети, дори учите-
лите слагат диагнози. 
Това убива детето.

> 14
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вербално ниво знае, че си неискрен. 
На английски има и термин за това, 
за което говори професорът - дуал 
план се казва.Тази неискреност те 
изтощава. Трябва да си суперискрен 
в това, което е в сърцето и на ус-
тата ти. Защото най-важното е да 
научи децата да бъдат добри хора. 
Да са толерантни, да приемат всич-
ко около тях, да са отговорни. Ето 
тук на лятното училище малките се 
учат как да се движат по стълбите 
- повтаряме! Но колко още неща ще 
научат покрай това уж просто из-
качване! Вървим един по един, вър-
вим бавно, оставяме пространство 
на другия и така всеки ден, всяко 
слизане и качване.

Има ли някакви класически училищ-
ни забележки, които не понасяте?
Да! “Нали няма да правиш повече 
така?”, “Обещай ми, че няма да 
се повтори…..” и “Мислех, че мис-
лиш…”. От тях произлизат само 
забрани и критики, от които няма 
полза. Не харесвам и думата нака-
зание. Не я употребявам.

Какво е зад кулисите на едно учи-
лище?
Много неща от училище остават 
скрити. Но най-много боли, когато 
си отделил страшно много време, 
подготвял си се за даден проблем, 
а накрая идва родителят да ти се 
кара. Това е смазващо. Иначе друго-
то е забавно. Ние, например, знаем 
всичко, което се случва “вкъщи”. И 
не, защото питаме, а защото децата 
сами си разказват. Не се вижда и 
подготовката, малко като с готве-
нето е - режеш, готвиш, сервираш, а 
накрая всичко свършва за някакви 
минути и после започва отначало. 
Но удоволствието у децата и онази 
бърза промяна, за която говорих, 
дават смисъл на всяко усилие.

Имаме тук едно момченце на се-
дем години. Майка му му казала, че 
отиват на почивка на море, а той по-
питал колко нощи няма да ходи на 
училище. И започнал да брои колко 
пъти трябва да ляга да спи и да се 
събужда, за да дойде до момента, в. 
който пак ще е на училище. “Ама аз 

Ние като учители 
трябва да запалим 
знанието, но по-важно 
е да възбудим инте-
реса. Става с търпе-
ние. Учителството е 
призвание, даденост. 
Ако нямаш емоция, си 
заникъде. 

постройката, енергията.
От друга страна подборът на 

хората - как ще ги събереш, как 
ще се организират. И, разбира се, 
програмата, която ще структури-
раш. Няма как да преподаваш само 
математика и български, защото са 
важни отношенията между темите 
и предметите. Едно време профе-
сор Георги Лозанов** казваше, че 
ако си уморен след класната стая, 
значи си използвал насилствена 
комуникация. Друго е, когато си 
учил заедно с учениците си. Когато 
мислиш едно, а говориш друго, има 
разминаване и онзи насреща, на не-
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много дни няма да ходя!”, пропла-
кал на майка си. Не е необходимо 
никой да ти казва каквото и да е дру-
го. То си брои нощите колко ще спи, 
за да стигне до училище… И тогава 
си казах.  “Добре сме работили”.

И сега представяте ли си се отно-
во с бастунчето да ходите на тър-
жествата в училище?
Сега си признавам, че не чертая 
толкова много бъдещето, защото 
очакванията водят до разочарова-
ния. По-скоро оставам тук и сега, 
във всеки един момент. Дадох си 
сметка, че много съм живяла в бъ-
дещето. Все съм искала нещо, което 
ще се случи - все  с това ЩЕ напред!  
Сега съм тук. Едно време можех да 
водя разговори през цялото време, 
докато с вас си говорим и обикаля-
ме сградата на училището.  Но сега 

знам, че най-реалното е това, което 
се случва в този момент. Миналото 
си е отишло, бъдещето е несигурно. 

Другото нещо, което научих, е об-
ратната връзка, не оценката. Оцен-
ката съсипва, ние сме нейна жертва. 
Обратната връзка дава синхрон със 
самия себе си - не се самообвиня-
ваш, просто намираш баланса. Така 
мога да разгледам ситуацията, да си 
помисля и да видя какво работи за 
мен. И ако нещо не одобря, мисля 
как да го подобря. Хората се само-
бичуват и на това учим децата си. А 
ние сме играещи хора, трябва да си 
играем, да взимаме назаем играта 
от децата. Трябва и като тях да се 
научим да почиваме. Какви хора ще 
са те, ако са непрекъснато на педал, 
както сме ние?! Притеснени, болни, 
тъжни хора, хора, които не вярват в 
себе си. Не искаме това, нали? Ами 

хайде да учим децата на по-добро-
то от нас. Така те ще покажат най-
доброто от себе си.  

* Абревиатура от учебно-произ-
водствен комплекс - система за 
обучение, прилагана до 1989 г., 
при която всички ученици, посе-
щаващи гимназия, в последния 
- 11-и, клас на училище усвоя-
ват практически и теоретично 
някаква професия. Сред избора 
на професии е секретарка, про-
давач-консултант
 
** Проф. д-р Георги Кирилов 
Лозанов, д.м.н. (1926 – 2012) е 
български учен, психиатър, 
невролог, психолог и педагог, 
създател на сугестологията, 
сугестопедията и интегрална-
та психотерапия

http://www.transform.bg


О
Съвременно образование 
за съвременни ученици   

Уникален 
бизнес подход 
позиционира 
„Клет България“ 
като водещ 
визионер сред 
образователните 
издателства  

Остава по-малко от месец до началото на но-
вата учебна година и в този момент е редно 
да поставим отново на преден план мислите 
и намеренията си за образованието на нашите 
деца. Подготовката за учебния старт винаги е 
приключение, което се запомня. Набавянето 
на новите пособия, тетрадки и учебници из-
стисква времето и невъзвръщаемите нерви 
на всеки  родител. Но все пак всичко това се 
прави само и единствено за доброто образо-
вание на нашите деца, а те го заслужават. 
Динамичното време, в което те израстват и 
се запознават с приключението “съвременен 
живот”, изисква те да бъдат образовани и под-
готвени подобаващо.

Образование и технологии
И когато говорим за днешния живот, не 
може да не поставим и думичката “съв-
ремие” точно пред образованието. Днес 
технологиите вече заемат солидно място 
в нашето всекидневие, като тяхната упот-
реба навлиза настъпателно във всичко, 
което правим. Образованието е една от тези 
сфери, която спешно изпита нуждата от 
технологии, и това най-силно се усети в 
началото на пандемичната обстановка.

Пандемичната ситуация създаде не-
предвидима и динамично променяща се 
среда, която постави на изпитание обра-
зователната система и належащо прибави 

И з д а т е л с т в о 
„Клет България“ е 
част от германската 
образователна група 
Klett, чиито корени да-
тират от 1897 г. Днес 
групата Klett оперира 
на 18 пазара по целия 
свят чрез своите 80 
локални компании, 
съблюдавайки самос-
тоятелността и от-
говорността на всяко 
местно управление. В 
началото на 2019 г. в 
„Клет България“ се 
вливат компаниите 
„Анубис“ ООД, „Бул-
вест 2000“ ООД и „Ану-
бис-Булвест“ ООД.

дигитални технологии в обучението на 
всички ученици. Дистанционното препо-
даване и дигиталните платформи за об-
разование се трансформираха в основна 
връзка между учител и ученик, като тях-
ната виртуална комуникация промени до 
голяма степен традиционната форма на 
обучение.

Отчитайки времето, в което се налага да 
живеем, от издателство „Клет България“ 
смело предприеха на българския пазар 
нова посока в бизнеса си с въвеждането 
на иновативната интерактивна платформа 
iZZI далеч преди пандемията да наложи 
своя нов образователен модел.

По време на пандемията -  
свободен достъп до  
ресурсите на iZZI
По време на пандемията издателството 
предостави на всички ученици и техните 
учители в страната свободен достъп до 
ресурсите на платформата. Така с визио-
нерския си подход в образованието „Клет 
България“ възложи на iZZI една изключи-
телно важна мисия - да подкрепи българс-
ката образователна система в трудния за 
нея момент.

И тази мисия беше изпълнена успешно! 
Хиляди ученици успяха да се възползват 
от увлекателните интерактивни уроци, 
които преминаваха лесно и забавно, но в 
същото време и образователно през теж-
ките учебни дни, прекарани у дома. Този 
труден период показа, че образованието 
и технологиите могат да бъдат успешен 
модел, който може да бъде осъществим 
независимо от непредвидимите ситуации.

Абонаментни планове
Днес обаче всички родители, които искат 
да предоставят на своите деца възмож-
ността да продължат да се обучават чрез 
дигиталната образователна платформа 
iZZI, могат да направят това от сайта на 
издателство „Клет България“, където мо-
гат да разгледат предвидените абонамент-
ни планове за всички ученици от 1-7 клас. 
Платформата осигурява на едно място над 
50 000 ресурса, над 200 електронни учебни-
ка и повече от 30 000 интерактивни задачи, 
игри и симулации, които могат да бъдат 
използвани както чрез дистанционно обу-
чение от вкъщи, така и присъствено в час.

И тук спокойно можем да кажем, че това 
е точното олицетворение на съвременното 
образование. Възможността да се избира 
къде и как да се обучават нашите деца е 
незаменим плюс, който помага във време-
ната, когато местата, от които работим или 
учим, буквално се променят от ден за ден.

Когато още през 2018 г. от „Клет“ си 
поставят задачата да създадат иновативна 
среда за електронно обучение, вярват, че 
точно iZZI може да бъде тази среда, която 
да устои на всички предизвикателства и 
да се утвърди като предпочитаното място 
за учители и ученици. И се оказват прави. 
Ръст от над 20% в интереса към абонамент-
ните пакети, както и увеличение с 300% на 
потреблението на електроните ресурси на 
издателството само за година позиционира 
„Клет България“ като основен фактор на 
дигитализираното образование в страната.

За да успеят обаче да отговорят на всич-
ки нужди за съвременно образование, от 
издателството също разработват и специа-
лизиран проект за подкрепа: „Е-академия“ 
– серия от уебинари за личностно и профе-
сионално развитие в помощ на образовател-
ните специалисти. „Дигиталният учител“ е 
първата по рода си партньорска програма 
на „Клет България“ със „СофтУни“ за пре-
подаватели в начален курс, която има за цел 
да развива и подобрява дигиталните умения 
на всички преподаващи.

Така заедно с iZZI и „E-академия“ от 
„Клет България“ успяват да изпълнят за-
дачата си за дигитализацията на образо-
ванието и превръщането му в практично, 
адекватно и съвременно. От което имаме 
ползва всички ние - родителите, които иска-
ме образование за нашите деца, независещо 
от това какви премеждия или препятствия 
ни поставя динамичният съвременен живот.

съдържание от

https://klett.bg/


 

О
Съвременно образование 
за съвременни ученици   

Уникален 
бизнес подход 
позиционира 
„Клет България“ 
като водещ 
визионер сред 
образователните 
издателства  

Остава по-малко от месец до началото на но-
вата учебна година и в този момент е редно 
да поставим отново на преден план мислите 
и намеренията си за образованието на нашите 
деца. Подготовката за учебния старт винаги е 
приключение, което се запомня. Набавянето 
на новите пособия, тетрадки и учебници из-
стисква времето и невъзвръщаемите нерви 
на всеки  родител. Но все пак всичко това се 
прави само и единствено за доброто образо-
вание на нашите деца, а те го заслужават. 
Динамичното време, в което те израстват и 
се запознават с приключението “съвременен 
живот”, изисква те да бъдат образовани и под-
готвени подобаващо.

Образование и технологии
И когато говорим за днешния живот, не 
може да не поставим и думичката “съв-
ремие” точно пред образованието. Днес 
технологиите вече заемат солидно място 
в нашето всекидневие, като тяхната упот-
реба навлиза настъпателно във всичко, 
което правим. Образованието е една от тези 
сфери, която спешно изпита нуждата от 
технологии, и това най-силно се усети в 
началото на пандемичната обстановка.

Пандемичната ситуация създаде не-
предвидима и динамично променяща се 
среда, която постави на изпитание обра-
зователната система и належащо прибави 

И з д а т е л с т в о 
„Клет България“ е 
част от германската 
образователна група 
Klett, чиито корени да-
тират от 1897 г. Днес 
групата Klett оперира 
на 18 пазара по целия 
свят чрез своите 80 
локални компании, 
съблюдавайки самос-
тоятелността и от-
говорността на всяко 
местно управление. В 
началото на 2019 г. в 
„Клет България“ се 
вливат компаниите 
„Анубис“ ООД, „Бул-
вест 2000“ ООД и „Ану-
бис-Булвест“ ООД.

дигитални технологии в обучението на 
всички ученици. Дистанционното препо-
даване и дигиталните платформи за об-
разование се трансформираха в основна 
връзка между учител и ученик, като тях-
ната виртуална комуникация промени до 
голяма степен традиционната форма на 
обучение.

Отчитайки времето, в което се налага да 
живеем, от издателство „Клет България“ 
смело предприеха на българския пазар 
нова посока в бизнеса си с въвеждането 
на иновативната интерактивна платформа 
iZZI далеч преди пандемията да наложи 
своя нов образователен модел.

По време на пандемията -  
свободен достъп до  
ресурсите на iZZI
По време на пандемията издателството 
предостави на всички ученици и техните 
учители в страната свободен достъп до 
ресурсите на платформата. Така с визио-
нерския си подход в образованието „Клет 
България“ възложи на iZZI една изключи-
телно важна мисия - да подкрепи българс-
ката образователна система в трудния за 
нея момент.

И тази мисия беше изпълнена успешно! 
Хиляди ученици успяха да се възползват 
от увлекателните интерактивни уроци, 
които преминаваха лесно и забавно, но в 
същото време и образователно през теж-
ките учебни дни, прекарани у дома. Този 
труден период показа, че образованието 
и технологиите могат да бъдат успешен 
модел, който може да бъде осъществим 
независимо от непредвидимите ситуации.

Абонаментни планове
Днес обаче всички родители, които искат 
да предоставят на своите деца възмож-
ността да продължат да се обучават чрез 
дигиталната образователна платформа 
iZZI, могат да направят това от сайта на 
издателство „Клет България“, където мо-
гат да разгледат предвидените абонамент-
ни планове за всички ученици от 1-7 клас. 
Платформата осигурява на едно място над 
50 000 ресурса, над 200 електронни учебни-
ка и повече от 30 000 интерактивни задачи, 
игри и симулации, които могат да бъдат 
използвани както чрез дистанционно обу-
чение от вкъщи, така и присъствено в час.

И тук спокойно можем да кажем, че това 
е точното олицетворение на съвременното 
образование. Възможността да се избира 
къде и как да се обучават нашите деца е 
незаменим плюс, който помага във време-
ната, когато местата, от които работим или 
учим, буквално се променят от ден за ден.

Когато още през 2018 г. от „Клет“ си 
поставят задачата да създадат иновативна 
среда за електронно обучение, вярват, че 
точно iZZI може да бъде тази среда, която 
да устои на всички предизвикателства и 
да се утвърди като предпочитаното място 
за учители и ученици. И се оказват прави. 
Ръст от над 20% в интереса към абонамент-
ните пакети, както и увеличение с 300% на 
потреблението на електроните ресурси на 
издателството само за година позиционира 
„Клет България“ като основен фактор на 
дигитализираното образование в страната.

За да успеят обаче да отговорят на всич-
ки нужди за съвременно образование, от 
издателството също разработват и специа-
лизиран проект за подкрепа: „Е-академия“ 
– серия от уебинари за личностно и профе-
сионално развитие в помощ на образовател-
ните специалисти. „Дигиталният учител“ е 
първата по рода си партньорска програма 
на „Клет България“ със „СофтУни“ за пре-
подаватели в начален курс, която има за цел 
да развива и подобрява дигиталните умения 
на всички преподаващи.

Така заедно с iZZI и „E-академия“ от 
„Клет България“ успяват да изпълнят за-
дачата си за дигитализацията на образо-
ванието и превръщането му в практично, 
адекватно и съвременно. От което имаме 
ползва всички ние - родителите, които иска-
ме образование за нашите деца, независещо 
от това какви премеждия или препятствия 
ни поставя динамичният съвременен живот.

съдържание от
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// АКАДЕМИЯ „НИКОЛА ТЕСЛА“: 

Най-малките ни 
ученици са  
на пет години  

д-р Валентина Иванова, 
съосновател на Академия „Никола Тесла“

Н
Академия „Никола Тесла“ 

е сбъдната мечта! Школите 
ни в София, Пловдив и Варна 
събират под един покрив най-
добрите учители с най-добри-
те ученици. Работим допъл-
нително и онлайн в Discord 
с деца от цяла България и 
българчета от цял свят.

За нас е привилегия и 
удоволствие да преоткриваме 
света заедно с нашите възпи-
таници, да отговаряме и на 
най-трудните им въпроси, да 
им помагаме да превръщат 
идеите си в реалност. Расте 
прекрасно поколение – будни, 
умни, разсъдливи деца. Ние 
сме тук, за да им предложим 
предизвикателства, достой-
ни за техния интелект и 
възможности.

Най-малките ви ученици са на 5 години. 
Не е ли малко рано?
Децата са раждат с инстинкт да учат. В 
първите им месеци всеки дъх, всеки нов 
звук и образ носи ново знание. И те го по-
срещат с жажда и възторг! Децата са от-
криватели и изобретатели по рождение.
На пет те са готови да задават хиляди 
и хиляди въпроси, а ние сме готови да 
им отговорим и да им покажем как да 
приложат новите си знания. Така неу-
сетно съботният RoboEnglish превръща 
играчките в машинки, които децата уп-
равляват, математиката и алгоритмите 
- в естествен отговор на следващия им 
въпрос, а английския - в езика, на който 
се разбираме с роботчетата.

При нас никой не е прекалено малък 
или прекалено голям, щом иска да знае – 
ние ще го научим.

Как успявате да работите с деца от 
детската градина до кандидат-сту-
денти?
Групите ни са малки – до шестима участ-
ници. При записване в академията всеки 
кандидат преминава през пробен урок, 
на който се определят подходящо ниво и 
група според знанията и зрелостта. Език 
за програмиране се учи като чужд език, 
затова следваме познатата конвенция за 
определяне на нивото на владеене: А1, 
А2, B1, B2, до С1++. Държим на индивиду-
алното отношение – обучението е процес 
на обмяна на мисли и идеи и средата е от 
изключително значение.

Допълнително - материалът е разделен 
и адаптиран. Децата от I и II клас минават 
през подготвителен курс, от III до X клас 
- преподаваме програмиране на С++ с ин-
тензивността, сложността и примерите, 
подходящи за възрастта и възможностите 
на участниците в групата. За най-напорис-
тите предлагаме и допълнителна подготов-
ка по състезателно програмиране с проф. 
Красимир Манев.

Къде може да ви открием?
Може да ни намерите денонощно на 
ANT.bg, работим в София (на Орлов мост), 
в Пловдив (на пл. „Съединение“), във Вар-
на (на „Севастопол“) или изцяло онлайн 
(в Discord). Заниманията са по два часа и 
половина, един път в седмицата. Делнич-
ната програма е съобразена със смените на 
учениците. Съботните занимания започват 
в 8:30 часа и завършват в 20:30 часа. Всеки, 
който иска да се научи да програмира, е 
добре дошъл. Вероятно може да научите за 
нас и ако поразпитате - над 90% от новите 
ни ученици идват по препоръка.

Q Младежите от NiTe Games Studio 
- абсолютни победители в две 
национални състезания през 2021

Всеки, който иска да се научи  
да програмира, е добре дошъл

съдържание от

Савтор  
Христо Кючуков*

За „циганчето“ 
в класа
Как 
"бавноразвиващите 
се" деца от 
ромската общност 
стават отличници в 
развитите държави

Стефан Янич е ром от Сърбия, който 
живее в Берлин. Той е на трийсет и 
четири години и е баща на четири 
деца. Дошъл е при мен за помощ. В 
моята работа като социален педагог 
в Берлин помагам на мигранти и бе-
жанци, които Агенцията по заетостта 
изпраща при нас за оказване на под-
крепа. Четвъртото дете на Стефан е на 
четири годинки и той има документ, 
с който то може да започне да посеща-
ва детска градина. Бащата е сериозно 
притеснен, че семейството не може да 
намери свободно място за детето си в 
детските градини в квартала, в който 
живеят. Започвам разговор със Стефан 
на ромски. Той ми обяснява, че дру-
гите три деца са в училище и се учат 
добре. Стефан не получил добро обра-
зование в Сърбия и тук, в Германия, 
работи като чистач в едно училище. 
Съпругата му също е зле образована. 
Това е причината и да не може да си 
намери работа и съответно да полу-
чава финансова помощ от Агенцията 
по заетостта. Стои си вкъщи, за да се 
занимава с четиригодишния им син. 
Бащата е притеснен и за това, че май-
ката също като него не говори немски 
и така не може да учи детето на този 
език. Неговата тревога е: "Какво ще 
прави синът ни, като отиде в първи 
клас?! Няма да знае немски, нищо 
няма да разбира, няма да може да си 

намери приятелчета, ще го изкарат, 
че е "бавноразвиващ се"…"

В Германия всички роми, независи-
мо от коя държава са дошли, най-на-
пред търсят места за децата си в дет-
ските градини и училищата.  Първото 
им желание е децата им да получат 
добро образование. Бивш мой ученик 
от провадийските села дойде в Берлин 
преди десетилетие, когато децата му 
(момчета близначета) бяха осем-де-
сетгодишни. В  следващите десетина 
години започнаха училище, научиха 
добре немски език, завършиха с добър 
успех средно образование, а понасто-
ящем ходят на различни квалифи-
кационни курсове, за да си намерят 
работа, независимо че и в момента 
си изкарват прехраната като охрана 
към някаква фирма. И човек вижда 
как тези ромчета, които пристигнаха 
само преди десет години от България, 
си промениха и манталитета, и пове-
дението, и мотивацията за бъдещо 
развитие. Сега те са едни културни 
млади мъже в своите двайсет години, 
с манталитет на германци, какъвто 
имат много турчета или арабчета, рус-
начета или полячета, родени и учили 
в Германия.

Възникват два много важни въп-
роса: "Защо ромските деца в Източна 
Европа не могат да се интегрират и 
да се почувстват пълноценни 
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// АКАДЕМИЯ „НИКОЛА ТЕСЛА“: 

Най-малките ни 
ученици са  
на пет години  

д-р Валентина Иванова, 
съосновател на Академия „Никола Тесла“

Н
Академия „Никола Тесла“ 

е сбъдната мечта! Школите 
ни в София, Пловдив и Варна 
събират под един покрив най-
добрите учители с най-добри-
те ученици. Работим допъл-
нително и онлайн в Discord 
с деца от цяла България и 
българчета от цял свят.

За нас е привилегия и 
удоволствие да преоткриваме 
света заедно с нашите възпи-
таници, да отговаряме и на 
най-трудните им въпроси, да 
им помагаме да превръщат 
идеите си в реалност. Расте 
прекрасно поколение – будни, 
умни, разсъдливи деца. Ние 
сме тук, за да им предложим 
предизвикателства, достой-
ни за техния интелект и 
възможности.

Най-малките ви ученици са на 5 години. 
Не е ли малко рано?
Децата са раждат с инстинкт да учат. В 
първите им месеци всеки дъх, всеки нов 
звук и образ носи ново знание. И те го по-
срещат с жажда и възторг! Децата са от-
криватели и изобретатели по рождение.
На пет те са готови да задават хиляди 
и хиляди въпроси, а ние сме готови да 
им отговорим и да им покажем как да 
приложат новите си знания. Така неу-
сетно съботният RoboEnglish превръща 
играчките в машинки, които децата уп-
равляват, математиката и алгоритмите 
- в естествен отговор на следващия им 
въпрос, а английския - в езика, на който 
се разбираме с роботчетата.

При нас никой не е прекалено малък 
или прекалено голям, щом иска да знае – 
ние ще го научим.

Как успявате да работите с деца от 
детската градина до кандидат-сту-
денти?
Групите ни са малки – до шестима участ-
ници. При записване в академията всеки 
кандидат преминава през пробен урок, 
на който се определят подходящо ниво и 
група според знанията и зрелостта. Език 
за програмиране се учи като чужд език, 
затова следваме познатата конвенция за 
определяне на нивото на владеене: А1, 
А2, B1, B2, до С1++. Държим на индивиду-
алното отношение – обучението е процес 
на обмяна на мисли и идеи и средата е от 
изключително значение.

Допълнително - материалът е разделен 
и адаптиран. Децата от I и II клас минават 
през подготвителен курс, от III до X клас 
- преподаваме програмиране на С++ с ин-
тензивността, сложността и примерите, 
подходящи за възрастта и възможностите 
на участниците в групата. За най-напорис-
тите предлагаме и допълнителна подготов-
ка по състезателно програмиране с проф. 
Красимир Манев.

Къде може да ви открием?
Може да ни намерите денонощно на 
ANT.bg, работим в София (на Орлов мост), 
в Пловдив (на пл. „Съединение“), във Вар-
на (на „Севастопол“) или изцяло онлайн 
(в Discord). Заниманията са по два часа и 
половина, един път в седмицата. Делнич-
ната програма е съобразена със смените на 
учениците. Съботните занимания започват 
в 8:30 часа и завършват в 20:30 часа. Всеки, 
който иска да се научи да програмира, е 
добре дошъл. Вероятно може да научите за 
нас и ако поразпитате - над 90% от новите 
ни ученици идват по препоръка.

Q Младежите от NiTe Games Studio 
- абсолютни победители в две 
национални състезания през 2021

Всеки, който иска да се научи  
да програмира, е добре дошъл
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граждани в тези държави, в които 
техните предци са се заселили още 
отпреди седем-осем века? И как роми, 
пристигнали в Западна Европа едва 
преди десет-петнайсет години, при-
добиват съвършено друг манталитет 
и поведение и успяват да станат част 
от обществото?"

Когато работех в университета в гр. 
Нитра, Словакия, станах свидетел на 
нещо, което, меко казано, ме шокира. 
Всички деца, постъпващи в първи 
клас, се подлагаха на психологиче-
ски тестове на официален словашки 
език. Ако едно шестгодишно ромче 
не е посещавало детска градина до 
този момент и не знае не някакъв, а 
перфектен словашки, и не може да 
отговори на въпросите на тестващи-
те го психолози, то биваше обявено 
за бавноразвиващо се и изпратено в 
"специално" училище. Един път завър-
шило "специалното" училище, това 
вече пораснало дете нямаше шанс да 
си намери работа, нямаше знания, 
нямаше квалификация. Реално то ос-
таваше обречено на бедност до края 
на живота си. Специалните училища 
бяха създадени не за да подпомагат  
обучението на ромските деца, а за 
да осигурят работа на хилядите сло-
вашки учители, които не биха имали 
каквато и да е професионална реа-
лизация, ако напуснат системата. И 
системата много добре знаеше това… 
Затова и беше намерила и "решение" 
на проблема, като изпращаше всички 
неговорещи словашки език ромски 
деца в "специалните"  училища. Така 
и вълкът е сит, и агнето цяло!

Абсолютно същата беше и система-
та в Чехия. Ето и още един фрапиращ 
случай, представен преди няколко го-
дини обстойно и в специализираната 
чешка преса. Ромски деца, посеща-
вали в Чехия т.нар. специални учи-
лища за деца със забавено умствено 
развитие, по една или друга причина 
се преместват със семействата си във 
Великобритания. Там те постъпват в 
местните училища, без да спомена-
ват, че в Чехия са били в специални 
учебни заведения и че са били осви-
детелствани като деца със забавено 
развитие. Ромските деца се разпреде-
лени в "нормални" смесени класове с 

британчета, индийчета, полячета. И 
след втората година на обучение при 
тестване на знанията им на английски 
език те показват най-високи резулта-
ти от всички групи мигрантски деца! 
Това, разбира се, прави впечатление 
на всички учители. За тях остава за-
гадка как деца, пристигнали от Чехия, 
които никога не са изучавали англий-
ски език, показват най добрите резул-
тати във владеенето му. Оказва се, че 
има една много важна причина. И тя е, 
че при тези деца мотивацията спрямо 
учебния процес се засилва значително, 
след като виждат и усещат "нормална-
та" работа на учителите с тях. Става 
пределно ясна простата истина, че 
отношението на преподавателя към 
неговия ученик е може би най-основ-
ният фактор за училищен успех.

Положението днес в България, оказ-
ва се, е много подобно на това в Слова-
кия, Чехия, Сърбия и Унгария. В тези 
страни, както и у нас, ромските деца 
учат в гетоизирани училища, с лоши 
условия, с ясно изразен негативизъм 
от страна на учителите към тях, с ра-
систко отношение в обществото като 
цяло. Стигмата над малките ромчета 
расте заедно с тях и тегне дори и тога-
ва, когато те са завършили висше об-
разование, ползват чужди езици, имат 
умения, таланти и способности. Защо-
то в българското общество все още во-
дещ е цветът на кожата. Мои студенти 
с отлични дипломи от университета 
във Велико Търново не успяха да си 
намерят работа в България, защото 
по външния им вид личи, че са роми. 
Каквито и умения и знания да имаха, 
те оставаха просто "цигани", а това 
означава "ненужни", "нежелани". Така 
в крайна сметка всички те трябваше 

да емигрират… за да се реализират в 
Германия, Белгия и Франция. При това 
не като чистачи, както обикновено се 
смята у нас, а според специалностите 
си - като социални работници, психо-
лози, учители.

Защо в Западна Европа това може 
да се случи, а в България – не? Защото 
проблемът с образованието на ромски-
те деца в България остава единствено 
и само проблем на ромите и техните 
деца. Докато не се промени отноше-
нието на системата като цяло към об-
разователните проблеми на ромите, 
няма как да се промени и училищният 
успех на ромските деца. Описаният 
опит и резултати много ясно водят до 
този извод. В държави като Германия 
и Великобритания, където образова-
телните проблеми на малцинствата и 
мигрантите се приемат като проблеми 
на цялата система, се търсят и нами-
рат успешни решения. В държави като 
България, Словакия, Чехия и други, 
където към ромските деца се подхож-
да предубедено и дискриминационно, 
проблемът остава чужд и съответно 
резултатите на децата - слаби. А дали 
това някога ще се промени? Да, разби-
ра се. Стига да се промени системата. 
И тя ще се промени, когато всички ос-
ъзнаят, че ромското дете е дете като 
всички останали. Точно като всички 
деца то има нужда от любов и уваже-
ние, от нормално човешко отношение 
и подкрепа. Така, както се случва в 
развитите страни по света, където 
обществото е припознало ромите като 
свои пълноправни и достойни граж-
дани, защото е наясно, че едно добре 
образовано и подкрепяно дете днес ще 
е един умен и проспериращ възрастен 
човек утре.  
*Акад. Христо Кючуков е езико-
вед и педагог от ромски произ-
ход. Академик към Междуна-
родната академия на науките 
по педагогическо образование 
(МАНПО), Москва, Русия, редо-
вен професор по интеркултурно 
образование и психолингвистика 
към Силезийския университет, 
в гр. Катовице, Полша. Автор на 
множество публикации и из-
следвания, свързани с ромската 
общност, образование и култура

Стигмата над мал-
ките ромчета расте 
заедно с тях и тегне 
дори и тогава, кога-
то те са завършили 
висше образование, 
ползват чужди езици, 
имат умения, талан-
ти и способности.

съдържание от

Важните въпроси  
за денталното 
здраве на децата  
Д-р Бранимир Кирилов, основател на дентална 
клиника Medical Dent и Център за дентална 
хигиена Dental Care Center  

Д-р Кирилов, кога е добре да заведем  
детето за първи път на зъболекар?
Препоръчвам на 3-годишна възраст да е 
първото посещение на детето в зъболе-
карския кабинет с цел то да се запознае 
с обстановката, да свикне със зъболе-
карския стол, да разгледа машинките 
и да осъществи контакт с денталния 
специалист. На втората визита, след 
няколко месеца, полираме зъбите на 
детето със специална машинка, за да 
го убедим, че няма нищо страшно в това 
да се извършва някаква манипулация в 
устата му. Тези почиствания е добре да 
се превърнат в нещо регулярно и да се 
правят на всеки 6 месеца.

Кога е подходящо детето да започне 
да посещава специализиран център 
за дентална хигиена?
Когато детето има изградени навици да 
поддържа само хигиената на зъбите си, 
можем да го заведем в специализиран 
център за дентална хигиена. Както за 
пациентите в зряла възраст, така и за 
децата над седем години препоръчвам 
тази грижа да се превърне в рутинна дей-
ност, която ще спести много проблеми 
със зъбите и венците в бъдещ период. 
Точно поради тази причина създадох и 
специализирания център за дентална хи-
гиена Dental Care Center, изцяло фокуси-
ран върху професионалното почистване, 
контролни прегледи и профилактика.

Какво друго можем да направим, за да 
предпазим зъбите на децата си от 

ранна поява на кариес?
Силантите са едно много добро и модер-
но решение за превенция на кариеса на 
дъвкателните зъби при подрастващите. 
Те се поставят върху зъбите с дълбоки 
участъци, които са труднодостъпни за 
почистване и предразполагат развитие-
то на кариеси. Процедурата е изключи-
телно лека и е препоръчителна за деца с 
изразен рисунък на зъбите или по-ранен 
пробив на постоянни зъби. Препоръч-
вам поставянето на силантите да става 
в ранна възраст – след като поникнат 
всички постоянни зъби, или когато де-
тето е навършило 13 години.

Ако детето ни вече има кариес, как е 
правилно да се лекува той?
При установяване на развален зъб той 
трябва да се лекува веднага. Независимо 
дали зъбът е временен или постоянен. 
В противен случай може да се стигне до 
усложнения, които да засегнат зароди-
ша на постоянния зъб. В Medical Dent 
работим с най-съвременните методи и 
материали, което означава, че пломби-
те винаги са бели и от най-висок клас. 
След провеждане на профилактичния 
преглед се прави снимка и план за лече-
ние. Поставяме упойка, за да няма страх 
от очакването на болка, и изолационни 
платна по протокол.

Кога трябва да заведем детето на 
ортодонт?
Една от причините, поради които е 
важно да водим детето си на профи-

лактични прегледи на всеки 6 месеца, 
е това, че детският зъболекар може на-
време да установи има ли нужда то от 
ортодонт. Гордеем се, че в Medical Dent 
работят изключително квалифицирани 
специалисти в сферата на ортодонтското 
лечение, които предлагат целия спектър 
от възможни решения. Много е важно 
всички родители да знаят, че навре-
менно изправените зъби са ефективно-
то решение на много стоматологични 
проблеми. Изправянето на зъбите гаран-
тира и по-естетична усмивка и ефикасно 
функциониращи зъби. Никога не е късно 
да подредим зъбките на своите деца и да 
им спестим намаленото самочувствие и 
комплекси в бъдеще, но златният период 
за поставяне на брекети при установена 
нужда е между 9 и 12 години.

Има ли решение за децата, които се 
страхуват твърде много от посеще-
нието на зъболекарския кабинет?
Medical Dent е първата дентална кли-
ника в България, която въведе метода 
за медицинския сън при дентални ма-
нипулации. Лечението под медицин-
ски сън е подходящо решение за всяко 
дете, особено за такива със силен страх 
от стоматологично лечение. Опитът ни 
датира от 2005 година, като оттогава има 
хиляди деца, които сме лекували по този 
комфортен начин. Това е подход в зъбо-
лечението, който ни дава възможност да 
провеждаме доста сложни и отнемащи 
много време лечения в едно посещение. 
Освен това е напълно безопасен. 
Четете пълния текст на www.dnevnik.bg

През месец септември дентална 
клиника Medical Dent  подарява на 
всички деца възможност за безплат-
на консултация.
Датите за безплатните детски 
консултации са 11 и 12 септември 
(събота и неделя). 
Инициативата е част от социална-
та програма на дентална клиника 
Medical Dent. Консултациите са 
напълно безплатни. Всеки може да за-
пише детето си след предварително 
записан час. Местата са ограничени.

Тел. за записване на час: 02/473 87 98
www.medicaldent.bg

www.dentalcare.bg
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здраве на децата  
Д-р Бранимир Кирилов, основател на дентална 
клиника Medical Dent и Център за дентална 
хигиена Dental Care Center  

Д-р Кирилов, кога е добре да заведем  
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Новите деца 
на словото

Е, някои от тях може би няма да са 
сред новите ни поколения поети и 
писатели, но със сигурност ще бъ-
дат сред българите, които владеят 
отлично езика си в неговата дълбо-
чина, умеят да изразяват мислите си 
чрез думите и гледат на културата 
като на основно богатство. Откри-
хме ги покрай тазгодишния лите-
ратурен конкурс за деца на форума 
"ВарнаЛит", където темата беше "Ге-
рои сега". Покрай техните работи 
пък разбрахме и за активната дей-
ност на един от най-успешните ли-
тературни клубове за млади поети 
и писатели у нас - клуб "Касталия" 
към едноименния младежки цен-
тър в Общински детски комплекс, 
Варна. За родителите е добре да 
уточним, че общински детски ком-
плекси (т.нар. ОДК) има във всеки 
по-голям и добре устроен град. Тези 
комплекси са нещо като национални 
инкубатори за детски таланти, или 
места, където държавата се грижи 
да предоставя на подрастващите 
възможност за извънкласна работа 
по интереси. Комплексите са директ-
но свързани със съответни центрове 
за подкрепа на личностното разви-
тие, които можете да срещнете под 
абревиатурата ЦПЛР. Някога, ко-
гато ние бяхме деца, нещо подобно 
правеха пионерските дворци или 
домове - там беше мястото да учиш 
рисуване, да играеш на сцена, да 
се занимаваш с музика, корабомо-
делизъм, забавна математика или 
грънчарство. Честно казано, през 
последните десетилетия незаслуже-
но загубихме поглед към работата 
на тези места и дадохме доверието 
си на частни школи и учители. И, 
както се оказа, това не е непремен-
но най-доброто. Защото по пътя на 
личностното развитие на едно дете 
най-важна роля играе фигурата на 
неговия учител, мотивацията, която 
той може да даде, и крилете, които 
знае как да подготви за летене.

В този брой на "Капитал Кидс" 
решихме да ви представим работата 
на цяла група деца на различна въз-
раст и с различни занимания от Вар-
на. Някои от тях се учат да пишат в 
литературния клуб "Касталия", дру-

ги пък просто обожават фикциите и 
сюжетите и търсят думите, за да ги 
разкажат на читателите. Една част 
са по-сигурни в поезията, други - в 
прозата, а трети - в хайку. Вълнуват 
ги нещата, които ни вълнуваха и нас 
- любовта, приятелството, бъдещето, 
добродетелите… Публикуваме крат-
ките им представяния така, както 
те самите са предпочели да звучат. 
Съветваме ви просто да запомните 
техните имена, защото на бъдещия 
литературен хоризонт на България 
определено ще бъде много интерес-

но и смислено.  А този материал съз-
дадохме с безценното съдействие 
и помощ на преподавателката по 
български език и литература от Про-
фесионална гимназия по текстил 
и моден дизайн – Варна, и член на 
журито на фестивала "ВарнаЛит" 
Росица Димитрова, ръководителя на 
журналистическия клуб към вест-
ник "НахОДКи" (списван и само от 
деца и вече единственият книжен 
вестник на Варна) Емилиян Ялъ-
мов  и репортерката към вестник 
"НахОДКи" Даница Костова.  

// ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ
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// ЛИТУРАТУРНА КРИТИКА

Какви жертви си 
струва да направим 
за любовта
(за стихотворението "Градината" 
от Жак Превер)

Градината

Хиляди, хиляди години 
не биха ми стигнали 
да разкажа 
за оня миг вечност, 
в който ти ме целуна, 
в който аз те целунах 
една сутрин, в светлината на зимата, 
в парк "Монсури", сред Париж.
Сред Париж,
на земята, 
която е всъщност звезда.
Жак Превер

ААко се опитаме да си представим 
визуално картината, която рисува 
Жак Превер на една моментна це-
лувка, ни завладява усещането за 
взрив, за заря – целувка, двама души, 
парк, Париж, Франция, Земя, звезда... 
Всичко е толкова истинско и живо, 
безпределно ясно. Залива те усещане-
то за любов. Но и на гениалния Жак 
Превер ще му са нужни "хиляди, 
хиляди години", за да опише един 
миг от феномена, наречен "любов". 
За мен ще е непосилно да обясня как-
во представлява тя и какви жертви 
си струва човек да направи. Никога 
не съм смятала, че любовта е нещо 
измислено. Аз съм от хората, които 
вярват, че любовта я има и може да 
поправи всичко. Но може и да изпе-
пели всичко още преди да разберем. 
Любовта ... Това е може би най-слож-
ното и комплексно явление, което 
светът някога е познавал, защото все 
още нямаме отговор за него. Въпреки 
че колкото повече чета и гледам, тол-
кова повече се обърквам и разбирам, 

че за любовта не трябва да се говори.
Нямам много опит. Мога да кажа, 

че всъщност изобщо нямам. Може би 
първия път, когато спрях да се чувст-
вам объркана, беше през 2018 г. Мал-
ко като по филмите, но без красивата 
част. Момче ме накара да се влюбя 
в него. Дали?! Беше просто игра. За 
него. Отдавна не чувствам нищо, ко-
гато чувам името му - като непознат. 
Нещо повече - той е никой. Няколко 
месеца по-късно отново бях жива. 
Обичах едно момче толкова силно, че 
му дадох сърцето си. Може би твърде 
лесно, може би твърде бързо. Бяхме 
заедно почти година и половина. Но с 
времето просто усещах, че изчезвах, 
избледнявах от живота му. Все още 
не знам защо или точно кога. Знам 
само, че мястото ми вече не беше 
в неговата приказка. Това не беше 
моята история и трябваше да оставя 
нещата да си продължат с естестве-
ния ход на живота. Не съжалявам за 
нищо – времето, емоциите, пътувани-
ята, очакванията, преживявани-

Здравейте! Казвам се 
Мариам Аракелян, на 16 го-
дини съм и уча от 10 години 
във Френския лицей "Шарл 
Перо" - Варна.

Мисля, че приличам на 
своето поколение: висока 
съм, нося очила (харесвам 
ги!), внимателно се пазя от 
нашествието на пъпки (не 
ми харесват!), наскоро сва-
лих брекетите (изтърпях 
ги!). Имам цветни кичури 
в косата, които се проме-
нят от време на време за 
разнообразие и изобилие. 
Най-често са сини, защото 
съм момиче на морето, кое-
то е част от мен. Езиците 
са една от най-големите ми 
страсти. В момента имам 
удоволствието и късмета 
да уча френски, английски, 
испански, португалски 
и български. Въпреки че 
нивото ми не е едно и също, 
приемам като предизвика-
телство да се изразявам 
на всеки един от тях.  Така 
стигаме и до другата ми 
страст - писането. Чете-
нето винаги е било част 
от живота ми и естестве-
но покрай него се появи  и 
желанието за писане. От 
няколко години участвам 
в различни литературни 
конкурси, в някои от които 
съм била отличена. Радвам 
се, когато текстовете ми 
достигат до хората и те ги 
чувстват близки. По този 
начин имам чувството, 
че се свързвам с непознати 
хора по специален начин. А 
вдъхновението дебне отвся-
къде.

> 24
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ята, безкрайните разговори. Не знам 
дали се наричат жертви в името на 
любовта, защото ги правих естест-
вено – като дишането. След време 
разбрах, че вероятно компромисът е 
другото име на любовта. Това обаче 
не ме правеше щастлива.

Понякога се чувствам самотна, 
но не сама. Истината е, че ми липс-
ва емоцията. Тази емоция, която те 
кара да се чувстваш едновременно 
уплашен и спокоен, тъжен и щаст-
лив, да сънуваш с отворени очи, а 
когато си буден, да искаш сънят ти 
да продължава. В името на това може 
би трябва да се поемат рискове. Ка-
къв риск да е това? Рискът да бъдеш 
първият, направил крачката, да си 
искрен, да си всеотдаен, дори рискът 
да бъдеш отхвърлен. Дали тук не се 
крие ключът към това да осъзнаеш 
какво търсиш и какво си готов да 
пожертваш, да понесеш.

Честно казано, не знам дали рис-
кувам в момента. Нямам отговор на 
въпроса търся ли нещо. Но съм си-
гурна, че скоро ще разбера. Докато 
чакам, ще се наслаждавам на обър-
кването си и ще продължа да търся 
най-желания отговор - що е любовта? 
Но вече знам, че ако някой иска да ме 
промени – това не е любов. Любовта 
е безусловна.

Може би на този въпрос не му 
отива да има отговор. Красотата на 
това мистериозно опиянение е в него 
самото. Любовта е преливаща и цвет-
на - всеки има своя собствена версия, 
история, гледна точка; няма прави-
ла, стандарти, структури, стъпки... 
Задължително обаче е да те прави 
щастлив, да те кара да се усмихваш, 
да се смееш, да искаш да прегръщаш 
непознати хора. Въпреки това чове-
кът винаги ще продължи да търси от-
говора. Винаги. И никога няма да го 
намери. Защо ли? Просто е - защото 
няма такъв. Вълшебствата нямат от-
говор и затова любовта е магическа и 
толкова красива. Надявам се никой 
да не може да обясни любовта, защо-
то ме е страх, че от този момент тя 
ще престане да е приказна. Вярвам, 
че тя винаги ще си остане загадка. 
Мистерията, която управлява света, 
Земята, която е всъщност звезда.

// ПОЕЗИЯ

За музиката
Вятърът днес свири на тромпет.
Дъждът барабани в синхрон…
Листата шумолят във менует,
Море надува туба в унисон.
 
Въздишат на цигулка влюбени.
Звънчета сипе детски глас.
В небето реят се ята изгубени
и арфа от криле трепти над нас.
 
И кой бе композиторът неземен?!
А диригент така и не видях…
Сърцето ми удари гонг последен.
Слушатели и сцена също не съзрях.
 
Светът създава музика като ар-
тист…
Сърцето я записа в моя нотен лист.

Седни до мен
Един студен и тъжен, зимен ден,
а гледам – седнала си до момичето 
зад мен.
Тя пише вместо дробите сърца,
рисува вместо облаци слънца.
А после таен гълъб от ръце
пренася чуждото писмо като перце.
И всички се усмихваме смутени,
от малко ревност и от любовта пле-
нени.
Не си подарък, който да получа…
Не си урок да те науча!
Не си и уравнение да те реша!
Да питам другите? Навярно ще 
сгреша.
Затуй те моля в този тъжен, зимен 
ден:
Ела, любов! Седни до мен!

Славея Минчева е в ЛК 
"Касталия" от 2016 г. Тя е в 
шести клас и учи в ОУ "Петко 
Р. Славейков". Пише предимно 
проза, но има успехи и в пое-
зията. Лауреат на много на-
ционални конкурси, като само 
за тази година има спечелени 
18 призови места. Нейният 
сонет "За музиката" послужи 
за магистрален при създаване-
то на сонетния венец, създа-
ден от 15 ученици между 10- и 
14-годишна възраст, който 
спечели второ място в Меж-
дународния конкурс Castello di 
Duino в град Триест, Италия.
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// ЛИТЕРАТУРНО ЕСЕ ПО ТЕМА

Герои сега
(Есе от конкурса 
"ВарнаЛит 2021")

ВВ днешно време можем да срещ-
нем много герои в ежедневието ни. 
Дали ще е лекар, който спасява жи-
вот, или наш близък, който ни пома-
га да продължаваме да се усмихваме. 
Животът е изпълнен с герои около 
нас.

За мен герой е човек, който се 
опитва да променя света към добро, 
вместо да стои пасивно и да наблю-
дава как всичко се разпада отстрани. 
Герой е някой, който не се страхува 
да използва "силата си", за да помага 
на други в нужда и да защитава пра-
вата на хората. Моят герой е моето 
вдъхновение.

Героинята ми е Александрия Ока-
зио-Кортез. Тя е политик от Съедине-
ните американски щати, който води 
14-ия конгресен район в Ню Йорк. 
Това, което я прави моя героиня, 
е нейната упоритост и желание да 
даде глас и подкрепа на тези, които 
не са изслушвани. Нейната прочута 
реч против често срещания секси-
зъм в политиката и други области 
на работа е причината, поради коя-
то започнах да се заинтересувам от 
несправедливостта по света и от 
начините, по които мога да помог-
на. Като конгресмен Оказио-Кортез 
предлага решения на множеството 
социални проблеми в САЩ като ра-
сизма, хомофобията и депортирането 
на емигранти, търсещи по-добър и 
безопасен живот в Щатите. Нейната 
отдаденост ми помогна да започвам 
да изразявам мнението си и да раз-
пространявам начина ми на мислене.

Още от малка съм израснала в по-
консервативно семейство. Досега не 
съм обръщала специално внимание 
на всичко, случващо се в България и 

отвъд границите. Всичко се промени, 
след като открих моята героиня и 
започнах да ставам по-запозната и 
по-запленена от осъществяването на 
промяна в начина, по който много 
невинни хора са третирани.                                                           

Живея с майка ми, която ме из-
слушваше всеки път когато й гово-
рех за това колко е несправедливо 
обществото и колко са високи стан-
дартите му. С времето колкото пове-
че говорех, толкова повече започна 
да й харесва да ме слуша. Сега тя е 
човекът в семейството ми, който спо-
деля същите виждания като мен. От 
друга страна, баща ми не е напълно 
съгласен с всичко, което му говоря, 
и затова се случва да водим спорове 
понякога. Много хора около мен при-
емат желанието ми на шега, което 
също води до спорове. Колкото повече 
се опитвах, толкова повече започвах 
да осъзнавам, че не мога да повлияя 
на всички така, както съм повлияла 
на майка ми. Имало е даже моменти, 
в които съм си мислела, че моята по-
мощ и отдаденост не са от никаква 
полза, понеже гласът ми не е доста-
тъчно влиятелен. Тогава се сещам за 
Александрия, която е успяла да се из-
качи до висока позиция в политиката 
и използва това като предимство да 
повиши осведомеността на околните. 
Благодарение на нея намерих сила 
в това да помагаш и да се бориш за 
равенство, без да се отказваш, когато 
не получиш очакваната реакция.

Някой ден бих искала да бъда точ-
но като тази великолепна жена и да 
съм вдъхновение на много други, за 
да може заедно да въздействаме вър-
ху останалите и да продължаваме да 
защитаваме човешките права.

Здравейте, казвам се 
Роди Кирова, на 13 съм и 
уча в Международен френ-
ски лицей "Шарл Перо" 
във Варна. Още от малка 
мечтая да направя така, 
че несправедливостта по 
света да " изчезне", но едва 
ли съм знаела, че днес това 
ще бъде моето призвание. 
Правя всичко по силите си 
да информирам близките 
до мен за потисничеството 
в обществото и да събера 
повече подкрепящи кауза-
та.



Jolly Kids отговаря на 
4 ключови въпроса за 
ранното чуждоезиково 
обучение  

1 Кога е подходящо детето ми да 
започне да учи чужд език?

Човешкият мозък се развива най-ин-
тензивно през първите 7 години. Имен-
но през тези първи години мозъкът има 
уникалната способност да възприеме и 
възпроизведе звуковете на даден език 
изключително точно. Така всяко дете 
по света може да научи всеки език в 
зависимост от средата, в която расте.

Нашият опит в Jolly Kids показва, 
че колкото по-рано едно дете бъде „по-
топено“ в англоезична среда, толкова 
по-бързо и трайно научава езика. Най-
малките ни ученици усвояват изключи-
телно бързо не само думите и фразите, 
но и произношението и интонацията 
и проговарят английски с естествена 
увереност и лекота.

Много родители са ни споделяли при-
теснението си, че чуждият език може да 
попречи на българския или да забави 
говорното развитие при най-малките. 
Това не само, че не е така, а дори е точно 

обратното. Имаме много случаи, в кои-
то, след като едно дете се научи да чете 
на английски при нас по фонетичния 
метод Jolly Phonics, то само прилага 
същата логика и на родния език и за-
почва да чете на български. Родителите 
винаги са много впечатлени и радостни 
от този феномен.

Ползите от въвеждането на нов език 
се простират и още по-далеч. Усвояване-
то на чужд език подобрява логическо-
то мислене, развива въображението и 
подобрява паметта и концентрацията. 
А това са изключително важни умения 
през целия живот.

2 Какво ниво на английски език 
може да постигне детето ми 

до 1-ви клас?
Това зависи от програмата, в която 
участва детето. В Jolly Kids имаме само 
полудневни и целодневни програми, 
които целят пълното „потапяне“ на де-
тето в английска езикова среда. Големи-

ПРОГРАМИ 
ЗА УЧЕБНАТА 
2021/2022 Г.

 > Jolly English 
Mornings за деца 
на 2 - 3.5 години и 
3.5 - 6 години – всеки 
делничен ден от 9:00 
- 13:00 ч.
 > Jolly English Days за 
деца на 2 - 3.5 годи-
ни и 3.5 - 6 години - 
всеки делничен ден 
от 9:00 - 18:00 ч.
 > Jolly English 
Afternoons за деца 
на 4 - 7 години - 
всеки вторник и 
четвъртък от 14:30 
- 18:30 ч.
 > Jolly English 
Weekends за деца на 
3 - 4.5 и 4.5 - 7 години 
- всяка събота или не-
деля от 9:00 - 13:00 ч.
 > Jolly Online Classes 
- за деца на 3 - 7 
години 

Програмите на 
Jolly Kids можете 
да откриете на 4 
локации в София:

 > Пространство за 
деца и родители 
Jolly Kids –  
кв. „Павлово“,  
ул. „Проф. Иван 
Дуйчев" 12
 > Иновативен център 
Smarty Kids –  
кв. „Стрелбище“, 
ул. „Дедагач" 40
 > Детска къща 
„Момо“ – център, 
ул. „Поп Богомил“ 47
 > Център за деца  
„Изследователи“  - 
жк „Гоце Делчев“, 
бл. 259, вх. Г, ет. 1

Чудодейната 
формула на 
Jolly Kids
Всеки елемент от 
авторските програми 
Jolly Kids е внимателно 
обмислен, така че ком-
бинацията от тях да се 
превърне в най-добрата 
образователна услуга за 
малки деца.
Кои са основните еле-
менти в програмата?

 >Пълно „потапяне“ в 
езика в продължение на 
поне 4 часа

 >Авторска програма за 
цялостно развитие на 
детето, която включва:

{  сутрешно кръгче 
и йога

{  приказка и изслед-
ване на седмична 
тема

{ музика и танци
{  забавна фонетика 

по системата Jolly 
Phonics

{  артистични зани-
мания и експери-
менти

 >Английски чрез 3 изкус-
тва и 3 сетива с акцент 
върху множествената 
интелигентност

 >Щастлива и позитив-
на среда

 >Най-добрите учители
 >Плавна адаптация и 

много любов

Какво е Jolly Kids?
Мисията на Jolly Kids е да създава 
пространства за щастливо уче-
не на английски език за деца на 2 
- 7 години. Обучението се случва 
под формата на полудневни или 
целодневни бутикови програми, 
където децата прекарват по 
4 или 8 часа всеки ден или през 
уикенда, потопени в англоезична 
среда. Така те чрез игра прогова-
рят английски с лекота.
Обучението е базирано на автор-
ска програма, която балансирано 
съчетава езиковото обучение с 
изкуства и игри. Преподавате-
лите са внимателно обучени 
професионалисти в сферата на 
ранното чуждоезиково обучение 
и ранното детско развитие.

ят брой часове и мултидисци-
плинарният подход водят до 
страхотни резултати.

В Jolly Kids деца на 3-4 
години могат да водят сво-
бодни разговори и да четат 
кратки думи. На 5-6 години 
вече четат доста по-сложни 
думи и се изразяват на много 
по-високо ниво. Едно от на-
шите деца, което посещава 
седмичната ни полудневна 
програма в продължение на 
3 години, беше приравнено 
на разговорното ниво на 
децата от 4-ти клас в друга, 
стандартна езикова школа, 
когато беше едва на 6 години.

Така, докато стане 1-ви 
клас и при положение че 
е посещавало полудневна 
или целодневна програма в 
Jolly Kids в продължение на 
няколко години, нивото на 
английски на едно дете от 
България може да е близко 
до нивото на дете на съща-
та възраст от англоезична 
държава.

3 Какво съдържа една 
много добра образо-

вателна програма?
Една добра образователна 
програма, независимо дали 
е езикова или не, трябва да 
бъде холистична. Тя дава 
на децата цялостен поглед 
върху света и изгражда ми-
роглед, ценности и практи-
чески знания и умения.

Ние в Jolly Kids не просто 
преподаваме английски – ние 
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jollykids.bg
facebook.com/JollyKidsSofia

имаме занимания по изкуст-
во, музика, танци, йога или 
правим научни експеримен-
ти, които са на английски. 
Така, придобивайки умения 
и знания за света, децата на-
учават езика по много естест-
вен начин.

4 Как може детето ми 
да се адаптира по-

бързо и успешно в новата 
среда?
Много важно условие за 
адаптацията е семейството 
да е сигурно, че е избрало 
най-доброто учебно заведе-
ние според своите разбира-
ния. Тази сигурност носи 
спокойствие на родителите, 
а оттам и на детето.

Препоръчваме ви и заедно 
с детето да посетите учебно-
то заведение предварително, 
за да опознаете преподавате-
лите и средата. Така, когато 
първият учебен ден настъпи, 
детето знае какво да очаква 
и е много по-подготвено за 
всичко, което предстои.

В идеалния вариант адап-
тацията е плавна и родителят 
присъства заедно с детето на 
първите занимания. Така то 
успява бързо да изгради дове-
рие към новата среда, докато 
се чувства в безопасност за-
ради присъствието на своя 
родител. Ние в Jolly Kids мно-
го държим на плавната адап-
тация, защото знаем колко е 
важна за спокойствието на 
цялото семейство.

съдържание от
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ранното чуждоезиково 
обучение  

1 Кога е подходящо детето ми да 
започне да учи чужд език?

Човешкият мозък се развива най-ин-
тензивно през първите 7 години. Имен-
но през тези първи години мозъкът има 
уникалната способност да възприеме и 
възпроизведе звуковете на даден език 
изключително точно. Така всяко дете 
по света може да научи всеки език в 
зависимост от средата, в която расте.

Нашият опит в Jolly Kids показва, 
че колкото по-рано едно дете бъде „по-
топено“ в англоезична среда, толкова 
по-бързо и трайно научава езика. Най-
малките ни ученици усвояват изключи-
телно бързо не само думите и фразите, 
но и произношението и интонацията 
и проговарят английски с естествена 
увереност и лекота.

Много родители са ни споделяли при-
теснението си, че чуждият език може да 
попречи на българския или да забави 
говорното развитие при най-малките. 
Това не само, че не е така, а дори е точно 

обратното. Имаме много случаи, в кои-
то, след като едно дете се научи да чете 
на английски при нас по фонетичния 
метод Jolly Phonics, то само прилага 
същата логика и на родния език и за-
почва да чете на български. Родителите 
винаги са много впечатлени и радостни 
от този феномен.

Ползите от въвеждането на нов език 
се простират и още по-далеч. Усвояване-
то на чужд език подобрява логическо-
то мислене, развива въображението и 
подобрява паметта и концентрацията. 
А това са изключително важни умения 
през целия живот.

2 Какво ниво на английски език 
може да постигне детето ми 

до 1-ви клас?
Това зависи от програмата, в която 
участва детето. В Jolly Kids имаме само 
полудневни и целодневни програми, 
които целят пълното „потапяне“ на де-
тето в английска езикова среда. Големи-

ПРОГРАМИ 
ЗА УЧЕБНАТА 
2021/2022 Г.

 > Jolly English 
Mornings за деца 
на 2 - 3.5 години и 
3.5 - 6 години – всеки 
делничен ден от 9:00 
- 13:00 ч.
 > Jolly English Days за 
деца на 2 - 3.5 годи-
ни и 3.5 - 6 години - 
всеки делничен ден 
от 9:00 - 18:00 ч.
 > Jolly English 
Afternoons за деца 
на 4 - 7 години - 
всеки вторник и 
четвъртък от 14:30 
- 18:30 ч.
 > Jolly English 
Weekends за деца на 
3 - 4.5 и 4.5 - 7 години 
- всяка събота или не-
деля от 9:00 - 13:00 ч.
 > Jolly Online Classes 
- за деца на 3 - 7 
години 

Програмите на 
Jolly Kids можете 
да откриете на 4 
локации в София:

 > Пространство за 
деца и родители 
Jolly Kids –  
кв. „Павлово“,  
ул. „Проф. Иван 
Дуйчев" 12
 > Иновативен център 
Smarty Kids –  
кв. „Стрелбище“, 
ул. „Дедагач" 40
 > Детска къща 
„Момо“ – център, 
ул. „Поп Богомил“ 47
 > Център за деца  
„Изследователи“  - 
жк „Гоце Делчев“, 
бл. 259, вх. Г, ет. 1

Чудодейната 
формула на 
Jolly Kids
Всеки елемент от 
авторските програми 
Jolly Kids е внимателно 
обмислен, така че ком-
бинацията от тях да се 
превърне в най-добрата 
образователна услуга за 
малки деца.
Кои са основните еле-
менти в програмата?

 >Пълно „потапяне“ в 
езика в продължение на 
поне 4 часа

 >Авторска програма за 
цялостно развитие на 
детето, която включва:

{  сутрешно кръгче 
и йога

{  приказка и изслед-
ване на седмична 
тема

{ музика и танци
{  забавна фонетика 

по системата Jolly 
Phonics

{  артистични зани-
мания и експери-
менти

 >Английски чрез 3 изкус-
тва и 3 сетива с акцент 
върху множествената 
интелигентност

 >Щастлива и позитив-
на среда

 >Най-добрите учители
 >Плавна адаптация и 

много любов

Какво е Jolly Kids?
Мисията на Jolly Kids е да създава 
пространства за щастливо уче-
не на английски език за деца на 2 
- 7 години. Обучението се случва 
под формата на полудневни или 
целодневни бутикови програми, 
където децата прекарват по 
4 или 8 часа всеки ден или през 
уикенда, потопени в англоезична 
среда. Така те чрез игра прогова-
рят английски с лекота.
Обучението е базирано на автор-
ска програма, която балансирано 
съчетава езиковото обучение с 
изкуства и игри. Преподавате-
лите са внимателно обучени 
професионалисти в сферата на 
ранното чуждоезиково обучение 
и ранното детско развитие.

ят брой часове и мултидисци-
плинарният подход водят до 
страхотни резултати.

В Jolly Kids деца на 3-4 
години могат да водят сво-
бодни разговори и да четат 
кратки думи. На 5-6 години 
вече четат доста по-сложни 
думи и се изразяват на много 
по-високо ниво. Едно от на-
шите деца, което посещава 
седмичната ни полудневна 
програма в продължение на 
3 години, беше приравнено 
на разговорното ниво на 
децата от 4-ти клас в друга, 
стандартна езикова школа, 
когато беше едва на 6 години.

Така, докато стане 1-ви 
клас и при положение че 
е посещавало полудневна 
или целодневна програма в 
Jolly Kids в продължение на 
няколко години, нивото на 
английски на едно дете от 
България може да е близко 
до нивото на дете на съща-
та възраст от англоезична 
държава.

3 Какво съдържа една 
много добра образо-

вателна програма?
Една добра образователна 
програма, независимо дали 
е езикова или не, трябва да 
бъде холистична. Тя дава 
на децата цялостен поглед 
върху света и изгражда ми-
роглед, ценности и практи-
чески знания и умения.

Ние в Jolly Kids не просто 
преподаваме английски – ние 

 0889 05 06 04 | 0877 82 28 04
welcome@jollykids.bg
jollykids.bg
facebook.com/JollyKidsSofia

имаме занимания по изкуст-
во, музика, танци, йога или 
правим научни експеримен-
ти, които са на английски. 
Така, придобивайки умения 
и знания за света, децата на-
учават езика по много естест-
вен начин.

4 Как може детето ми 
да се адаптира по-

бързо и успешно в новата 
среда?
Много важно условие за 
адаптацията е семейството 
да е сигурно, че е избрало 
най-доброто учебно заведе-
ние според своите разбира-
ния. Тази сигурност носи 
спокойствие на родителите, 
а оттам и на детето.

Препоръчваме ви и заедно 
с детето да посетите учебно-
то заведение предварително, 
за да опознаете преподавате-
лите и средата. Така, когато 
първият учебен ден настъпи, 
детето знае какво да очаква 
и е много по-подготвено за 
всичко, което предстои.

В идеалния вариант адап-
тацията е плавна и родителят 
присъства заедно с детето на 
първите занимания. Така то 
успява бързо да изгради дове-
рие към новата среда, докато 
се чувства в безопасност за-
ради присъствието на своя 
родител. Ние в Jolly Kids мно-
го държим на плавната адап-
тация, защото знаем колко е 
важна за спокойствието на 
цялото семейство.

съдържание от

http://facebook.com/JollyKidsSofia
http://jollykids.bg
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И

// ФАНТАСТИКА

Имало едно време две сестри - Ана 
и Александра, които били сирачета 
и живеели в пансион, като за тях се 
грижела основно госпожица Мери. 
Откак загубили родителите си в нелеп 
инцидент, те все мечтаели да откри-
ят нов свят, в който царуват доброто 
и вълшебствата. Въпреки че много 
обичали милата госпожица Мери, те 
не спирали да си фантазират смели 
приключения в измислени светове.

Един топъл пролетен ден, когато 
Ана била на девет, а Александра на 
дванадесет, събуждайки се, открили 
на масата бележка, която гласяла:

"Щом луната пак изгрее,
черен славей ще запее.
Щом чуеш тази песен,
врата ще се отвори към нов свят 

чудесен."
Двете сестри се развълнували тол-

кова много, че с нетърпение зачакали 
нощта. Денят минал бързо и нощта 
покрила пансиона. Госпожица Мери 
минала по стаите, за да пожелае лека 
нощ на децата, и загасила лампите. 
Внезапно, както гласяла бележката, 
докато лежали кротко в леглата си, 
Ана и Александра чули песента на 
славей. Момичетата трескаво се за-

Здравейте, аз съм Йоана 
Маринова Попова, на 12 
години, в шести клас, от 
гр. Варна. Много обичам 
да пея, да танцувам, да 
рисувам и да чета. Част 
съм от "Варненската 
детско-юношеска опера". 
Писането ми е страст. За 
мен то отваря нови врати 
към други светове. 

Фантазина
свят,

Сянката ще се пръсне на хиляди 
парченца."

  Напредвайки из гората, двете 
чули зов за помощ и решили да про-
верят откъде идва. Видели младеж, 
увит в лиани, и му помогнали да се 
измъкне, използвайки острата пръч-
ката. Тогава станало нещо неочак-
вано. Младежът се превърнал в бял 
жребец, който изненадващо за тях го-
ворел. Той се представил като Вихър 
и им разказал за Сянката и нейните 
пакости, предлагайки им да продъл-
жат приключението заедно. Двете 
момичета приели, защото вече били 
много изтощени. Те не знаели обаче, 
че жребецът бил слуга на Сянката и 
щял да ги завлече в още повече не-
приятности.

Продължили тримата по пътя си, 
но Алекс усетила, че нещо не е наред, 
защото навлизали все по-навътре в 
мрачната гората, където слънчев лъч 
не се виждал.

- Вихър? Сигурен ли си, че сме на 
верния път? – попитала Алекс раз-
тревожено.

- Абсолютно! – отговорил Вихър 
през лъжливата си усмивка.

Стъмнило се и Вихър предложил 
да пренощуват. Щом децата заспали, 
Вихър извикал Сянката и започнали 
да кроят следващия си номер. Вихър 
бил намислил да ги поведе към убе-
жището на Сянката. Тя му дала ключ 
към мрачната обител и с бързината 
на светлината изчезнала от погледа 
му, без да дава повече насоки. Вихър 
небрежно продължил пътя си, но не 
знаел, че Сянката имала план и за 
него. Тя щяла да го превърне в гово-
рещ пламък, който да топли къщата 
през зимата, а през лятото да изгасва.   

Конят повел уверено двете мо-
мичета към убежището на злото. 
Алекс продължавала да се съмнява 
във Вихър, но този път решила да си 
замълчи, защото имала план как да 
разбере истината. Щом Вихър заспял, 
тя щяла да провери торбичката му 
за пътешествия и да потърси нещо, 

тичали из дома, внимавайки да не 
събудят никого. Започнали да отва-
рят всички възможни врати, но никоя 
не водела до чудесния свят, описан в 
бележката, а до най-обикновена и поз-
ната стая. Накрая двете се върнали в 
стаята си отегчени и седнали унило 
да си поиграят с куклената къщичка. 
Щом отворили вратата на къщичка-
та, мрачна и зловеща гора ги зовяла 
от другата страна. Ана първо си по-
мислила, че са отворили грешната 
врата, но Александра се досетила, че 
най-вероятно ще трябва да преминат 
през тази гора, за да стигнат до меч-
тания от тях вълшебен свят. Двете 
сестри много обичали приключения-
та, затова със смела крачка навлезли 
в гората.

Момичетата напредвали из тъм-
ния лес, докато на Ана не й се доспало 
и Алекс предложила да спрат, за да 
си починат. Не знаели обаче, че ги 
дебнела зла Сянка. Щом двете заспа-
ли, злата Сянка ги напръскала със 
залепваща течност. На сутринта мо-
мичетата се събудили, но не могли 
да помръднат. Докато Александра 
мислела как да се измъкнат, Ана за-
белязала остра пръчка и заговорила 
сестра си:

- Како, како! - провикнала се Ана.
- Не ме занимавай с глупости, Ана! 

Не виждаш ли, че мисля? – сопнала се 
Александра.

- Но, како... Намерих...
- Ана, тихо!
- Како!
- Оф! Кажи...
- Намерих остра пръчка и мога да 

я стигна с крак! – нетърпеливо казала 
Ана.

  Така двете се освободили с помощ-
та на пръчката, която достигнали 
благодарение на техните балетни 
умения. Продължили пътя си, но Сян-
ката не била доволна от това. Тя била 
решена да направи всичко възможно 
Ана и Алекс да не стигнат до чудес-
ния свят, защото вековно проклятие 
гласяло:

"Ако някой стигне до чудесния 
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което да й помогне да разбере какво се 
случва. По-късно, щом конят заспал 
дълбоко, тя отворила торбичката и 
видяла бележка, за която и самият 
Вихър не знаел:

"Спретнах ти хубав капан   
И сега ще си останеш замълчан."
Отначало Алекс нямала никаква 

представа какво значи това и се мъ-
чила цяла нощ да разгадае бележка-
та. Решила да действа направо и да 
попита Вихър в какво ги замесва, но 
вместо обичайния разговор станало 
ето това:

- Вихър, каква е тази бележка?
- Не знам. Защо си ровила в торбич-

ката ми за пътешествия? – отговорил 
уплашено Вихър.

- Първо ти ще ми отговориш! – на-
стоявала Алекс въпреки упоритите 
откази на коня.

  Щом прочел писмото, направо оне-
мял. Не можел да повярва, че Сянка-
та го е изиграла. Ядосал се толкова 
силно, че замолил децата да му дадат 
втори шанс. Понеже Ана и Алекс има-
ли добри сърца, простили на Вихър и 
продължили заедно напред. 

По пътя си обаче трябвало да пре-
минат през много изпитания. Срещ-
нали магическо създание - бебе, което 
приличало на панда и кафяво мече в 
едно, и го взели със себе си. Нарекли 
го Плами. То ги уверило, че знае къде 
се намира чудният свят, и ги упътва-
ло към него. Децата решили да на-
ричат чудния свят Фантазина. Скоро 
създанието огладняло и се наложило 
да се отклонят, за да потърсят храна. 
Намерили малини и всички си похап-
нали сладко-сладко, не подозирайки, 
че тези малини са магически - дават 
крила. Само след миг всички литнали 
до облаците, но както знаем, всяка 
магия има край, затова се наложи-
ло след преминаването на ефекта на 
малините да се върнат обратно на 
земята. Изморени, легнали под едно 
дърво и заспали, сгушени един в друг.

На сутринта с песен на уста про-
дължили смело напред. По едно време 
зърнали в далечината голяма пъстра 
и светеща врата. Досетили се, че са на-
мерили света Фантазина. Вихър така 
се зарадвал, че препуснал с всички 
сили. Дружно отворили вратата. От 

другата страна ги посрещнали стра-
жи. Те спокойно пуснали Ана, Алекс 
и Плами, но имали проблем с коня. 
Знаели, че работи за Сянката, и не го 
пуснали. Тогава момичетата се застъ-
пили за него, разказвайки за подвизи-
те му. Стражите се съгласили, защото 
децата говорили много убедително, а 
Вихър бил изключително благодарен 
на момичетата. Качил ги на гърба си 
и полетял като вятър. Прелетели над 
чудни скали, които ги омайвали със 
заснежените си върхове и зелените 
си склонове. Сякаш сезоните съжи-
телствали в този цветен рай, огласен 
от птичи песни. Прелетели над реки с 
пъстроцветни води, от които се носел 
омайващ аромат. Вихър като че ли 
не се изморявал, летял неуморно над 
яркожълти поля, над алени долини, 
от които извирали чудни мелодии. 
Прекосил стотици километри, но чу-
десата не спирали – потънали в златни 
облаци с аромат на лято и се потопили 
в омайния им аромат на жасмин. На-
края кацнал на огромна поляна край 
бледосин водопад, за да си починат.  

От другата страна на вратата 
Сянката била толкова ядосана, че 
загубила ума и дума. За първи път 
освен ярост изпитвала... тъга, тол-
кова необичайно за нея. Вихър усе-
тил странните чувства на могъщата 
Сянка и разказал за тях на децата. На 
щастливата дружина й станало мъч-
но и измислила план как да вкарат 
Сянката във Фантазина. Вечерта се 
промъкнали обратно в мрачната гора 
и се заловили на работа. Трябвало да 
накарат Сянката да премине на стра-
ната на доброто. В началото Сянката 
се объркала, защото не знаела какво е 
да си добър – през цялото си същест-
вуване вършила само пакости и беди. 
Децата не спирали да й разказват за 
щастливите си спомени – за родите-
лите си, които толкова много ги оби-
чали, за безкрайните вечери край 
камината и вълнуващите истории 
за магьосници и странни създания. 
Лека-полека Сянката се увличала по 
красивите истории. Разказали й за 
пансиона, където попаднали след за-
губата на родителите им, за прекрас-
ната госпожица Мери и за грижите, 
които полагала за децата. Ах, колко 

много обичали госпожица Мери! Пос-
тепенно децата отключили добрата 
страна на Сянката и тя се превърнала 
в млада стройна магьосница Чародей-
ка. И понеже във Фантазина всичко 
било възможно, върнала на Вихър 
човешкия му облик. Самата тя го била 
омагьосала преди много-много време. 
Прекрасната магьосница Чародейка 
обещала на двете момичета, че ще им 
се отплати. Те не спирали да питат 
как, но тя така и не им казала.

Вечерта край огъня Ана попитала 
замислена сестра си:

- Како, ще се върнем ли някога пак 
при госпожица Мери?

- Може би, някой ден… - отговорила 
небрежно Алекс.

С мисълта да се върнат обратно 
при госпожица Мери Ана заспала 
сладко-сладко. В средата на нощта 
крясък на птица я се събудил и тя 
забелязала голямо листо до главата 
си с букви на него:

"Сутринта ще се завърнеш
в искрено желания от тебе рай,
Защото всяко приключение си има 

край."
Ана се запитала: "Хм, кой може да 

е оставил тази бележка тук? И какво 
ли означава???"

След тези мисли тя отново потъна-
ла в дълбок сън.

На сутринта двете момичета се 
събудили и осъзнали с изненада, че 
са в леглата си в пансиона. В същата 
стая, в която преди много дни отво-
рили вратата на куклената къщичка, 
вратата към чуждия свят.

Затичали се надолу по извитото 
стълбище и скочили в ръцете на гос-
пожица Мери.

- Госпожице, толкова много ни 
липсвахте! - казала Ана със сълзи на 
очи.

- Какво искаш да кажеш, Ана? Та 
нали ви пожелах лека нощ снощи, 
преди да заспите! – отвърнала учу-
дено госпожица Мери. – Побързайте 
за закуска, има пухкави мекици.

Децата се спогледали учудено. А 
Фантазина, Вихър, техните приключе-
ния, Сянката-Чародейка? Въпросите 
напирали в главите им, докато вър-
вели унесено към уханната столова. 
Дали щели да научат отговора?
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// ПРОЗА

восъчни пити. Малката пчеличка с 
мъка го освободи, само че леко му 
одра крилцата. Той й благодари и 
двамата седнаха да измислят начин 
да се освободят. В същия миг дърва-
рите повдигнаха вече отсечения дъб. 
Те пресмятаха колко ще спечелят от 
него, когато кошерът се откъсна от 
клончето, на което стоеше, и с тъп 
удар падна на земята. Дебелият чи-
чко, който ненавиждаше горските 
твари и най-вече дивите пчели, силно 
изрита пчелната къща. Кошерът се 
разцепи на две, малките пчелички се 
оказаха отново разделени. За щастие 
пчеличката имаше известен опит в 
хвърченето и успя да излети от ко-
шера навреме, защото чичкото, уж 
случайно, настъпи нейната половина 
от кошера. В същото време търтеят 
се опитваше да изпълзи, но неговата 
половина бе стъпкана от злия човек. 
Търтеят бе смазан вътре. Пчеличка-
та остана сама на света. Тя кацна на 
земята, далеч от кошера си, да не я 
види чичкото и да я смачка. Поплака 
си за топлия кошер, за своето голя-
мо семейство, за смелия си брат... Но 
реши, че сълзите няма да й помогнат, 
и тръгна накъдето й видяха очичките.

Скоро малката пчеличка зърна ко-
шерите на дебелия чичко, строени в 
редици. Тя не знаеше, че са негови, не 
знаеше, че в него живеят ,,опитомени‘‘ 
пчели. Влезе в един и още на входа 
тя беше доста впечатлена какъв ред 
имаше навсякъде. Почти веднага две 
пчели-стражи я спряха. Тя беше твър-
де различна от тях. Като видяха, че е 
още малка, я помолиха само да не се 
забърква в чужди работи и да се вър-
не обратно в кошера си. Побутнаха я 
към изхода, но пчеличката проплака:

– Аз съм горска пчеличка. Днес ос-
танах без дом. Хората го разрушиха! 
- и им разказа всичко.

Пчелите я изслушаха и накрая й 
позволиха да преспи в техния дом, 
но я предупредиха да се скрие и да 
внимава, защото пчеларят често про-

История с пчела

верявал кошера. Пчеличката няма-
ше представа какво е това ,,пчелар‘‘. 
Помисли си, че е птица или някакво 
странно животно. И тогава бързо 
разбра. Човекът повдигна капака на 
кошера, пресегна се и взе една от пи-
тите. Тя беше първата запечатана. По 
нея се стичаше сладък акациев мед. 
Това беше дебелият чичко! Той има-
ше масиви с люляци, липи, рапица, 
слънчоглед, акации и още растения, 
които пчелите обожаваха и правеха 
чудесен, вкусен мед, който той про-
даваше. Малката пчеличка доста се 
чудеше на това, че останалите пчели 
дори не се опитаха да прогонят на-
трапника. Тя си помисли за другите 
кошери с диви пчели и се изплаши. 
,,Дали ще им отмъкне питите? Ще раз-
руши ли и техните домове?" – питаше 
се тревожно тя. Пчелите в кошера на 
чичкото й обясниха, че домашните 
пчели са като кравите – човекът се 
грижи за тях, а те му ,,се отплащат‘‘ 
със своя труд.

На сутринта пчеличката благодари 
на домашните пчели и напусна ко-
шера им. Реши да се върне в гората. 
Скоро осъзна, че няма нито едно дър-
во наоколо и че това вече не бе гората 

ООколо големия град се простираха 
гигантски ливади, покрити с дъхави 
цветя – краят им се не виждаше. Сред 
ливадите имаше и много блата, които 
раждаха безброй мушици и комари. 
Между тях се намираше и по някой 
електрически стълб, на който обик-
новено щъркели си правеха гнезда, 
където да отглеждат своите малки 
дечица.

Зад обширните ливади имаше една 
малка горичка – собственост на един 
дебел чичко с мустаци. Той беше 
пчелар. Често отсичаше дърветата 
и разчистваше място за кошерите 
си. А по всяко дърво имаше кошер 
с диви пчели. Поради тази причина 
някога, преди много години, гората се 
наричала ,,Меденият дъб‘‘. Да, гората 
беше дъбова. Дойде ред и на един по-
дребничък дъб да бъде отсечен. До 
този ден той се гордееше с това, че в 
клоните си имаше кошер с диви пче-
ли. Но още щом дъбът зърна дебелия 
чичко, съпровождан от двама дърва-
ри с остри брадви, запътени към него, 
той замаха безпомощно с клони.

– Нее! Нее! Моля ви, не ме отсичай-
те! Нее! Имам кошер! Моля ви се!

Разбира се, хората не го разбраха. 
Само горските твари можеха да го раз-
берат, включително и дивите пчели 
в кошера, скрит в короната му. Те го 
чуха. И започнаха притеснително да 
жужат. Повечето напуснаха кошера 
панически. В него остана последната 
пчеличка. Тя се бе излюпила преди 
седмица. Още се учеше да лети. В този 
миг тя спеше в малката си килийка 
– допреди минутка имаше урок по ле-
тене и беше много изморена. Един 
търтей се опита да я събуди, но тя спе-
ше сладко-сладко и сънуваше своите 
пчелно-медени сънища. Събуди се 
чак когато дървото падна. Беше стрес-
ната и изненадана. Входът на кошера 
й сега гледаше право към земята и не 
можеше да излезе от него. Нейният 
брат (търтеят, който се бе опитал да 
я събуди) беше затиснат между две 

Даниел Бояджиев учи в 
шести клас на СУ ХНИ 
"Константин Преслав-
ски". Отличен е в първия 
литературен конкурс на 
"ВарнаЛит" и е лауреат 
на много национални 
литературни конкурси. 
Стипендиант по "Програ-
ма на община Варна за на-
сърчаване на творческите 
заложби на деца и студен-
ти" за 2019, 2020 и 2021 г. 
Участва в литературен 
клуб "Касталия" от 2016 г.
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,,Меденият дъб". От нея нямаше и сле-
да. Пчеличката доста се натъжи при 
вида на жалните пънчета и клонки, 
останали от величествените дъбове. 
Нямаше къде да се върне да живее. 
Тогава тя видя огромните масиви с на-
саждения на пчеларя, зърна и блатата 
по безкрайната ливада. Упъти се към 
тях. Срещна един комар. Той беше 
още малък, като нея. Родителите му 
му бяха казали да си забива жилото 
във всичко живо, най-вече в хората. 
Опита се да забие жилото си в пче-
личката, но се засрами. Пчеличката 
смело продължи пътя си, по който 
срещна още доста комари и мухи. 
Всички бързаха нанякъде. Един щър-
кел, който малко недовиждаше, я взе 
за тлъста муха и я подгони. Но ловка-
та пчеличка му се изплъзна и тогава 
пред очите й се разкри нещо удиви-
телно – небостъргачите на града!

- Какви високи дървета! - казваше 
си тя. - А колко кошери има по тях! 
(това всъщност бяха прозорците на 
сградите).

Тя се снижи малко и изведнъж 
започна да кашля и да се дави – въз-
духът беше толкова мръсен! Все по-
вече и повече започваше да кашля, 
не спираше! Тогава усети отнякъде 
да идва много приятен аромат. Пче-
личката побърза да последва следата 
му. В далечината тя видя малка роза в 
саксийка, поставена на нечий балкон. 
Втурна се напред и не скри радост-
та си – сред града, шумотевицата и 
мръсния въздух имаше малък оазис 
с красиви и ароматни цветя.

Изведнъж откри, че няма да е са-
мотна – хората, които живееха тук, 
бяха грънчари и излишната глина, 
както и някои несполучливи кера-
мични съдове, редяха на балкона си. 
И в една доста странна на вид стом-
на имаше малко кошерче, с половин 
дузина горски пчелички. Те много й 
се зарадваха. Приютиха я и й дадоха 
име – Мия.

 
***
Днес Мия е голяма, опрашва рози-

те на балкона, има си семейство и е 
щастлива градска пчела. А вие виж-
дали ли сте пчела на вашия балкон? 
Може да е Мия.

// ПОЕЗИЯ

Даница Костова е в 10 
клас. На  ЛК "Касталия" е 
член от втори клас. През 
годините е спечелила мно-
го награди от национални 
конкурси. Стипендиант 
е МОН по Програма на 
мерките за закрила на 
деца с изявени дарби за 
2019 и 2020 г. Пише предим-
но поезия, но има успехи и 
в прозата.

Като Хамлет
Да бъдеш или да не бъдеш
това, което иска се от теб –
да станеш журналист или поет,
превръщайки се в следващия съдещ.
Да намираш щастие, където
никой друг не ще да търси,
но да мине то през ледените пръсти,
обхванали безжизнено сърцето,
за да съществуваш или не
в гладка абсолютна симбиоза
и да редиш поеми в проза
под звуци на старинен кларнет.
И да създаваш, без да се отнема
от душицата ти късче злато,
което е за други непознато,
четейки пак въпросната поема.
И да бъдеш и да не, е сложно:
Как се бъде, как ли се бъдува
как живее се, когато се сънува?
Как да гледаш на нещата осторожно?
Но животът не е като празен сън.
Можеш да променяш всяка крачка.
Той не ще самичък да те смачка
стига само да излезеш вън.
Избягай всичкото, което си познавал
и ако нищото ти чувстваш като дом,
то нека стане твой закон:
Сграбчи това, което толкова си чакал!



EЕдна от големите тенденции на 2021 г. 
е, че работата и обучението от вкъщи са 
тук, за да останат. Независимо дали ще 
бъде за постоянно, ще ги използваме от 
време на време, или за по един-два дни 
всяка седмица, домашното работно мяс-
то и домашната класна стая се превър-
наха в норма за всеки дом. Вече всичко 
може да се случи лесно през интернет, 
но това поставя нов въпрос - имаме ли 
правилното оборудване за максимално 
ползотворна и комфортна работа? Тази 
задача е особено важна, когато трябва 
да осигурим обучението на своите деца. 

Ако детето ви е в училище, гимназия 
или университет, купуването на нов ком-
пютър е голямо решение. За по-малките 
компютърът трябва да е лесен за упот-
реба, надежден и здрав. Колкото повече 
порастват децата, толкова по-важен ста-
ва компютърът в тяхното образование, 

а студентите са на практика неразделни 
със своите лаптопи. На първо място ком-
пютърът трябва да е подходящ за търсе-
не на информация в интернет, писане на 
домашни и видеовръзка с виртуалната 
класна стая. Към задължителните за все-
ки млад човек изисквания обаче трябва 
да добавим и редакция на снимки или 
видео и възможност за играене на игри. 

Най-добрите ученически и студент-
ски лаптопи са създадени да бъдат из-
ключително гъвкави - в някои случаи 
буквално дават възможност за преми-
наване от водене на бележки към реда-
ктиране на снимки, игри, или гледане на 
видео безпроблемно и с едно зареждане 
на батерията. С огромната си серия от 
продукти Lenovo премахва стреса от 
процеса по избор на лаптоп. Марката 
предлага елегантни и надеждни лапто-
пи, мощни настолни компютри, леки 

и удобни Chromebook и таблети на 
достъпни цени. В Lenovo ще откриете 
и задължителните аксесоари за удоб-
ство във виртуалната класна стая - уеб 
камери, слушалки и безжични мишки 
и клавиатури. 

Предложенията на Lenovo
Ако изискванията за домашно обучение 
включват най-вече проучвания в интер-
нет, текстови програми и по-леки задачи, 
сред най-удачните варианти е лекият 
Chromebook. Това е един от най-бюджет-
ните, бързи и интуитивни лаптопи и чест 
избор на родители и училища по света.

В категорията за по-малки и по-голе-
ми ученици Lenovo предлага модерния 
и изключително удобен за пренасяне 
лаптоп IdeaPad. Серията Yoga 2 in 1 
също е изключително подходяща - тези 
устройства могат да се използват като 

лаптоп или като таблет. За младежите 
с интерес към игрите Lenovo предлага 
Legion лаптопите, които са достатъчно 
мощни, за да се справят и с най-новите 
игри и с всякакъв вид учебна работа. 
Специално за дистанционно онлайн 
обучение и най-взискателните потре-
бители пък е високата серия ThinkPad 
X1 Carbon.

Друг вариант, на който може да 
се наслаждава цялото семейство, са 
таблетите. Lenovo Yoga Tab 11 например 
предлага дисплей с 2K резолюция, Dolby 
Vision™ звук и немски сертификат TÜV 
за щадяща синя светлина. Този таблет с 
лекота ще изпълнява двойна функция - 
помощник в ученето на детето през деня 
и домашно кино с премиум качество в 
свободното време. Lenovo Yoga Tab 11 
има допълнителни функции като стойка 
от неръждаема стомана, специалните 
Entertainment Space и Google Kids Space, 
както и допълнителна опция за стилус 
Lenovo Precision Pen 2, които го правят 
още по приятен и практичен за цялото 
семейство. 

Ако голяма част от учебните зани-
мания на детето у дома се случват на 
бюрото и предпочитате да изберете на-

столен компютър, сериите ThinkCentre 
и IdeaCentre предлагат десетки възмож-
ности на различни цени. За бъдещите 
инженери, дизайнери и творци, които 
имат нужда от по-сериозен софтуер, в 
Lenovo ще откриете и набор от мощни 
работни станции. 

Ежедневието на студентите е още 
по-забързано и с по-високи изисквания 
към лаптопа, който ще им помогне да 
бъдат успешни. Правилният студентски 
лаптоп трябва да бъде тънък, лек, удо-
бен и много здрав. Серията ThinkPad на 
Lenovo предлага точно такива варианти, 
а по-бюджетните ThinkBook лаптопи 
са също толкова надеждни, но са пред-
назначени за по-икономични бюджети. 

За какво да помислим 
 > Бюджет. Добрата новина тук е, че 
никога не е било по-достъпно да си 
купите страхотен лаптоп. Ако имате 
стандартни изисквания, вероятно ще 
се вместите в бюджет до около 1500 лв. 
За по-чувствителните от гледна точка 
на цената, има чудесни предложения 
на цени започващи от 700 лв. Ако сте 
взискателни и очаквате компютърът 
да се използва за сериозна инженерна, 

дизайнерска или геймърска дейност, 
Lenovo предлага множество възмож-
ности на различни цени, в зависимост 
от параметрите. 

 > Употреба. Както не бихте купили 
самолет, за да водите децата си на 
училище, така не е и нужно да купу-
вате устройство, създадено за тежък 
софтуер, ако имате нужда само от сър-
фиране в мрежата, гледане на филми 
и използване на базов софтуер. Най-
добрият лаптоп за вас е този, който 
прави точно това, от което се нужда-
ете, а не този, който е предназначен 
за нуждите на някой друг.

 > Портативност. Преносимите лап-
топи идват във всякакви варианти и 
на всякакви цени. Колкото по-малки 
и леки са те и колкото повече функ-
ции добавяте към конфигурацията 
си обаче, толкова по-висок ще бъде и 
вашият разход. Да вземем два иден-
тични мощни лаптопа: ако единият 
е значително по-лек и по-малък, той 
ще бъде и по-скъпият модел. Добрата 
новина е, че ако преносимостта има 
значение, обикновено има начин да 
я получите, ако бюджетът ви го поз-
волява. 

Домашна 
класна стая  
Лаптопите, компютрите и таблетите 
Lenovo са подходящи за ученици  
и студенти във всяка възраст  
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EЕдна от големите тенденции на 2021 г. 
е, че работата и обучението от вкъщи са 
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Друг вариант, на който може да 
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инженери, дизайнери и творци, които 
имат нужда от по-сериозен софтуер, в 
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работни станции. 
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по-забързано и с по-високи изисквания 
към лаптопа, който ще им помогне да 
бъдат успешни. Правилният студентски 
лаптоп трябва да бъде тънък, лек, удо-
бен и много здрав. Серията ThinkPad на 
Lenovo предлага точно такива варианти, 
а по-бюджетните ThinkBook лаптопи 
са също толкова надеждни, но са пред-
назначени за по-икономични бюджети. 

За какво да помислим 
 > Бюджет. Добрата новина тук е, че 
никога не е било по-достъпно да си 
купите страхотен лаптоп. Ако имате 
стандартни изисквания, вероятно ще 
се вместите в бюджет до около 1500 лв. 
За по-чувствителните от гледна точка 
на цената, има чудесни предложения 
на цени започващи от 700 лв. Ако сте 
взискателни и очаквате компютърът 
да се използва за сериозна инженерна, 

дизайнерска или геймърска дейност, 
Lenovo предлага множество възмож-
ности на различни цени, в зависимост 
от параметрите. 

 > Употреба. Както не бихте купили 
самолет, за да водите децата си на 
училище, така не е и нужно да купу-
вате устройство, създадено за тежък 
софтуер, ако имате нужда само от сър-
фиране в мрежата, гледане на филми 
и използване на базов софтуер. Най-
добрият лаптоп за вас е този, който 
прави точно това, от което се нужда-
ете, а не този, който е предназначен 
за нуждите на някой друг.

 > Портативност. Преносимите лап-
топи идват във всякакви варианти и 
на всякакви цени. Колкото по-малки 
и леки са те и колкото повече функ-
ции добавяте към конфигурацията 
си обаче, толкова по-висок ще бъде и 
вашият разход. Да вземем два иден-
тични мощни лаптопа: ако единият 
е значително по-лек и по-малък, той 
ще бъде и по-скъпият модел. Добрата 
новина е, че ако преносимостта има 
значение, обикновено има начин да 
я получите, ако бюджетът ви го поз-
волява. 
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// ПОЕЗИЯ И ПРОЗА

Близо
Никога не сме били толкова близо,
че да докосна дясната ти трапчинка.
Толкова близо
да почувствам диханието ти.
Толкова близо
да усетя топлината на ръката ти.
Толкова близо
да чуя ритъма на сърцето ти.
Толкова близо
да завладееш времето ми.
Толкова близо
да признаеш очевидното.
Толкова близо
да видя себе си в твоите есенни очи.
Никога не сме били толкова близо,
колкото в онзи момент
на една прегръдка разстояние.
 
 
***
Ако стана на 70,
ако има начин да се върна в сегашното време,
не бих го направила сама.
Преди да започне пътуването назад,
бих те прегърнала.
Бих те прегърнала,
защото може да е последният път, в който те усещам до себе си.
Бих стискала ръката ти изключително силно,
защото бих могла да те загубя във времето.
Ако стана на 70,
ако има начин да се върна в сегашното време,
не бих го направила сама.
А с теб.
Бих могла и сега да ти го кажа, ако знаех чии очи да гледам.

ВВинаги съм намирал пушачите за 
интересни. За мен те са пълни мазо-
хисти. Знаят, че "пушенето убива", 
и виждат отвратителните снимки 
на кутиите, но продължават да па-
лят цигара след цигара, след цига-
ра, след цигара. Без значение дали 
са щастливи, ядосани, тъжни, или 
са в крайно апатично състояние, те 
имат нужда да запалят. Сякаш им 
действа като лек за душата. Друго 
е обаче при пияниците и "елитните 
алкохолици". Един пияница се налива 
от скука и безнадеждност, а елитният 
алкохолик има причина. Такова раз-
деление практически не съществува, 
но в моите мисли – моите правила. 
Елитният ще пие заради живота, а 
обикновеният пияч – заради навика 
и пристрастяването към аромата на 
бъчва. Ако успееш да достигнеш до 
него, алкохоликът ще ти разкаже за 
проблемите си. Защото той не пие от 
щастие. А жалката фигура от кръчма-
та на Бай Доньо ще дойде и ще ти за-
губи времето с обичайните приказки 
за пропадналото управление, защото 
няма друга причина да изпива не-ис-
кам-да-знам-колко-броя чаши кисело 
евтино вино и долнопробна ракия.

Въпросът ми е как да разпозная 
единия от другия тип. Наистина не 
знам, а от това човек може да си изпа-
ти (не се сещам за конкретен пример, 
но сигурно наистина е възможно). 
Страх ме е да не се превърна някой 
ден в дядо с деменция и бирено шкем-
бе, който всяка вечер пие ракия със 
салата (и то колкото "за мезе"), който 
тероризира жена си, защото трезвен 
не става от масата, който отдавна е 
забравил за децата си и прочие. Или 
още по-зле – да си седя сам и да ловя 
мухите.

И така в един от "депресарските 
ми дни", както обичат да ги наричат 
приятелите ми, тръгнах да обика-
лям града на колело, защото в този 
задушевен апартамент кислородът 
не стигаше и за рибите в аквариума, 
и за мен.

Всъщност, като се огледаш за мал-
ко, когато небрежно си забравиш те-
лефона и не бързаш за никъде, гра-
дът може да изглежда хубав. Така 
човек започва да забелязва не само 

Карина Цветкова е в 
ЛК "Касталия" едва 
от 2019 г. Тя е в 9 клас 
и учи в Първа езикова 
гимназия. Пише пре-
димно проза, но има 
опити и в поезията. 
Лауреат е на нацио-
нални конкурси, но 
големите успехи все 
още й предстоят.
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непрестанните ремонти на булеварда, 
авариите във всеки квартал, задръст-
ванията по светофарите и липсата на 
свободни паркоместа, но и красивата 
аранжировка на градинките, симетри-
ята на жилищните блокове, вече дава 
път на възрастните и не се дразни от 
разсеяни пешеходци. Освобождава се 
от каишката.

Към четири следобед реших да си 
взема кафе от Бай Стамат – дядо, пре-
върнал апартамента си на партерния 
етаж в кафене. След кафето на мама 
това е най-хубавото. Отидох, обсъдих-
ме представлението на малката му 
внучка, която е балерина, и тръгнах 
към парка да погледам морето. По-
чувствах се много злобен, когато се 
засмях на гледката как един гларус 
краде дюнера на някакво момче, но 
бързо ми мина. Беше готино.

Седнах на брега и започнах да броя 
вълните. Успях да помисля за много 
несъществени неща, които нямам 
намерение да изброявам. Но е добре 
човек да се отърси от проблемите си, 
концентрирайки се върху дреболии. 
Размислите ми бяха прекъснати от 
някакъв дядо с огромни мустаци, кой-
то извика "Пламенее" – обърка ме с 
някого. Беше по-общителен, откол-
кото очаквах – дойде, седна при мен 
и каза ведро:

- Извинете ме, търся си компания. 
Ако преча, мога да ви оставя. Не ис-
кам да съм прекалено нахален – а аз, 
приятно изненадан, го поканих да ос-
тане. – Как се казвате?

- Всъщност наистина се казвам 
Пламен – той ме игнорира. – Вие?

- Аз съм Кънчо. Приятно ми е – по-
даде ръка и енергично се здрависа 
с мен.

- Защо сте сам, Кънчо? Защо не из-
лязохте с някой приятел?

- Аз бих могъл да попитам същото 
– така е, помислих си аз.

- Човек има нужда да остане сам за 
малко. Нямам предвид само и един-
ствено със себе си, може със себе и с 

някого, когото не познава.
- Аз пък нямам с кого да изляза – 

усещах, че иска да го питам защо и 
да го изслушам. По принцип не съм 
такъв и много не ме интересуват чуж-
дите животи, но бях в настроение.

- Разкажете ми, ако искате, Кънчо.
- Какво да ти разказвам... Всеки 

ден гледам да излизам, да съм сред 
хора. Това, самотата, е опасно нещо, 
от мен да го знаеш... Знаеш ли, моето 
момче, откакто жена ми си отиде, не е 
същото, бе! – цъкна с език и, гледайки 
в нищото, сякаш отрече смъртта. – 
Приятелите ми и те си заминаха от-
давна, останах само с котарака, ама 
и той вече остаря. Не че аз съм първа 
младост, ама да видим кой кого ще 
надживее.

- И покрай мен няма много хора. 
Преди година се разделих с годеница-
та си и оттогава не се виждам с никоя, 
а приятелите ми... те са си те – призна-
вам си, че не споделям почти нищо 
никога, но пък човекът беше любезен. 
Трябваше ми подобен разговор.

- А родителите ти?
- С тях говоря често, но не сме се 

виждали от Коледа. Връщам се само 
тогава и лятото за седмица-две. Започ-
на да ми липсва да си пия сутрешното 
кафе с тях и сестра ми, да си говорим, 
да обсъждаме какво е станало през 
годината.

- О, синко. Как сме копнели с моята 
Станка за деца... Толкова обичаше да 
се занимава с тях. Ама не можехме. 
Дано на теб да ти се отвори парашу-
тът и да щъка някое дяволче в къща-
та ти – дядото се засмя приветливо. 
Пожела ми го от сърце. – Това е най-
ценното, да знаеш.

- Най-ценното е, така е – чудех се 
как да отклоня посоката на разговора 
от себе си. – Разкажете ми повече за 
Станка.

- Станка... Тя беше като слънчоглед. 
Аз и така я спечелих – написах й сти-
хотворение за слънчогледи. Думите 
изобщо не ми идваха, ама след три дни 

мъки го скалъпих. Та моята Станка 
беше по-пухкава от другите, но най-
хубавата. Винаги е ходила с бретон 
и с вдигната коса. А какъв смях има-
ше... Пълнеше ми душата – все така 
гледайки към хоризонта, разказваше 
със страст. – Танцуваше и пееше на 
всеки празник – аз бях с акордеона, тя 
с микрофона. Такива концерти сме из-
насяли с комшиите... Ох, Танче, а като 
видеше детенце, с цялото си сърце го 
гледаше, не с очите.

- Вашето Танче е била съкровище 
явно – погледнах човека с усмивка, 
очаквайки да кимне, а той продължи.

- Синко, най-хубавото на Танчето 
беше любовта. Не само при нея така, 
при много жени. Имаш още да видиш 
от света, с много да се запознаеш и 
да спиш. За мене Станка беше Же-
ната. Като я срещнеш, ще го усетиш, 
помни ми думата. Много могат да се 
любят, много могат да готвят, много 
ще изчистят къщата, ще изперат и 
облекат, много могат да те обичат. 
Едно и също правят жените, както и 
ние, мъжете. Обаче само една може 
да те набоде в петата и така да ти 
даде живот. На Танчето силата беше в 
обикновената бисквитена торта. Каз-
ваше всеки път: "С любов е правена, 
Кънчо, затова е толкова хубава", и ми 
даваше да изям всичката. Тук идва 
обаче обратната връзка – аз винаги 
оставях последното парче за нея.

 С Кънчо постояхме още близо час. 
За много неща си говорихме. Не ми 
каза стихотворението за Станка, но 
ми показа нейна снимка, която вина-
ги е държал в джоба си.

Не знам какъв тип пияч е той. Само 
съм сигурен, че неговият алкохол е 
любовта към жена му. Може да го на-
кара да отвори душата си за по-малко 
от две минути пред непознат (защото 
съм убеден, че не ми запомни името), 
но и да го оставя да полива мъката си 
сам. Един почтен алкохолик.

Дали ще срещна моята Станка? Не 
знам, но се надявам.

Цигари, алкохол и торта
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// ПРОЗА

Цветна дъга

ГГара София – перон втори. Първи ва-
гон. Предпочиташе място до прозо-
реца. Камен отдавна не бе пътувал 
по релси. Тръпнеше да пристигне 
по-скоро. Отпусна се в изтърбушена-
та седалка. Стовари препълнената 
туристическа раница между краката 
си, качи куфара горе и зачака кон-
дуктора. Отляво пердетата с надпис 
БДЖ прикриваха запотеното стък-
ло. Лунната жълтеникава утайка се 
процеждаше в купето през сивкавия 
плат. На отсрещното място замечтано 
поклащаше крака момиченце и със 
задната част на подметките удряше 
по седалката. Баща му го стрелкаше 
с укорителен поглед, а детето само се 
усмихваше, сякаш не го разбираше, и 
продължаваше. Нали беше дете. Леко-
то замайващо полюшване и безспир-
ният тропот на колелата под краката 
продължиха близо четири часа заед-
но с прекачването в Пловдив. 

Гара Кестен. Прииска му се да 
пристигне по светло и да зърне на 
мига онази спираща дъха панорамна 
гледка. Слезе в сутрешния полумрак. 
От север го погали позната хладина. 
Там бе надвиснала планинската ве-
рига на Родопите. Очакваше да види 
някого на гарата, но наоколо се дола-
вяше само кучешки лай. Пое с големи 
уверени крачки. Светлините на мъ-
жделивите улични лампи очертаваха 
силуета му в мрака. Тесните улички, 
високите кестени и така забравените 
аромати от селските дворове събуди-
ха избледнели спомени от детството.

Къщата на отдавна покойния му 
дядо Моньо Даскалов беше все съ-
щата. Не много голяма, отвсякъде 
обрасла с бръшлян, със скътана ве-
ранда на втория етаж. Някога дядо 
му беше един от видните даскали в 
околността. Не можеше отникъде да 
се дочуе ни една лоша дума за него. 
Открай време Даскаловият род се 
славеше с многобройни потомци. 
Преди няколко десетилетия всички 

те се познаваха помежду си, търсеха 
се и в делник, и в празник, почитаха 
се. А днес някои все още дори не са се 
виждали. Пръснаха се по света като 
пилци, всеки преследващ кариера и 
успехи.

Откакто Камен научи, че селско-
то училище ще бъде закрито, не си 
даваше мира. Без много да мисли, 
стегна куфара и туристическата ра-
ница и ето го тук, на дядо Моньовата 
веранда. Прие идеята за спасяване на 
училище "Панайот Волов" като лична 
мисия. Дядо му Моньо е бил учител 
тук, неговият баща и бащата на не-
говия баща също са били даскали в 
това училище. 

Днес Камен Даскалов е виден хи-
мик в столицата. Гради кариера като 
учен и преподава в Софийския уни-
верситет. Участва в семинари и кон-
ференции в целия свят. Човек трудно 
би загърбил всичко това, за да спасява 
някакво си училище. Но за професор 
Даскалов това училище не беше какво 
да е. Оттук започна пътят му към на-
уката. И той за нищо на света нямаше 
да позволи вратите на старото школо 
да се затворят завинаги. Беше си взел 
няколкомесечен творчески отпуск – 
от септември до края на годината. Но 
не за да работи над поредното ново 
откритие, а за да се преобрази в ро-
лята на учител герой, който ще убе-
ди образователното министерство, че 
си струва да се инвестира в малките 
училища, защото там също растат бъ-
дещи откриватели, учени, писатели...

Още на следващата сутрин нови-
ят учител Камен Даскалов прекрачи 
прага на училището. Влезе директно 
в кабинета по химия. Седмокласници-
те станаха, изпънати като струни, и 
го поздравиха. Камен се усмихна и с 
ръка им даде знак да седнат. Чудеше 
се как да започне. Погледът му мина 
бавно през помещението. Дървена-
та дограма му напомняше за сухи, 
сбръчкани женски скули, посивели, 

Милица Иванова учи в 
Първа езикова гимназия, 
10 клас. Отличена в пър-
вия литературен конкурс 
на "ВарнаЛит". Лауреат 
на много национални 
литературни конкурси. 
Само за последните две 
години е спечелила 28 
награди. Стипендиант 
по Програма на община 
Варна за насърчаване на 
творческите заложби 
на деца и студенти за 
2018 и 2019 г. и с годишна 
стипендия по Програма 
на мерките за закрила 
на деца с изявени дарби 
от държавни, общински и 
частни училища на МОН 
за 2020 и 2021 г. 
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леко болнави. Изподърпаните перде-
та висяха безплътно, колкото да се 
каже, че ги има. Олющените тапети 
сякаш придържаха със сетни сили 
изморените греди на сградата. Пар-
кетът грачеше недоволно при всяка 
стъпка. Спомни си как преди месец 
реши да замине, но тогава не бе об-
мислил в детайли какво ще направи, 
когато пристигне. Имаше някакви 
идеи, но истината беше, че се стъписа. 
Постара се да не разкрива това пред 
изпълнените с надежда детски погле-
ди. Близо две минути размишляваше 
наум, изправен до катедрата, а уче-
ниците го стрелкаха с любопитните 
си очички. Отърси се небрежно. Лека 
усмивка се изви на лицето му. Класът 
притихна. Бяха петнадесет на брой. О, 
рождената му дата. Знак да остане. 
Чиновете бяха единични, със зелени 
плоскости, разположени шахматно. 
Със сигурност нямаше да се откаже. 
Нямаше връщане назад. Камен за-
претна ръкави още този следобед. За-
едно с директорката съставиха план 
за обновяване на материалната база 
и привличане на нови учители.

Неусетно измина първата седми-
ца от нестандартното му гостуване. 
Училището започна да диша с нови 
гърди. А и сградата не беше кой знае 
колко голяма. Седем класни стаи и 
учителският кабинет. Камен звън-
на тук-там. Бързо започна да отмята 
задачите от списъка. Общината успя 
да покрие голяма част от разходите 
по ремонта. Олющените тапети бяха 
сменени с прясна боя. На мястото на 
многогодишните дървени рамки на 
прозорците сега белееше току-що по-
ставената дограма. Камен се сети за 
Божидар – един стар съученик от съ-
щото това училище, който сега имаше 
бизнес за поставяне на паркет и лами-
нат в София. Същият този Божидар се 
отзова на мига и напълно безплатно 
обнови паркета във всички класни 
стаи. Камен потърси и други свои 

съученици, възпитаници на същото 
училище в село Кестен. Онази Кали-
на, с веселите щръкнали плитки, се 
оказа известен журналист в Пловдив. 
С нейна помощ в регионалните медии 
се появи статия за спасяване на учи-
лището. Директорката даде заявка за 
привличане на нови учители. Почти 
всеки ден постъпваха автобиографии 
на млади, новодипломирани литера-
тори, историци, химици…

Наред с ремонта Камен Даскалов 
преподаваше ежедневно материала 
по химия за седми клас. Не пътуваше 
никъде без малкия си работен ком-
плект от епруветки, колби и инди-
катори. Лично се зае да оборудва съ-
временен кабинет по химия. Понеже 
тези дни ръмеше по цели сутрини, а 
следобед ярко слънце измиваше не-
босвода, обагрен от цветовете на не-
бесна дъга, Камен реши да представи 
на учениците си "дъга в цилиндрична 
колба". Капна 15 капки универсален 
индикатор в колбата и добави 10 ми-
лилитра филтрирана вода, която се 
оцвети в жълто-зелено. После капна 
вътре 3 капки оцет и течността при-
доби червен цвят. В началото никой 
не подозираше какво ще се получи. 
Децата наблюдаваха любопитно и 
поклащаха одобрително главите си, 
нищо че не разбираха много добре 
част от терминологията. Даскалов 
изсипа в чаша 2 лъжички натриев 
карбонат и добави 30 милилитра 
филтрирана вода. Разбъркваше със 
стъклена пръчица, докато натриеви-
ят карбонат се разтвори и течността 
стана прозрачна и безцветна. Напъл-
ни един капкомер с разтвор от чашата 
с натриевия карбонат, наклони леко 
колбата и изстиска покрай стените 
й съдържанието на капкомера. Теч-
ността изведнъж стана тъмнолила-
ва и като се завихри, устреми се към 
дъното. Химикът изправи колбата. 
Докато течността се успокояваше, 
се виждаха цветовете на дъгата от 

синьо-лилаво до червено. Погледите 
на учениците се местеха ту към ми-
нидъгата в колбата, ту към цветната 
дъга на небосклона.

Вестта за обновеното училище и 
за новия учителски екип мина извън 
пределите на село Кестен. Заприижда-
ха деца с родителите си от съседните 
села, чули историите за чудноватите 
химични опити на Даскалов.

В един дъждовен ноемврийски 
следобед чистачката леля Добра до-
тича запъхтяна от пощата с плик в 
ръка. Връчи го на Камен с думите: 
"От министерството е." Заповедта за 
закриването беше отменена. Камен 
си отдъхна с облекчение. Мисията 
му на учител супергерой приключи 
успешно.

След няколко дни цялото училище 
го изпроводи до влака с пожелание да 
се върне отново.

На гарата в Пловдив имаше около 
час престой до експреса за София. Ос-
тави куфара и раницата на земята, 
облегна се на стълба в началото на 
перона, загледан в капчука пред него.

- Здравейте, професоре! Радвам се 
да Ви видя отново след толкова го-
дини.

Даскалов бавно отмести поглед от 
поредната капка и се обърна настра-
ни. Пред него стоеше млад, строен 
мъж. Навярно негов бивш студент, 
чието име му убягваше.

- Поздравявам Ви за това, което на-
правихте в село Кестен. Сега пътувам 
натам. Назначиха ме като учител по 
химия.

Даскалов подаде ръка и му пожела 
успех.

Пътят до София мина неусетно в 
размисли за последните няколко ме-
сеца. Камен се усмихваше, доволен 
от мисълта, че успя да спечели мла-
ди хора за учителската кауза, да ги 
зарази с онзи ентусиазъм на старите 
даскали, да ги накара да бъдат горди, 
че са учители.
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// ХАЙКУ

Казвам се Далия Кирило-
ва, на 15 години. Когато 
писах това хайку, мина-
вах през труден период с 
майка ми и след като го 
приключих, сякаш всички-
те проблеми изчезнаха. 
От този момент ната-
тък винаги когато имам 
проблем или конфликт с 
някого, сядам, пиша и след 
това всичките проблеми 
някак си си отиват.

Ралица Стефанова Голева е в 9 
клас на ГПЧЕ "Йоан Екзарх", гр. 
Варна. Член е на ЛК "Касталия"

Когато бриз потаен промъква се между мъглата
със мирис морски в ранно утро,
събужда нас – избрани от тълпата,
и кани ни в убежище уютно.
 
Подслон е то на блян и сбъднати мечти,
дом на слава, чест и на достойнство,
любимо място на твореца да твори,
че сън е то и лудо безпокойство.
 
Докосни създанието митично,
туй що муза се нарича.
Ще се появи от дълбините артистично,
ще ти пее, ще танцува, ще те заобича.
 
Заслушай се тогава, усети фрисона,
мелодията, тъй гола, умело запази,
помилвай нежно трите скръбни тона,
и в поет вълшебен ти се превърни.

// ПОЕЗИЯ

Брегът на 
вдъхновението
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Божидара Мариянова Йотова е 
на 14 години и е част от децата 
на литературен клуб "Каста-
лия" при ЦПЛР-ОДК - Варна

// ПРОЗА

Любовта на 
снежния човек
Снегът заваля и със снега дойде и любовта. Някакви деца направиха снеж-
ния човек пред дома й. Тя не бе виновна. Рано сутринта, когато излезе на 
двора, той седеше там. Красив, но студен точно като снега.

Тя му говореше всеки ден. Той й се усмихваше и прокарваше вкочанените 
си пръсти през черната й като маслини коси. Където дланите му я докосне-
ха, косите й ставаха снежнобели. Съседите й си шушукаха за греха, който 
допуска, а целият град говореше.

Една вечер, когато беше най-студено, бе и първата им целувка. Когато 
душите им се сляха, косата й изцяло загуби цвета си, а катраненочерните й 
очи посивяха и изгубиха стария си блясък, за да се появи нов, по-мразовит, 
на негово място. С всяка своя целувка снежният човек вледеняваше сърцето 
й. С всяко едно докосване кожата й се покриваше със скреж. Когато беше 
малка, баба й, виждаща в бъдещето, й каза, че никой мъж никога не ще може 
да стопли сърцето й. Но тя нямаше нужда от топлина. Той й даваше всичко. 
Срещаха се под звездите. Тя продължаваше да му разказва всяка вечер.

Дойде февруари и вече всички в района искаха да разберат как ще свърши 
тази "среща с дявола". Скоро слънцето щеше да се изкачи отново, мракът 
и студът щяха да се свият в ъгъла на забравата заедно с разтопените води 
от снежния човек. Но тя наистина го обичаше.

Когато дойде най-студената вечер на февруари, той заговори за първи път.
– Звездите на север ярко греят,
снегът не е щастие, живот.
Гарги жално грачат, пеят,
във леда няма място за любов.
С тези думи той я целуна и тя усети студа, така както никога не го бе 

усещала. Сега студът я плашеше, но тя не се отказа от любовта.
На сутринта всички говореха за двата снежни човека в двора на съседката 

– две човешки тела, намерени измръзнали, с преплетени пръсти, съчетани 
в мразовита вечна целувка...
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Новите деца на 
модния дизайн 
Днес почти всяко второ момиче иска да стане 
моден дизайнер. Тези, които твърдо остават 
с тази мечта и търсят начин да я реализират 
в бъдеще, обаче са много по-малко

Сред новите хора, на които 
ще дължим модерната си 
визия в бъдеще, са момичета-
та и момчетата от Професио-
налната гимназия по мода и 
дизайн в град Варна. Както 
ще се уверите, въображение 
не им липсва, а идеите им са 
смели и вдъхновяващи. Зато-
ва с удоволствие и надежда 
показваме няколко техни 
проекта и рисунки.
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Никол Пеева учи в 10 клас, специал-
ност "Моден дизайн". Тя рисува само 
и директно с маркери. Има изграден 
разпознаваем стил. Още в 8 клас спече-
ли първа награда на Fashion.bg  - "Нари-
сувай ми рокля". Представяме няколко 
нейни модни илюстрации.

Пресияна Делчева е в 11 клас, 
специалност "Моден дизайн". 
Участвала е в конкурс за 
художествена скица на тема 
"Модата в романите на Дими-
тър Димов", организиран от 
Националния литературен 
музей и къща музей "Димитър 
Димов" в периода 15 март – 15 
април 2021 г., в създаването на 
колекция, вдъхновена от твор-
чеството му, в Национално 
състезание "Млади таланти 
в модата" на тема "Култур-
ното наследство на България" 
и други. Представяме няколко 
от работите й в тези форуми.
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Различните нови визии на Мона Лиза дължим на въображението на 
Йоанна Боярова, Емили Топурова, Елиана Петрова, Габриела Кирилова, 
Виктория Младенова, Виктория Кирилова и Александрина Радичкова. 
Всички те са в осми клас на професионалната гимназия и са работили 
по проект "Как си представям днес Мона Лиза" под ръководството на 
ментора си Албена Свещарова.
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Александър Кацов е ученик в 11 клас, специалност "Моден дизайн". 
В момента Александър е по програма "Еразъм" в град Тулуза на 
практика в предприятие за мода. Тази учебна година беше отли-
чен с първо място на Националното състезание "Млади таланти 
в модата" за художествена скица. Александър мечтае да се реали-
зира като моден дизайнер.

 British Kindergarten
 British Primary School
 British Secondary School
 British College

 a:
tel.: 0886 510 510

 a.bg

Admissions Plovdiv:
tel.: 0889 910 910

  ce@bsplovdiv.bg
Apple 
Enabled School



КАПИТАЛ |  август 2021 г. | capital.bg

44

ЕВсичко по 
две прави… 
безкрайност
Изповедта на една майка на две 
първолачки за първия учебен ден и 
всички след него, особено когато са в 
условия на локдаун

автор 
Любов Кръстева

Ето ни - аз и моите две момичета 
- бодро крачим към училището, въ-
оръжени с маски, раници и нетърпе-
ние. Както се казва, каквото успях да 
оплескам през първите седем - оплес-
ках, оттук нататък всички дружно 
ще поправяме. 

Накратко за мъката по приема в 
кварталното училище. Оказа се, че 
за да запишеш децата си в него, ос-
вен че Слънцето и Луната трябва да 
са в правилна позиция, ние също е 
трябвало да бъдем закотвени и не-
мърдащи от подходящия адрес ми-
нимум три години. Пък ние, видите 
ли, сме имали неблагоразумието да 
се преместим преди шест месеца. И 
не просто така от любов към месте-
нето, а по семейни причини, но кого 
го интересува. Разбирам защо това 
абсурдно изискване е наложено, но в 
динамичния свят, в който живеем, не 

// РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
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става да действаме по този чиновни-
чески начин. Затова на 15 септември 
вървим в индийска нишка по един 
тесен тротоар към съседния квартал.

Разминаваме се с родители и деца, 
които пък идват към нашия. Кръс-
тосваме се един вид. 

На родителската среща в класната 
стая аз и моята тревожна душа едва 
понасяме експлозията от цветове по 
стените - май само черно няма. Поня-
кога имам порив да оправям подобни 
интериорни решения, но си повтарям 
"все пак деца са - нека е шарено". За 
втори път не разбирам какво е не-
обходимо да купя като материали. 
Има борба за взимане на думата и 
се отказвам да се напрягам. Купувам 
по интуиция шест тетрадки с тесни 
и широки редове (по три на дете) и 
шест с квадрати, купувам блокчета, 
гланцови хартии, моливи. Ококорени 
близки скачат срещу ми: "Шест?! Ти 
знаеш ли колко пишат?! Ти знаеш ли 
как се хабят?! Ти знаеш ли, че се гу-
бят?! По четиресет тетрадки трябват! 
Трябват още гуми, линии, кутии!"

Да, знам, знам. Но се чудя също 
те знаят ли, че по принцип канце-
ларските материали се продават 
целогодишно, не само в началото 
на септември. И между другото от 
въпросните четири тетрадки използ-
ваха само по две, така че ще имаме 
и за новата учебна година.

Та, приятно ми е да се 
запознаем!
Аз съм щастливо разведен родител 
на близначки, които минаха през 
първи клас само с четири тетрадки, 
шест молива, един навехнат крак, 
две дъвки в косата, без помощ от мен 
и с нови приятели.

Според стандартите съм безха-
берна майка и смея да твърдя, че 
въпреки мен децата ми са живи, 
умни, находчиви и оправни. Пишат 
и четат от петгодишни и като цяло 
за мен първи клас беше, за да се по-
ложат основи, да добият дисциплина 
и представа за това, което ги очаква 
в следващите дванадесет училищни 
години. Само дето едва сме се при-
брали от първия учебен ден и вече 
се говори за дистанционно обуче-

ние! Две седмици преди това децата 
лепват варицела. Това буди смях в 
поликлиниката, където аз влизам, 
видимо притеснена, че сме силно за-
разни, и моля да ни отцепят отделен 
район в чакалнята. А лекарката през 
смях казва: "Ще ви отцепим, да. Но 
не защото вие сте заразни, а защото 
в момента сте най-здравите тук."

В същото това време имаме и лю-
бовна драма на фронта. Гаджето на 
едната ми дъщеря я изоставя, за да 
се "залюби" със сестра й. Едната е 
разстроена, но не знае точно защо. 
Другата се подхилва злорадо, защото 
да вземе нещо, което принадлежи 
на сестра й, е висша цел в живота й. 
Налага ми се да проведа разговор, за 
който се надявах да имам поне още 
седем-осем години пред себе си да го 
обмисля. Налага ми се още някак да 
го съчетая с още една тема - защо не 
могат просто да бъдат гаджета една 
с друга! Или пък защо не могат да се 
омъжат за баща си…

Залисани около тези събития и 
новото ежедневие, полека-лека ни 
затварят и се озоваваме в ситуация 
на дистанционно обучение.

Никой няма идея как се случва 
то, макар уж всички да твърдяха, 
че били по-подготвени от миналата 
година. Тук идва моментът, в който 
ще кажа (и, вярвам, мнозинството 
ще ме подкрепи), че две е различно 
от едно. Точка. Знам, че деца на раз-
лични възрасти под един покрив са 
още по-безмилостни, но това, че мо-

ите две са навършили седем и някак 
се приема, че са разумни същества, 
изобщо не ги спира по време на ва-
жен конферентен разговор да вле-
тят шумно в стаята и да изкрещят: 
"Мамо, не издържам вече, ще акаа-
ам!" Все едно някой им е забранил 
или ги е вързал...

В първи клас онлайн обучението 
изглежда като джунгла. Госпожата 
обяснява заданието. В това време на 
нашия екран се излъчва:  Боби, който 
скубе сестра си; Гошко, който закус-
ва кроасан; Конферентен разговор 
на родител на работа; Семеен спор; 
Кашляне; Баба, която не може да си 
пусне турския сериал; Нина, която 
си показва котката, последвана от 
още куп домашни любимци; Сашко, 
който дрънка на китара; Мишо, кой-
то си е пуснал чалга от телефона. И 
най-любимото ми - родител, който 
крещи през три минути: "Госпожата 
дойде ли, ало, алооо?"

И в тази какофония аз, докато ра-
ботя, трябва да следя страницата от 
учебника, часа, междучасието, за-
дачата, домашното. И така от 8:30 
до 15:00 часа. Пълен работен ден! Че-
решката на тортата е безкрайното 
снимане на всички попълнени стра-
ници и изпращане към учителките. 
Щеше да бъде направо чудесно, ако 
всичко приключваше с математи-
ка и български език. Все пак в тези 
часове има някаква структура! Но в 
този по физическо… Следва неисто-
во преброяване, иначе - отсъствие. 
Отнема около една четвърт от часа, 
защото нито едно дете не е разбрало 
дали е преброено. После идва клип 
от ютуб, който забива и насича и ние 
естествено отпадаме от този час. 
Следва задължително съобщение в 
сайта "Школо", за да потвърдим из-
вършването на упражненията. Ако 
щете, вярвайте, не бях разбрала до 
последно за този начин на верифи-
кация! Следователно излезе, че 

Накратко за мъката 
по приема в квартал-
ното училище. Оказа 
се, че за да запишеш 
децата си в него, освен 
че Слънцето и Луната 
трябва да са в правил-
на позиция, ние също е 
трябвало да бъдем за-
котвени и немърдащи 
от подходящия адрес 
минимум три години. 
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моите гарджета не са правили нищо 
в часовете. Приемам го лично - ние 
чинно (включително аз) си изпълня-
вахме всички упражнения!

Така в чудене и маене годината 
напредва. И тъкмо си помислям, че 
съм усвоила ловкостта да работя, 
готвя, чистя, помагам, следя часове, 
снимам домашни, правя клипчета и 
отчети в "Школо" едновременно, и 
идва ново предизвикателство - деле-
нето на групи по английски и "труд и 
техника" (има ново модерно название 
- "техника и предприемачество", като 
явно част от предприемачеството е 
да се ориентираш в този умствен 
лабиринт кой в коя група е и кога 
се налага да присъства). Да разбе-
реш начина им на работа е задача с 
много повишена трудност. Групите 
се редуват  по петнайсет минути за 
един час или пък всяка група - по вед-
нъж в седмицата. И тъкмо свикнеш с 
този безумен график и хоп - групите 
отпаднали! И до ден днешен не знам 
в коя са били моите деца...

С трепет чувам, че връщат 
първолаците в училище
Адски ми е мъчно за останалите, но 
просто мечтая да дойде понеделник 
и да изпратя моите. На ръба на изто-
щението, но с желание за купон им 
събирам раничките и ги изпращам 
към класната стая. За тези две сед-
мици се убедих в две неща - че не 
ставам за учител (категорично!) и 
че нашата класна има канско тър-
пение. Аз и властната ми натура 
на няколко пъти не издържахме и 
въдворявахме ред по микрофона.

Мислите си вероятно, че всичко 
дотук ми е добре. Децата на клета-
та женица, която съм, се учат сами, 
ходили са на място в класна стая, 
имат гаджета, животът им е уреден… 
Да, ама не. Идва време да включим 
хиперактивността и дефицита на 
вниманието на едната ми дъщеря! 
Тъжно е, че петнайсет години след 
като съм завършила специална 
педагогика, където сме говорили 

за интегрирани класове, всъщност 
в реалността няма толерантност и 
разбиране към различните. Чувам 
и виждам как другите деца говорят 
за тях, моите също ми споделят. От 
учителите, уви, също няма особена 
емпатия. При моята ученичка дефи-
цитът на вниманието е силно изра-
зен, а към него са добавени различни 
натрапчиви тикове, когато е в стрес. 
Тоест, когато се разтревожи за нещо, 
а не може да го изрази, тя трябва да 
стане от чина си и да скочи на място 
със замах и вдигнати ръце минимум 
десет пъти. Зависи от степента на 
тревогата. Същото се случва в мага-
зините, в транспорта, по улицата и на 
сцена. Без значение колко навалица 
има и с колко търпение съм се въоръ-
жила. Освен това трябва да ходи до 
тоалетна от три до десет пъти един 
след друг, да си върти главата, да 
пули очи и да кашля шумно (за ужас 
на околните). Разбрах, че е наказва-
на за тези си действия и дори някои 
учители са си позволявали да й кре-
щят. И проблемът не е чак толкова 
в това - той е във факта, че никой не 
е счел за нужно да ме уведоми като 
родител. Имаме щастието поне клас-
ната и учителката от занималнята 
да са добри професионалисти и с тях 
открито да говорим за възникнали-
те проблеми. Но с другите учители 
контакт нямам. И си представям - 
при положение че дистанционното 
обучение е джунгла - какво се случва 
на живо в класната стая…

 Всеки ден чувам уникални исто-
рии. Налага се да нося по няколко 
пъти сухи дрехи, мокри кърпи, нови 
листове и боички, забравени кни-
ги, учебници. Едната ми дъщеря за 
един ден три пъти си загуби картата 
за стола. Следователно три пъти от-
менях и купувах наново обяд. Разме-
нят се сладоледи срещу играчки и 
желета, лепят се дъвки, разнасят се 
тоалетни хартии, гледа се тик-ток…

Финалът на тази учебна година 
беше ознаменуван с истинска екс-
курзия до Карлово. По нейно време 
най-паметното и единствено съби-
тие, което моите близначки помнят, 
е, че Данчо е повръщал и миришело.

И имало кифли.  

В първи клас онлайн 
обучението изглеж-
да като джунгла. 
Госпожата обяснява 
заданието. В това 
време на нашия екран 
се излъчва:  Боби, кой-
то скубе сестра си; 
Гошко, който закусва 
кроасан; Конферентен 
разговор на родител 
на работа...

с

З
// УЧИЛИЩЕ „ДЕНИ ДИДРÒ“: 

Промяната в света започва 
от промяната в самите нас  
За училището
В училище „Дени Дидр “ посрещаме 
децата в гр. Банкя сред чист въздух и 
природа, богата на зеленина, на площ 
6000 кв.м.

Учебният процес
През учебната 2021/2022 г. ще се обучават 
ученици в подготвителен и първи клас. 
Децата се записват без предварителен 
изпит за прием и независимо от тяхната 
националност, религия, етническа при-
надлежност, пол или умения.

В училище „Дени Дидр “ възприема-
ме нов модел на обучение, произхождащ 
от ценностите и уменията, които бихме 
искали да възпитаме у нашите ученици.

На първо място бихме искали тук 
децата да се чувстват спокойни и щаст-
ливи, училището да бъде част от 
тяхното семейство. Затова провежда-
ме първоначална среща с родителите, 
на която установяваме дали споделяме 
общи разбирания за възпитанието и 
обучението.

Приоритетно даваме възможност на 
децата да изявят своята индивидуал-
ност, да развият своите таланти и твор-
чески потенциал. Считаме, че пътят към 
това е, когато обучението се провежда в 
малки групи. Затова класовете ни са със-
тавени от 15 деца, за които се грижат 
по двама учители. Така реализираме 
желания от нас индивидуален подход, 
свързан с опознаването и отделянето на 
внимание на всяко дете. Продължение 
на работата чрез този подход е липсата 
на оценки. Вместо тях проследяваме 
напредъка на детето и изготвяме пери-
одична, детайлна обратна връзка с 
насоки за развитие.

Насърчаваме любознателността 
и естествения порив на децата да от-

криват и опознават заобикалящия ги 
свят. За тази цел сме оборудвали богато 
кабинетите по природни и обществени 
науки, изобразително изкуство, музика. 
Часовете се провеждат на блокове, за да 
осигурим достатъчно време за изслед-
ване на необходимата информация. 
Неизменна част от откривателството е 
и индуктивният метод на обучение, 
при който децата сами достигат до из-
води и отговори като истински учени, 
напътствани и подкрепяни от нашите 
учители - ментори.

Училището разполага и с две биб-
лиотеки, защото четенето е още една 
възможност да опознаем света чрез 
книгите.

За да стимулираме активния начин 
на живот и здравословните навици, 
още при изграждането на училището 
отделихме специално внимание на 
спортната база. Тя се състои от два 
физкултурни салона, един голям ба-
сейн (25 м), малък басейн, две външни 
игрища, писта за бягане, зала за танцово 
изкуство.

Начинът на хранене е съществена 
част от тези навици, затова в училище-
то се приготвя вкусна и здравословна 
храна. По време на хранене обръщаме 
внимание на стойката на тялото, положе-
нието на ръцете, говоренето с пълни уста 
и др. Децата сами сервират и почистват 
в столовата, което е част от старанието 
ни да бъдат самостоятелни и трудо-
любиви личности.

Идейният проект, цялостното из-
пълнение и оборудването на учебния 
комплекс са свързани с възпитание-
то на природосъобразен начин на 
живот, който също е наша цел в обу-
чителния процес. Сградата отговаря на 
съвременните изисквания за енергийна 
ефективност, издържана е в естествен 
архитектурен стил - дърво, камък и стък-
ло. Широките зелени площи поливаме 
със събраната дъждовна вода, а в сухите 
месеци – със сондажна. Монтираната 
фотоволтаична система произвежда 50% 
от енергията, необходима за функцио-
нирането на училището, а озонираща 
система намалява отделянето на въгле-
родни емисии.

С всичко създадено до тук и чрез 
заявения нов модел на обучение се 
надяваме, че децата на училище 
„Дени Дидр “ ще растат като щастли-
ви и пълноценни личности, с любов, 
грижа и уважение към себе си, природа-
та и заобикалящия ги свят.

съдържание от
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чески потенциал. Считаме, че пътят към 
това е, когато обучението се провежда в 
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тавени от 15 деца, за които се грижат 
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напътствани и подкрепяни от нашите 
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то се приготвя вкусна и здравословна 
храна. По време на хранене обръщаме 
внимание на стойката на тялото, положе-
нието на ръцете, говоренето с пълни уста 
и др. Децата сами сервират и почистват 
в столовата, което е част от старанието 
ни да бъдат самостоятелни и трудо-
любиви личности.

Идейният проект, цялостното из-
пълнение и оборудването на учебния 
комплекс са свързани с възпитание-
то на природосъобразен начин на 
живот, който също е наша цел в обу-
чителния процес. Сградата отговаря на 
съвременните изисквания за енергийна 
ефективност, издържана е в естествен 
архитектурен стил - дърво, камък и стък-
ло. Широките зелени площи поливаме 
със събраната дъждовна вода, а в сухите 
месеци – със сондажна. Монтираната 
фотоволтаична система произвежда 50% 
от енергията, необходима за функцио-
нирането на училището, а озонираща 
система намалява отделянето на въгле-
родни емисии.

С всичко създадено до тук и чрез 
заявения нов модел на обучение се 
надяваме, че децата на училище 
„Дени Дидр “ ще растат като щастли-
ви и пълноценни личности, с любов, 
грижа и уважение към себе си, природа-
та и заобикалящия ги свят.
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Аз и моят 
личен тийн
Някои от най-характерните 
комуникативни тактики на 
подрастващия юноша с наболи 
мустаци и фалцетиран глас, 
представени от горката му майка

автор 
Фани Давидова

// РОДИТЕЛСКА СРЕЩА



capital.bg | август 2021 г. | КАПИТАЛ 

49  

ЛЛято е. Юли. Слънцето блести и 
ведро се разхожда по яркосиньото 
небе, играе си на федербал с пухка-
ви белоснежни облачета, а вълните 
закачливо приплясват по брега, гъ-
деличкайки с весели пръски хората 
на първа линия. Ведрост и радост из-
вира, докъдето поглед стига. Но по-
чакайте! Момент! В центъра на тази 
безметежна идилия е посадено стран-
но същество, облечено от горе до долу 
в черни дрехи, зачулено с качулка, от 
която се подава само сбърчен недово-
лен нос. Обуто е с високи кецове и е 
скръстило сърдито ръце пред гърдите 
си. До него невъзмутими мили хора 
опъват хавлии, подмятат си шеги, 
смеят се, а при всеки звук на ведър 
глас или смях странното същество се 
разтърсва в конвулсии на отвращение 
и досада. ДА! Правилно сте се досети-
ли, уважаеми дами и господа, това е 
ТИЙНЕЙДЖЪРЪТ! Довлечен насила 
на плаж от жестоките си родители, 
той се старае с всички сили нито един 
слънчев лъч да не проникне под ка-
товете текстил и да докосне бледата 
му като на туберкулозно болен кожа. 
Родителите,  ако са умни, не обръщат 
грам внимание на тая драма, дори 
когато тийнейджърът откъртва ня-
колко дълбоки въздишки, тръшва се 
на пясъка и се завива допълнително 
с 3 хавлии. Приятелите, свидетели 
на спектакъла, вдигат въпросително 
вежди към родителите  (нали разби-
рате, никой не смее гласно да попита) 
и получават успокоителна гримаса в 
отговор, в смисъл "Не обръщай вни-
мание!". Разговорите на възрастните 
около сърдит тийнейджър винаги са 
безмълвни. Говори се с вежди, мими-
ки и гримаси - същински модерен те-
атър НО.

Изобщо животът с тийнейджър е 
истински сървайвър, изпълнен с из-
ненади, неочаквани обрати и екстрем-
ни изпитания. Той започва внезапно 
и без предупреждение. Стартът може 
да бъде даден някоя невинна сутрин 
на събуждане, когато заспалата къща 
бива огласена от сърцераздирателен 
рев "МАМО ИМАМ ОГРОМЕН ЧЕРЕН 
КОСЪМ НА ПОДМИШНИЦАТА, ГОС-
ПОДИ, КАКВО ДА ПРАВЯ СЕГА?!", но 
може и да ви сполети вечер, когато 

детето доброволно и без подканяне 
влезе в банята и вместо обичайните 6 
секунди престои там 2 часа, изразход-
вайки наведнъж 100-литровия бойлер.

От този черен момент насетне цар-
ството ви на авторитетни възрастни е 
приключило. Започва животът ви на 
неуки, глупави и невероятно досадни 
старомодни образци от пещерната 
епоха, чиято единствена житейска 
мисия е да ограничават полета на 
свободната душа на тийнейджъра. 
Или поне така изглеждате в очите 
на вашето порастващо дете. Честито! 
Разбира се, всички деца са различни 
и преминават по свой начин през пре-
хода дете - възрастен. Убедена съм, 
че в някаква паралелна вселена има 
тинейджъри, които са весели, без-
грижни и не се разкъсват от въпроси 
и съмнения, но аз лично не съм попа-
дала на такива. Ето някои абсолютно 
задължителни явления, наблюдавани 
в епохата живот с тийнейджър:

Айролът
"Айролването" представлява превър-
тане на очните ябълки на 360 градуса 
и поглеждането на родителя с бялото 
на очите. Айролът е основен способ за 
комуникация на тийнейджъра. С ай-
рол се отговаря на въпроси, водят се 
разговори, изразява се отношението 
на подрастващия към целия заобика-
лящ го свят. Например:

- Добро утро, Никола!
Айрол.
- Ще закусваш ли?
Айрол.
- Днес е студено, облечи си яке.
Мощен айрол, с който почти се 

скъсва очното сухожилие.
С айрол също така се реагира на 

природни явления, обществени съ-
бития и малки деца. Например: Вали 
дъжд - айрол; Уличен музикант - ай-
рол; Невръстен роднина - брат, сестра, 
братовчед, който иска общуване - ай-
рол, и т.н.

Остави... няма значение!
Традиционен финал на тийнейджър-
ско изказване в извънредно редки-
те случаи, когато тя/той рече да ви 
удостои с вниманието си и да сподели 
нещо. "Остави... няма значение" е за-

вършекът на много теми, от такива 
за душевни преживявания: "Мамо, 
има една песен, ти едва ли си я чу-
вала де (изключено е да знам кои са 
"Пинк Флойд")... Leave those kids alone 
и там в текста се казва... остави... няма 
значение!", до по-битови неуредици: 
"Мамо, в банята няма кър... остави... 
няма значение!" Тази широко из-
ползвана финална реплика винаги е 
придружена от горчиво поклащане 
на главата, изразяващо дълбокото 
разочарование на тийна от вас и жи-
вота като цяло.

Аблтрпхоедхъхесфеуэздндуфхцу-
фх -  произнася приглушено Никола 
със силно драматична интонация.

- Никола, би ли повторил, не те 
разбрах.

Откъртва се въздишка. Следва 
драматична пауза. Айрол, при който, 
убедена съм, може да си види малкия 
мозък.

- Все едно... остави... няма значе-
ние!

И така 46 287 пъти на ден.

Температурното регулиране
Тийнейджърите имат тотално бъгна-
ти температурни рецептори - убедена 
съм в това. Така например в най-лю-
тата зима те излизат по шорти и къс 
ръкав, а по време на юлските горещ-
ници са навлечени с дълъг панталон 
и черен памучен пуловер с качулка. 
Напълно безсмислено е да се спори 
с тях по този (а и по всеки останал) 
въпрос. Ако принудително го накара-
те да си облече яке, зад ъгъла то ще 
бъде натъпкано в чантата, а тийнът 
ще продължи пътя си спокоен и гол 
при минус 35 градуса. На плахото за-
питване няма ли да заври с 2 блузи и 
яке на 16 август се отговаря троснато: 
"Краката ми са ужасни, не искам ни-
кой никога да ги види."

Лъжите
Тинейджърите имат животоспасител-
на нужда да послъгват, независимо 
дали имат основание или не. Като 
дете аз имах толкова много ограни-
чения (ще кажа само, че ме прибираха 
в 8 часа до 12-и клас), че просто бях 
принудена да лъжа. Затова си обещах, 
че когато аз стана родител, моето > 50
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дете ще има по-голяма свобода. Ето 
така, викам си аз, той ще ми има дове-
рие и няма да ме лъже. Нищо подобно.

- Днес след училище, щедро пред-
лагам аз, не се прибирай веднага, ако 
искаш, идете до парка, разходете се, 
въобще прави каквото знаеш, само 
ми се обади да знам къде си.

- Не, мамо (имам чувството, че 
НЕ се казва рефлекторно), днес ще 
се прибера веднага, защото имам да 
уча, а и нямам настроение.  - Виждате 
- старателен, отговорен и с дълбока 
душевност.

Три часа след последния учили-
щен звънец противният тийн не се е 
прибрал, телефонът му е изключен, а 
бабите му го издирват, като ми звънят 
през 10 минути в работата. Когато все 
пак се добирам до него, получавам 
отговор, че е бил при една от бабите, а 
след проведени следствени действия 
и разпит се оказва, че е бил в парка. 
На въпроса защо е целият тоя цирк, 
след като има зелена светлина да пра-
ви каквото иска, получавам викове: 
"ЗАЩО МИ ОТНЕМАШ ВЪЗМОЖ-
НОСТИТЕ ДА ЛЪЖА КАТО ВСИЧКИ 
НОРМАЛНИ ХОРА?!"

Изключеният звук на телефона
Това докарва до лудост всички роди-
тели на тийнейджъри, но няма земна 
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промени положението.
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заря за нас, салюти...  това искам 
да знам. Във всеки случай - поклон 
пред майката природа. Тя няма греш-
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Единственият начин да бъде продъл-
жен човешкият род.  

Г
Плуване за малките, лека 
атлетика за големите   
Активните деца се възпитават 
от спортуващи родители  

Готови… На стартааа… БУМ! Спомняте 
ли си колко свобода и щастие носеше този 
сигнал, когато бяхме малки? Използваше 
се за начало на звездни надбягвания, ръ-
копашни боеве, запомнящи се мачове и 
скоростни изкатервания на дърво.

Днешните деца, нашите деца, живеят 
в малко по-различни времена. Нужда-
та от свобода, движение и усвояване 
на нови умения обаче си е все същата. 
Спортът е именно онова нещо, което 
може да помогне на най-малките да 
бъдат по-здрави, истински заредени и 
концентрирани.

Началото може да е лесно
Плуването и гимнастиката са добър на-
чин да запознаем децата си със спорта 
още докато са в детската градина, а след 
това спокойно можем да продължим с 
бойни спортове, лека атлетика и отбор-
ни игри с топка. „За всички възрасти 
са подходящи спортовете, които са най-
близо до естественото движение в прос-
транството и развиват в синхрон всички 
мускулни групи, както белите дробове“, 
коментира лекоатлетката Магдалена 
Христова, която от години е треньор на 
деца в дисциплината. 

„Такива са плуването, гимнастиката 
и леката атлетика“, обяснява още тя. 

От голяма важност е родителят да се 
съобразява и с интересите на детето и да 
му позволява да опитва различни спор-
тове, докато намери своя. Един достъпен 
начин да се осъществи това е спортната 
детска карта MultiSport Kids. В мрежа-
та на картата има над 400 спортни зали 
в страната, в които децата да открият 
новата си страст в спортове като кате-
рене, танци, бадминтон, йога, както и 
стандартните плуване и гимнастика.

Как им се отразява?
„Спортът безспорно повишава само-
чувствието на децата и подобрява не 
само двигателната, но и социалната им 

Басейни и 
трамплини  
най-желани през 
ваканцията

Басейните, трамплините и ма-
човете по бадминтон са основ-
ният начин, по който децата се 
забавляват по време на лятната 
ваканция. Това сочат данните 
на създателите на картата 
MultiSport Kids  - „Бенефит Сис-
темс България“. Детската карта 
на компанията подкрепя спорта 
при подрастващите от три 
години. Всеки родител, който има 
карта за спорт MultiSport като 
служител на компания, може да 
издаде MultiSport Kids за собст-
вените си деца на възраст до 15 
години. Както при картата за 
възрастни, така и при детската 
всеки ден може да се спортува 
веднъж. А най-забавното е, че все-
ки ден детето може да опитва 
различен спорт на различно мяс-
то, докато не срещне истинска-
та си страст.

По данни на „Бенефит Системс“

Трябва, трябва, трябва…
Както във всичко друго, така и в спор-
та „трябва“ не е стратегията, която ще 
пожъне най-добри успехи и ще накара 
децата ни да заобичат спорта. „Жела-
нието за спортуване се появява на първо 
място с личен пример. Когато родителят 
спортува, детето много по-лесно развива 
желание и разбиране към спорта“, казва 
от опит Магдалена Христова. Превръ-
щането на спорта в навик също става 
основно с много постоянство от страна 
на родителите.

В големия град е много трудно да се 
организират всички активности и уроци 
за децата, затова е добре спортът да ста-
не част от програмата и „задълженията“ 
през деня колкото се може по-рано, до-
пълва треньорът. Така и по-лесно може 
да се намери балансът между уроците 
и спорта, без детето да трябва да изби-
ра едното или другото. „Често чувам за 
наказание да не идеш на тренировката, 
защото не си написал домашното си. И 
двете активности – ученето и спортът, 
изграждат и възпитават децата, така че 
съветвам родителите да избират други 
подходи за наказание, ако е възможно“, 
споделя още Магдалена Христова.

култура“, споделя своите наблюдения 
Магдалена Христова. Чувството за при-
надлежност и самочувствието са особе-
но важни в тийнейджърските години и 
спортът е един от най-преките пътища 
до това, категорични са и психолозите. 
„Активното кръвоснабдяване на мозъч-
ната клетка при спортуване пък помага 
за по-добрата концентрация и запомня-
нето на уроците“, убедена е Христова. 
Сред другите качества, които развиват 
спортовете, неизменно са дисциплината, 
уважението и организираността.

съдържание от
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Той само обича 
да си крещи
За едно детско приятелство, уроци по 
каране на колело и "различните" деца, 
които в Япония наричат "надарени"

автор 
Юлиана Антонова-Мурата

На две малки улички разстояние от 
дома ми в Токио се излиза на един от 
най-големите столични булеварди - 
"Роппонги".  Всяка сутрин в точен 
час неголям червен автобус чака 
учениците на предварително опре-
делено място на ъгъла. Неведнъж 
случайно съм го виждала, когато 
пристига за тях или ги връща от за-
нятия. Защото той е училищен рейс 
и това е неговото предназначение. 
Забелязах, че някои от децата са с 
Даун синдром, други с гръбначни 
изкривявания, с аутизъм. Близките 
им ги придружават до него и остават 
на улицата. Шофьорът на червения 
автобус с червена шапка и унифор-
ма, каквато никога не бях виждала, 
слиза, обръща глава към децата, ус-
михва им се, приветства ги едно по 
едно с кратък поздрав, помага им 
да се качат. Те заемат местата си. 
Този утринен ритуал се повтаря и 
следобед, когато ги връща – помага 
им да слязат. Преди да потеглят в 8:00 
ч. за училището, което е извън То-
кио, виждам, че в рейса винаги има 
придружител. Говори им нещо, вни-
мателно ги настанява на седалките, 
слага предпазните колани. След това 
потеглят. Следобедите им помага с 
раничките – те са в червен цвят и от 

олекотена материя. Предава едно по 
едно децата на родителите. А с мал-
чуганите се разделят с прегръдка.

Впечатли ме следното - върху ра-
ничките на учениците и на автобуса 
пише GIFTED (НАДАРЕНИ). В пре-
сата и по телевизията така ги нари-
чат – надарените деца на Япония. И 
наистина те са надарени!

През коледната ваканция разказ-
вах на шестгодишния Джейми ин-
тересната история за дъщерята на 
президента на корпорацията СОНИ 
- господин Масару. Тя е също "нада-
рена" и с невероятно интересен жи-
тейски път без никаква родителска 
помощ. Колко глад и емпатия има в 
сърцата за доброто установих, когато 
споделях мислите си със семейството 
ми и с много мои приятели.

...
Неотдавна на съседната улица в 

нова къща се настани младо семей-
ство с три деца. Едното от тях очевид-
но страдаше от някакво заболяване, 
защото винаги когато минавахме по-
край тях, се чуваха неговите покър-
тителни и неовладими редуващи се 
стонове с писъци. Никой от съседите 
ни не знаеше какво става зад дебе-
лите стени на къщата. И не обсъж-

даха. Избягваха да спират майката, 
поздравяваха любезно и толкова. 
Предполагах, че детето има синд-
ром на Турет*, но, разбира се, има и 
други диференциалнодиагностични 
възможности, които само неговите 
лекари и семейството му знаеха.

Когато майката го извеждаше 
пред къщата им, буквално за ми-
нутки глътка чист въздух, мом-
ченцето, изглежда, се плашеше от 
непознатата улична обстановка и 
издаваше още по-покъртителни пи-
съци и звуци.

...
Един пролетен ден Джейми про-

фуча с колелото си край тях, нап-
рави завой и докато връстникът му 
стоеше пред дома си и издаваше 
страховити писъци, малкият коло-
ездач, без да се обезпокоява от този 
факт, натисна рязко спирачки до 
него. Детето се обърна и чу Джей-
ми да казва: "Искаш ли да караме 
заедно колело? Ако не знаеш, ще те 
науча. Единствено е важно да пазиш 
равновесие!"

Бях стигнала с покупките си до 
ъгъла и се спрях да изчакам Джей-
ми. Малкият съсед като че ли се 
заслуша в обяснението, спря за миг 
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най-малките
Препоръките на д-р Моника Матева за орална 

хигиена от най-ранна детска възраст  

От изключителна важност 
е грижата за оралната хиги-
ена да започне с появата на 
първото поникнало зъбче. 
Дентална клиника M Smile 
препоръчва да използвате 
продуктите на SPLAT, тъй 
като действието им е доказа-

но както клинично, така и от 
дългогодишни наблюдения 
в практиката. SPLAT Organic 
Pharma ceuticals е водеща 
компания в разработването и 
производството на високока-
чествени натурални продукти 
за орална хигиена за цялото 

семейство. За устната хигие-
на на децата SPLAT предлага 
отделни серии, съобразени 
с възрастовата специфика 
на детските зъби: BABY 0-3, 
KIDS 2-6, JUNIOR 6-11, JUICY 
2-11. Детските пасти за зъби 
SPLAT са до 98% натурални, 
базирани на патентована сис-
тема от млечни ензими, под-
държащa имунитета в устна-
та кухина. Съдържат калциев 
хидроксиапатит в нанофор-
ма и гел от алое вера, които 
защитават детските зъби от 
кариес, укрепват емайла, 
венците. Благодарение на L-
Arginine облекчават пониква-
нето на млечните зъби, като 
понижават чувствителността. 
Екстрактите от червена боро-
винка, нар и витамините А и 
Е имат антиоксидантни и про-
тивовъзпалителни свойства.

Акцентираме, че пастите 
са безвредни при поглъщане, 
не съдържат флуор, глутен и 
алергенни съставки.

Четката за зъби SPLAT е 
с удобна ергономична фор-

ма и гумено покритие на 
главичката за максимално 
удобство и безопасност при 
почистване на зъбите и вен-
ците. Влакната  са меки, об-
работени със сребърни йони, 
което ограничава растежа на 
бактерии върху тях. За най-
малките почистването е със 
силиконов напръстник – в 
комплект с пастата BABY 0-3.

Възрастово диференцира-
ни и с пленяващо разнообра-
зие от вкусове, продуктите на 
SPLAT превръщат миенето 
на зъбите във вкусно удо-
волствие за децата!

Правилната орална хиги-
ена в комбинация с качест-
вени продукти и редовни 
профилактични прегледи 
осигуряват красива и здрава 
усмивка!

Продуктите на SPLAT ще 
намерите в най–добрите апте-
ки и супермаркети, онлайн в 
emag.bg, store.bg, remedium.
bg. Повече за тях научете на 
www.facebook.com/SPLAT.
Bulgaria/
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да пищи, а майката смутено и вмес-
то него припряно отговори: "Не, не, 
той няма да може. Изобщо не може. 
Няма, няма как заедно. Ти си карай 
сам." Тъкмо да повикам Джейми да 
продължи, дочувам го да казва, все 
едно изобщо не е разбрал или чул 
думите на майката: "Чакай, чакай 
само за минута. Имам едно "учебно" 
колело, на него се научих, то е с три 
колелета. И забравих да ти кажа: Аз 
съм Джейми. Джейми ми казвай! 
Веднага се връщам."

Остави колелото пред нас и грабна 
от паркинга старото с три колелета. 
Забута го нетърпеливо към момчето, 
което очевидно не се беше прибрало, 
защото пронизителните писъци не 
спираха. Останах да го чакам.

Такова вмешателство ми се стори 
прекалено, та реших да отида и да си 
прибера внучето. Бързо установих 

обаче, че Джейми се оказа неверо-
ятно добър педагог - виждам да при-
ближават двамата към мен, а детето 
е седнало на велосипеда. Шестгодиш-
ният Джейми, поприведен от едната 
му страна, го държи за рамото, а с 
другата си ръка направлява внима-
телно колелото и му говори: "Щом 
Марико чан се научи, а тя е малко 
момиче, по-малка от нас, значи и ти 
можеш. Ама не става отведнъж. Ще 
продължим пак. Всеки ден, докато 
се научиш. Аз знаеш ли колко дълго 
се учих? Цели сто години", успокоя-
ва той "ученика" си. "В четири часа 
се връщам и после съм свободен, да 
знаеш. В четири!"

 …
От този ден нататък всяка су-

трин Джейми държеше да тръгва 
петнайсет минути по-рано за своето 

училище, за да може да отиде навре-
ме на ъгъла с големия булевард и да 
помаха с ръка на приятелчето си в 
червения автобус. Един ден то му се 
усмихна и също му помаха.

Вървим и казвам: "Знаеш ли, май-
ка му ме спря и сподели, че откак-
то сте толкова добри приятели, то 
обичало да повтаря твоето име и да 
се усмихва. И докторът му намирал 
подобрение - по-малко издавал кря-
съци."

Джейми ме поглежда учуден и 
казва: "Ама той изобщо не е болен, 
само обича да си крещи!"  

 
 Синдром на Турет* – невроло-
гично заболяване на името на 
френския невролог Жорж де ла 
Турет, който през 1885 г. пуб-
ликува изследване върху девет 
случая на заболяването.
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А може ли легенда 
за възглавницата?
След десетилетия 
затишие днес 
българската 
литература за 
деца е пъстър 
свят, в който 
съжителстват 
феи и буболечки, 
вършат се чудеса 
и "глупости", а най-
важният герой е 
детето

автор 
Вера Асенова*
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М"Мамо, разкажи ми истинска леген-
да", казва петгодишната ми дъщеря 
в очакване на редовната приказка 
преди заспиване. "Има ли легенда 
за луната?"

"Има", казвам и започвам да 
разказвам за прекрасната девойка 
- луната, и силният горд момък - 
слънцето, за техния спор кой свети 
по-силно, кой е по-красив, по-важен 
и по-любим на хората. Този спор ги 
скарва и разделя и в крайна сметка 
ги обрича на безконечна гонитба. 
Получава се една легенда за невъз-
можната любов, която подсказва, че 
"любовта не завижда".

"Мамо", прекъсва ме моята слуша-
телка, ама това истинска легенда ли 
е или ти си я измисляш?" "Истинска 
е." Бързам да не я разочаровам и про-
дължавам нататък, като съм напъл-
но убедена, че все някъде човечество-
то е поместило подобна легенда или 
басня за небесните тела. Завършвам 
разказа си и питам: "Хареса ли ти?" 
Тя казва: "Дааа! А Може ли сега ле-
генда за възглавницата?"

Големи теми или ежедневни 
истории?
По времето, когато аз бях дете, всич-
ки приказки бяха дълги, с драмати-
чен сюжет и поучителни. Приказки 
за възглавници, за някой, който си 
мие зъбите или избира подарък за 
мама, който се учи да казва "моля" 
или "извинявай", приказки за ежед-
невни ситуации просто нямаше. Днес 
наред с традиционните приказки има 
изобилие от полезни и увлекателни 
истории, които помагат на родители-
те и на децата да оприказнят, вместо 
да оприказват поведението, което 
искаме да насърчим у децата. Това 
без съмнение е богатство и се цени от 
родителите, които в групите за спо-
деляне на опит в социалните медии 
често търсят препоръка за книжки, 
с които да помогнат на децата си да 
се приучат към ползване на гърне, 
да си мият ръцете, да преодолеят 
скръбта от загуба на близък човек 
или да се отнасят по-милостиво към 
домашната котка. И добрата новина 
е, че понякога тези книжки наистина 
помагат. Тогава, когато са успели да 

намерят някаква вълшебна ключал-
ка, през която детското въображение 
да прокара себе си в образа на глав-
ния герой.

Най-добрият от двата свята, разби-
ра се, е този, в който книгата успява 
да постигне и двата ефекта – да за-
плете в големите теми ежедневните 
ситуации и да създаде от скритото 
послание живо същество – образ и 
подобие на самото дете у самото дете. 
Детето да си представи, че говориш 
за него, а не на него, чрез героя и не-
говите преживелици.

Героите вчера и днес
Очаквано, книгите за най-малките 
са населени с герои животни: патета, 
мишлета, птичета, лисички, мече-
та. Но в сравнение с героите преди 
днешният свят на детските герои се 
"демократизира" и включва все пове-
че червеи, охлюви, паяци и калинки, 
змии и гущери, които не са непремен-
но злодеи. Принцесите вече не мечта-
ят само за красиви принцове, а искат 
да станат лекарки и дори се сдружа-
ват с изконния си враг – дракона, кой-
то пък става летящата линейка Зог. 
И ако в миналото приказките са били 
инструмент за патриархално възпи-
тание, днес "поуките" са в синхрон 
с веруюто, че всеки може да стане 
какъвто си поиска, стига да… иска. 
Това естествено ни отвежда в свят, 
в който децата искат твърде много 
неща, и на помощ идват книжките, 
посветени на ежедневни ситуации 
за справяне с проблема "искам" или 
с проблема "не искам (например да 
си подреждам стаята)".

В книгите за по-големи деца има 
естествено повече герои деца, но 
също и феи, еднорози, суперсили и 
заклинания. Само че и феите не са 
каквито бяха. Вече не са само добри 
закрилници, а могат много неща да 
объркат със своите капризи, претен-
ции и досадно бръщолевене. Всъщ-
ност се оказва, че децата трябва да 
се грижат за феите вместо обратното, 
както е познато от класическите при-
казки. Дали това учи децата в еже-
дневието си да се грижат за своите 
по-малки братя и сестри или домаш-
ни любимци, не знам. 

*Вера Асенова е икономист, полито-
лог, университетски преподавател, 
преводач и редактор. Образовател-
ните и творческите й търсения 
я отвеждат от Централноевро-
пейския университет в Будапеща 
до Калифорнийския университет в 
Бъркли; от Института за хумани-
тарни и социални науки във Виена 
до Центъра за европейски интег-
рационни програми в Ковънтри, 
Великобритания. Вера е майка на две 
дъщери и автор на детската книга 
"Птичето и дървото", изд. "Софт-
прес"
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Дали развенчаването на мита за 
принцеси и феи и замяната на сват-
бения хепиенд с триумфа на личнос-
тното развитие подготвя децата по-
адекватно за днешния свят, знам още 
по-малко. Но наблюдаваният факт е, 
че приказките днес отразяват света 
на възрастните и представата им за 
това какви трябва да бъдат децата в 
не по-малка степен от класическите 
приказки, спомагали в миналото на 
патриархалното възпитание. Или и 
преди, и сега приказката провежда 
някаква педагогика (от гр. детеръ-
ководство), където възрастният ръ-
ководи детето.

Преди няколко месеца на фестива-
ла "ВарнаЛит" участвах в дискусия 
за детска литература и книгите за 
деца, която беше озаглавена "Деца, 
възрастни, деца". Дискусията беше 
между автори, а не между критици, 
професионална критика на детска 
литература, доколкото ми е известно, 
у нас няма. Разговорът беше между 
автори за писане на книги, но той 
беше и среща с деца читатели, които 
също задаваха въпроси и се нарежда-
ха за автографи. Самото заглавие на 
панела "Деца, възрастни, деца" даде 
път на въпроса: "С какво в себе си се 
свързвате, когато пишете?" Да, писа-
нето на детска литература се прави 
от възрастни и е насочено към деца. 
Но интересно е първото "деца", на-
чалото, искрата на волтовата дъга 
деца-възрастни-деца. Авторите дадо-
ха различни отговори – детето в мен, 
което отказва да порасне напук на 
всички отговорности; детето, което 
съм била преди време, нещата, които 
си спомням от своето детство, но не 
като конкретни случки, а като гледна 
точка; децата около мен, тези, които 
съм родила и познавам, или тези, на 
които съм преподавател и търся тях-
ната безпогрешна обратна връзка. За 
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думата "глупости". Често многото 
думи водят до излишност и неразби-

ране, което затормозява децата, дори 
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К
Интересът към 
дебитните карти 
за деца и младежи 
се увеличава
Като нация ние вярваме, че наред със 
здравето децата са най-голямото ни бо-
гатство. Инвестираме в тяхното образо-
вание и възпитаваме у тях ценности и 
качества, с които да развият потенциа-
ла си. Един от най-важните аспекти на 
това е да научим децата на отговорно 
поведение към материалния ресурс и 
финансите, и то от най-ранна възраст. 

За все повече родители Банка ДСК е 
предпочитан партньор в това начина-
ние, тъй като предлага дебитни карти 
за децата от всички възрасти. За най-
малките, на възраст между 7 и 14 годи-
ни, е предназначена карта ДСК Старт; 
тийнейджърите между 14 и 18 години 
могат да се възползват от предимствата 
на карта ДСК Тийн, а ДСК Макс е под-
ходяща за младежите между 18 и 24 годи-
ни. И други банки в страната предлагат 
детски карти, но единствено картите от 
Банка ДСК могат да бъдат с вашето дете 
от първия учебен ден до завършването.

През последните няколко години 
търсенето на детски карти нараства със 
стабилно темпо и това не е случайно. От 
една страна, пандемичната обстановка 
оказа влияние. Независимо че за голя-
мата част от децата учебната година 
не беше присъствена, много родители 
избраха да ограничат достъпа до физи-
чески пари на децата си и предпочето-
ха да използват по-безопасните и бързи 
безконтактни плащания. Благодарение 
на препоръките на здравните власти и 
призива да се ограничат плащанията в 
брой все повече училищни лавки и малки 
магазинчета осигуриха ПОС терминали. 

От друга страна, банковите такси са 
съобразени с ползвателите. Също така 

банковата карта показва на детето, че 
родителите му гласуват доверие. Пси-
холозите смятат, че така у малчуганите 
се възпитава умението да се грижат за 
своите вещи и финанси и се повишава 
тяхната самооценка. Не на последно мяс-
то, дори и най-малките потребители с 
дебитна карта в ръка помагат на бизнеса 
да излезе „на светло“. По този начин пол-
зите са не само за всяко домакинство, а и 
за обществото като цяло. Наред с другите 
предимства Банка ДСК предлага още 
възможности за детските и младежките 
карти – експресно издаване и подновя-
ване при загубване и/или забравяне на 
ПИН код, доставка на картата с куриер, 
избор на дизайн от галерията и др.

С нарастването на възрастта на детето 
нарастват ползите за него и за семейство-
то. Ето пет причини защо е добре детето 
да бъде подсигурено с подходящата кар-
та от Банка ДСК:

ДСК Старт – карта, подходяща 
за деца между 7 и 14 години:

 > Тегленето от банкомат на Банка ДСК 
е безплатно

 > Няма такса за откриване на сметка и 
за издаване на картата, няма месеч-
на такса за поддържане на сметката; 
плащанията с карта са без такси във 
всички търговски обекти в страната 
и чужбина, както и за трансакции 
онлайн

 > Независимо дали детето е на зелено 
училище, спортно състезание, екскур-
зия или в съвсем ежедневен момент, 
то винаги разполага с джобни

 > Бързо и лесно блокиране на картата 
в случай на изгубване

 > Чрез ДСК Директ и DSK Smart родите-
лят зарежда картата напълно безплат-
но дори в неработен ден. Също там в 
реално време могат да се променят 
лимитите за теглене на банкомат и 
при плащане на ПОС.

ДСК Тийн – карта, подходяща за 
деца между 14 и 18 години:

 > Няма такса за откриване на сметка и 
за издаване на картата, няма месечна 
такса за поддържане на сметката, без 
такси при плащане във всички тър-
говски обекти в страната и чужбина, 
както и за трансакции онлайн

 > Тегленето от банкомат на Банка ДСК 
е само 10 стотинки

 > Родителите могат да променят ли-
митите за трансакции на ПОС и АТМ 
през ДСК Директ и DSK Smart

 > Тийнейджърът винаги разполага с 
джобни, дори когато е далеч

 > Учи се да планира своите плащания 
и тегления, както и да спестява част 
от джобните си.

ДСК Макс – карта, подходяща за 
младежи между 18 и 24 години:

 > Няма такса за откриване на сметка 
и за издаване на картата. Тегленето 
от банкомат на Банка ДСК е само 10 
стотинки, а месечната такса за под-
държане на сметката е 50 стотинки

 > Младият човек винаги разполага с 
финансите си - в ежедневието си и 
когато пътува, и се учи да планира 
своите плащания и тегления, както и 
да спестява част от дневните си пари

 > По сметката може да се ползва кредит 
за обучение или овърдрафт, както и 
за получаване на стипендия и други 
преводи

 > Чрез ДСК Директ в реално време може 
да се проследява наличността по смет-
ката и движението по картата, както 
и да се променят лимитите за тран-
сакции на ПОС и АТМ

 > Лесно и бързо издаване на междуна-
родна студентска и младежка карта 
DSK ISIC и DSK EYC, които осигуря-
ват специални привилегии и ценови 
отстъпки в страната и чужбина за 
всички, започващи висше образование 
или навършили пълнолетие.

dskbank.bg
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https://dskbank.bg/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/dsk-smart
https://dskbank.bg/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/dsk--isic
https://dskbank.bg/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D1%81%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%B4%D1%81%D0%BA-%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B4%D1%81%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://dskbank.bg/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%B4%D1%81%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%B4%D1%81%D0%BA-%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B4%D1%81%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81
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Разговорът 
за секс не е за 
семейството
Средната възраст, при която у нас децата 
започват да правят секс, е шестнайсет години, 
сексизмът е част от обществената нагласа, а 
за хомосексуалността се говори трудно, казва 
Радослав Мирчев, доброволец към платформата 
loveguide

В готините клипчета на 
платформата Loveguide 
- най-свежото, смислено и 
полезно място за разговори 
на тема "секс" с децата 
-  ще го срещнете просто 
като Радо. Иначе официал-
ното му представяне пак 
там е следното: "Радослав 
Мирчев е учил маркетинг 
в УНСС и е съосновател на 
култовите места в София 
бар "Петък" и Mixtape 5. 
Освен това е и какво ли още 
не. Неуморна душа с куп 
интереси като екстремни-
те спортове и сексуалното 
и здравното образование на 
младите хора. Включи се в 
Loveguide като "мъжката 
гледна точка" всяка втора 
събота на месеца в канала 
ни в YouTube. И следващите 
две години обиколи десетки 
училища в цяла България 
като един от обучители-
те ни, които провеждат 
часове по темите в час на 
класа."

Ще добавим, че Радо е до-
броволец към платформа-
та, която съществува вече 
от близо шест години. Тя 
е единственото българско 
интернет пространство, 
където тийнейджърите 
(а и по-малките) могат да 
получат актуална, прове-
рена и подходящо предста-
вена информация за всичко 
от "онова-за-което-те-е-
срам-да-говориш-с-вашите". 
Loveguide е направен така, 
че да задаваш въпроси, на 
които винаги получаваш 
точните отговори от 
професионалисти или при-
ятелски настроени млади 
хора като Радо. И понеже 
той е сред най-активно ра-
ботещите в гайда, а и е от 
обучителите, които реално 
се срещат с децата, реших-
ме да му зададем няколко 
въпроса, за да се ориенти-
раме като родители като 
как изглежда сексът и про-
изводните му теми в света 
на тийнейджърите.

ККакво те накара да станещ за добро-
волец към Loveguide?
Според мен в България като цяло за 
хората сексът и сексуалното възпи-
тание на децата е тема табу. Това е 
останало така от едно време и днес 
имаме определен път, който трябва 
да се извърви, за да се промени тази 
нагласа и да се освободим от табуто. 
Всъщност е важно да се знае, че раз-
говорът с детето за секс не е разговор 
за семейството. Противно на много 
хора, които смятат, че тези неща 
трябва да се изговорят в семейната 
среда, аз твърдя, че не е така. И това, 
че хората не провеждат този разго-
вор в семействата си, не е защото са 
смотани и не знаят как, а защото по 
същество той НЕ Е за семейството. 
Той трябва да се провежда в друга 
среда, в която на децата и на обучи-
телите да им е свободно, приятно и 
леко да говорят за тези неща. Затова 
и не става у дома - не можеш да се 
отпуснеш пред родителите си така, 
нито пък те могат да се отпуснат 
пред детето си.

Как стигате до децата - те ли ви 
търсят или вие отивате при тях?
Двустранно е. Имаме ютюб канал 
и там казваме на децата да бъдат 
проактивни и да ни търсят. Така хо-
дим на гости в различни училища, 

// ТРУДНА ТЕМА

автор 
Ида Бахарян
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Разговорът 
за секс не е за 
семейството

най-често това става в часа на класа. 
Разбира се, тогава има и организа-
ция, в която обикновено са свързани 
учител, директор и наш представи-
тел. В първите минути на срещата 
разказваме малко за Loveguide, пред-
ставяме какви са възможностите на 
платформата, как да действат в нея 
и най-важното - че там всяка инфор-
мация е проверена. Съществено е 
това да се разбере, защото иначе, 
ако просто търсиш информация на 
някаква тема, свързана със секс, в 
интернет, попадаш на какви ли не 
глупости - уголемяване на пенис и 
гърди,  предложения за срещи, мо-
мичета, които искат да ти говорят 
на камера… И така важните неща 
всъщност се оказват труднодостъп-
ни. В Loveguide можеш и да зададеш 
въпрос, на който задължително по-
лучаваш отговор.

Какви деца пишат най-често?
Всякакви, но най-често около 15-16-го-
дишни хора, които ги е срам да питат 
или да говорят с някого по сексуал-
ни теми и търсят нас. Като цяло на 
всички ни се иска темата за секса 
да е част от обучението в училища-
та. Засега обаче това е невъзможно 
заради самата учебна програма. В 
часовете по биология уж има някаква 
част, която трябва да се свърже със 

сексуалната тематика, но реално чес-
то, като отидем в часа, разбираме, че 
децата не знаят какво е менструация, 
какво е менструален цикъл. Всички 
му викат цикъл - просто "цикъла". И 
ти им обясняваш всъщност какво е 
това и те стоят и те гледат втренчено, 
защото просто никой не им го е казал.

Кои са най-малките, при които вли-
зате?
Аз съм бил в шести клас и първо-
начално много се чудех какво ще 
си говорим. Но се оказа, че тях ги 
вълнуват неща от сорта на профи-
лите в интернет. Казваме им, че те 
трябва да са заключени така, както 
заключваме домовете си, защото има 
всякакви хора, които могат да се въз-
ползват от тях. И те първоначално 
не възприемат това, за тях това е 
някакъв вид е забрана, рестрикция. 
А има случаи, когато някое дете се 
снима и пише в социалната мрежа, 
че е на фитнес, оказва се, че някакъв 
чичко от другата страна знае къде се 
намира този фитнес и хоп, пристига 
и почва да притеснява детето. Зада-
чата ми там е да накарам децата да 
осъзнаят колко е важно да се пазят 
сами както в реалния живот, така и 
в интернет.

Какво ви питат най-често?

В шести клас действаме по теми, кои-
то смятаме, че са им любопитни. Те 
се притесняват много все още. В сед-
ми-осми клас са по-отворени, после в 
девети и десети ги хваща срам, поне-
же вече им се случват разни неща, а 
в единайсети са много по-спокойни, 
защото най-често вече редовно си 
правят секс. Даже понякога ни гле-
дат като "тия па сега на какво могат 
да ни научат", но после се отпускат 
и разговорите стават.  Моята теория, 
която споделям с тях, е, че както се 
учиш да шофиран, да говориш ан-
глийски или да смяташ, се учиш и 
да правиш секс. И се учиш през вза-
имоотношенията си с хората. Всеки 
следващ път ще е по-добре и след 
време вероятно ще си кажеш "хей, 
да, наистина, аз знам какво правя". 
Не знам дали знаеш коя е средната 
възраст, на която хората започват 
да се чувстват комфортно да правят 
секс…

Нямам представа, но съдейки по себе 
си, бих казала 32-33 години…
Точно така е, това е възрастта. И 
ти, като им кажеш това и те са на по 
седемнайсет, те те смятат за идиот 
или глупак. Но после започват да 
си дават сметка и търсят начин да 
разберат защо е така.

> 60
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Имаш ли своя система за стигане до 
децата?
След представянето директно ги пи-
там за въпроси. В 90% от срещите 
не се задават въпроси, но понеже аз 
съм там за някакви си четиридесет 
минути, гледам да ги провокирам с 
нещо. Един от най-често срещаните 
въпроси на децата е колко трябва 
да ти бъде голям. И е това е хубав 
въпрос, защото споделяш с тях, че 
както не можеш да си смениш цве-
та на очите или номера на обувките, 
така не можеш да смениш и размера 
на пениса си. И че е много по-важно 
как хората взаимно се карат да се 
чувстват. Тъжното е, че порното така 
им е влязло под кожата, че за тях 
сексът е това, което виждат в него. 
Надявам се да им помагаме тепърва 
да виждат романтиката в правенето 
на секс.

Кога тийнейджърите започват да 
правят секс?
Средно в България възрастта е шест-
найсет години. Има такива, които 
правят секс на тринайсет, има и та-
кива, които го правят за първи път 
на двайсет и три.

Има ли среща, която няма да забра-
виш?
В едно училище в софийския квартал 
"Надежда" имах четири часа един 
след друг. И децата питат, остават 
след часовете - звъни звънецът, ама 
никой не излиза в междучасие. Тър-
сят начин да се информират за неща, 
за които ги е било срам пред другите. 
И по едно време едно дете пита: "А 
господине, кое е по-хубаво - отзад или 
отпред?" И няма хихикане, няма по-
дигравки - питат и трябва да дадеш 
отговор и да си честен, иначе край.

Сексизмът усеща ли се при децата?
Това се опитваме да им кажем - че 
е супер всички, независимо дали са 
мъже или жени, да правят колкото 
секс им се прави. Стига единствено 
да се пазят и да знаят какво правят. 
Трудно е заради глобалното бъл-
гарско табу. И при децата се усеща - 
"мъж съм и всичко трябва да е мъжко 
и всички трябва да са мъже", "женки-
те са такива и такива"… Но то това 
трябва да започне като възпитание 
от много по-далеч.

Как се отнасят към хомосексуал-

ността?
Според мен са по-отворени днес по 
тази тема, но въпреки това се при-
тесняват.  В една подобна среща 
имахме две момичета, които видимо 
бяха двойка. И обясняваме как това 
са нормални неща и не бива да се 
притесняват, а едното момиче казва 
"кажете това на майка ми…". Тъжно 
е… направо е страшно всъщност, че 
децата не могат да споделят това на 
родителите си.  
За още въпроси и отговори 
можете да посетите www.
loveguide.bg

Както се учиш да шо-
фираш, да говориш 
английски или да смя-
таш, се учиш и да пра-
виш секс. 



Кой, ако не
КАПИТАЛ
Умно и полезно за

P бизнеса
P средата
P парите ми

Абонирайте се.
Четете неограничено и помагате 
да пишем по важните теми.

capital.bg/abonament

http://capital.bg/abonament
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Планински 
супергерои на 
крехка възраст
Успешният опит на една майка да накара 
децата си да предпочитат планинския преход 
пред компютърната игра

автор 
Радина Сотирова

// ДЕТСКИ ЛАГЕР
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Н"Няма да ме носиш вече, искам 
сама!" Трябва да е на около 5-6 години, 
русолява, мъничка, но оборудвана със 
специални обувки за ходене и ранич-
ка на гръб. Баща й я сваля от плещи-
те си, предупреждава я да внимава 
къде стъпва и тръгва зад нея. Малката 
уверено закрачва по пътеките между 
Седемте рилски езера и само от време 
на време спира, за да се увери, че се-
мейството й я следва. А те са зад гърба 
й - майка, баща, по-голям брат и, раз-
бира се, една неуморна и абсолютно 
мобилизирана баба. Едни от многото 
фамилии, които реално инвестират в 
най-добрия и полезен детски туризъм 
- този из планинските маршрути на 
България. Във времето на пандемия 
и ограничения да си сред природата 
се беше превърнало не просто в лукс, 
а в мечта. Помним добре седмиците, 
които трябваше да прекараме у дома, 
между четирите стени, където цели-
ят ни свят изведнъж придоби съвсем 
конкретна квадратура и вид. И добре 
- ние сме възрастни, можем да овла-
дяваме някак енергията си, да тран-
сформираме нуждите си от движение 
в други занимания или просто да се 
отдадем на домашни забавления. За 
децата обаче това време на изолация 
си беше истински тормоз. А за роди-
телите им… да не говорим. Лично аз 
трябваше да преживея домашната 
стълба за втория етаж да се превърне 
в пързалка с възглавници, на терасата 
да се провежда минитурнир по бягане, 
а диванът в хола да се превърне в те-
пих за борби с всичко живо из къщата 
- баща, моя милост, сестра, куче, котка, 
че и цялата плюшена общественост 
от детски играчки без изключение. 
Точно по това време, докато безсилна 
наблюдавах как домът ми се разпада 
под физическите нужди на едно мом-
че на осем години, преоцених всички 
екопътеки, планински маршрути и 
туристически обекти из родината. И 
си обещах как при първа възможност 
променям изцяло организацията на 
свободното време на хлапетата и във 
всеки удобен миг ги изнасям сред 
природата. Трябва да ви призная, че 
явно не само аз съм достигнала до 
това заключение, защото вече три 
месеца активно бродим из Витоша, 

Родопите, Рила, Пирин и разни горски 
и морски екопътеки и с удоволствие 
установявам, че младите семейства 
с хайкърски дух сме много. Малка-
та туристка, която слезе от гърба на 
баща си, за да обиколи Седемте рилски 
езера на собствен ход, е просто едно 
от поредните доказателства за това. 
Понеже съм сигурна, че и други ро-
дители като мен тепърва ще тръгнат 
из природните красоти на родината с 
децата си, реших да споделя публич-
но личните си изводи на начинаеща 
майка туристическа водачка и да им 
спестя поне част от потенциалните 
грешки.

Мотивацията на детето
Децата, или поне моите, не са с вроде-
но чувство на обич към околния рас-
тителен и животински свят. Искам да 
кажа, че сред първите им изречения 
не са били нито "Обичам планината", 
нито "Хайде сред природата!". Ясно 
е, че това чувство се възпитава и се-
тивата се отварят насочено, с тър-
пение, любов и личен пример. Като 
за начало започнахме у дома да гле-
даме предавания за пътешествени-
ци, планинари и красиви природни 
местности. Обсъждахме маршрутите, 
възхищавахме се на гледките заедно, 
коментирахме къде бихме отишли 
ние. Дядото на сина ни реши на свой 
ред да "подпали фитила" и инициира 
събиране на информация за българ-
ски алпинисти герои и планински 
спасителни отряди. Синът ни много 
се впечатли от техните истории. Клю-
чов момент беше, че ги припозна като 
реални, истински модели за подража-
ние и полека сам замени приказните 
си супермени с тях. Така разбра и че 
героичното е постижимо и той също 
може да бъде герой като тези, на които 
се възхищава. В този смисъл и плано-
вете да тръгне да тренира из планини-
те, да се подготвя за "приключения" 
по екстремните български маршрути 
за него прераснаха в съвсем реална 
програма. Разбира се, наложи се да 
го разколебаем да тръгнем първо за 
Мусала, но този връх влезе в списъка 
ни на по-късен етап и само два месеца 
напред във времето вече беше покорен 
и от осемгодишния. За да мотивирате 

детето си да остави таблета и любима-
та игра, ви трябват, разбира се, и още 
"трикове". Например организирайте 
група от деца. Съветвам ви да си оси-
гурите поне още един възрастен, който 
да е с вас и децата, така че заложете 
на приятели с хлапета на подходяща 
възраст. И на възрастен, с когото наис-
тина сте на един акъл и се допълвате 
и помагате по време на похода.

От опит разбрах, че когато още се 
учат да бъдат хайкъри, децата се нуж-
даят от ясно описание на това, което 
ще им се случи. Затова им давайте 
интересни сюжети и ясни директиви. 
Например "ще тръгнем по тъмно, за да 
видим как изгрява слънцето. После ще 
ходим около час и след това ще седнем 
да закусваме на някое красиво място. 
След закуската ще те заведа на един 
страхотен водопад/скала/връх/язо-
вир, където ще направим снимки и ще 
ги публикуваме в твоята страница. Ве-
черта ще си направим лагерен огън в 
една хижа, където ще се срещнем с ис-
тински планинари и ще пием вълше-
бен чай от билки за суперпланинари". 
Винаги работи добре да им делегирате 
някакви "важни" права - например да 
носят фенерче или компас. Не забра-
вяйте от време на време да им ги иска-
те за нещо, за да се чувстват истински 
важни и ангажирани.

Какво да знаем и подготвим
 > На първо място, ясен маршрут без 

трудности, особено за по-малки деца 
или начинаещи в походите. Предвари-
телно показвайте на децата картата и 
пътя, по който ще минете - това много 
им харесва, а и започват неусетно да 
се ориентират по карта.

 > Направете си ясен план с вариант 
1, 2 и 3, в случай че времето ви пре-
даде, детето се измори или разболее 
или пък теренът се окаже по-труден 
от предвиденото. Научете детето, че 
добрият планинар или хайкър преце-
нява риска и при нужда може да се 
откаже от целта в името на здравето 
и живота, които са най-важни.

 > Като говорим за риск - вие сте въз-
растният, който е отговорен той да е 
минимален, но и да научите децата 
да го преценяват. Знаете, че най-доб-
ре това става чрез преживяване, > 64
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но все пак организирайте безопасни 
преживявания за малките планинци. 
Обяснете им например защо огънят 
е опасен в гората, като им запалите 
клечка кибрит и изгорите една суха 
тревичка. Разкажете им колко живо-
тинки биха пострадали от пожара и 
колко пагубно може да се окаже това 
за хората.

 > Не пропускайте да се подготвите 
и с лек инструктаж на медицинска 
тема - защо е необходимо да се ходи 
със специални обувки (да се предпа-
зим от контузии), какво да направим, 
ако ни ужили пчела или оса, как да се 
мажем против слънчеви изгаряния, 
защо трябва да носим шапка и какво 
се прави, ако някой си счупи ръка или 
крак или се почувства зле.

 > Подсигурете всички необходими 
"суперхрани" за "супергерои" - вода в 
термосче, бисквитки или нещо сладко 
за енергия, здравословен сандвич и 
опаковка, която задължително е мно-
гократна и никога НЕ се изхвърля сред 
природата.

 > Подреждайте заедно нещата в ра-
ничката на детето - за еднодневен 
поход без преспиване: още една фла-
нелка, в случай че се изпоти, допъл-
нителни чорапи, лека горна дрешка, 
шапка или кърпа, лека завивка или 
малко одеялце за сядане или завиване, 
тънко яке с качулка срещу вятър и 
дъжд, пластири за неочаквани рани. 
Препоръчително е и специални слън-
чеви очила.

 > Учете децата да тръгват на поход 
със заредени телефони и най-добре 
- със споделен с някого маршрут. В 
това много може да помогне бабата, 
въпреки че вероятно ще е по-трудно 
да научите нея как се ползва прило-
жението, отколкото детето. Кажете 
на децата и че не е добра идея да си 
играят с телефоните, когато правите 
почивки, защото това ще изтощи ба-
терията им и няма да имат връзка с 
"главната квартира" (демек бабата).

 > За да са мотивирани да ходят сами, 
вечерта след похода им показвайте 
броя изминати крачки и непременно 
сравнявайте разстоянието с нещо, 
което познават. Например "ти днес си 
преминал сам и пеша разстоянието 
от нас до вилата/селото на баба ти/

центъра и това са километрите, които 
всеки ден изминават пожарникарите, 
когато тренират".

 > Децата обичат да събират разни 
неща, така че можете да съчетаете 
похода с почистване на природата. 
Дайте им задача например да събират 
хартии и опаковки. Накрая ги похва-
лете, че са помогнали на природата 
да диша по-добре и сега на свой ред тя 
ще ни помогне ние да сме по-здрави.

 > Учете децата и да си почиват. Това 
е особено важно умение в днешния 
свят, така че тук е идеалното място 
да започнете тренировките. Почив-
ката предполага точно времетраене, 
конкретни занимания (пиене на вода, 
полягване, мълчание или пък някак-
во друго действие) и отговорност към 
почивката на другите.

 > Използвайте случая да учите деца-
та на емпатия. Обяснете им кодекса на 
планината, където хората се поздра-
вяват и никога не се оставят в беда. 
Кажете им правилото на хижаря да 
осигурява подслон на всеки, замрък-
нал до хижата. Научете ги да пестят 
храната и водата и да ги споделят с 
тези, които имат нужда.

 > Емпатията трябва да се проявява 
и спрямо животните и растенията. 
Обяснявайте всичко, което знаете, за 
дърветата, сезона, животинските ви-
дове и напомняйте на децата, че ние 
сме с точно толкова права в света на 
природата, с колкото са и другите й 
обитатели.

 > Не навличайте децата, не ги пред-
пазвайте излишно от всичко и по всяко 
време, не крещете след тях. Дръжте се 
спокойно и отговорно и искайте това 
и от тях. Иначе не само ще си скъсате 

нервите, но и ще увеличите риска от 
неприятни ситуации.

 > Бъдете позитивни, подгответе си 
няколко песни за разучаване и пее-
не, създайте ритуали, които децата 
да изпълняват и така да се чувстват 
част от мисия и общество. За добре 
преминати преходи можете да давате 
и наградки. Ние заедно с още прия-
тели с деца направихме нещо като 
медали, които давахме всяка вечер в 
продължение на едноседмичен поход. 
Бяхме ги оформили красиво, децата си 
ги събираха в специални чантички и 
ощетени нямаше. Раздавахме меда-
ли за неуморен пешеходец, отличен 
природолюбител, отговорен еколог, 
планински приятел, пехотинец за 
пример, майстор на усмивката, дете 
мотиватор. Накрая всички деца бяха 
посветени в първа степен на планин-
ско супергеройство. Трябва да ви кажа, 
че все още има огромен положителен 
поведенчески ефект… За разказите, 
подготвени да бъдат представени в 
училище, да не говорим.

Накрая ще си призная, че покрай 
походите на децата семейно преот-
крихме още много интересни неща. 
Първо, намерихме нови приятели из 
необятните природни красоти на Бъл-
гария. Второ, самите ние се размър-
дахме и напуснахме очертанията на 
града, офиса и фитнеса. Трето, прекар-
ваме много повече и по-ползотворно 
време заедно. И четвърто, открихме 
цели нови общности, които също като 
нас се интересуват от нови маршрути, 
подходящи за туризъм с деца. Зато-
ва, ако се чудите накъде да поемете 
и кое място е подходящо за вашите 
невръстни планинари, препоръчвам 
да следите страницата "С деца на пла-
нина" във фейсбук или пък едноимен-
ния блог за активни семейства. Има 
и един полезен наръчник "С деца на 
планина" от Владимир Сотиров, кой-
то всъщност е дядо, дето от години 
обикаля с внуците си из страната и е 
попадал в какви ли не ситуации с тях, 
затова и предлага варианти за леки и 
по-трудни маршрути, еднодневни или 
няколкодневни екскурзии и всякакви 
дестинации. Така че обувайте удобни-
те обувки, мятайте раницата и хайде 
нагоре към върховете и слънцето!

Понеже съм сигурна, 
че и други като мен ще 
тръгнат из природ-
ните красоти, реших 
да споделя личните си 
изводи на начинаеща 
майка туристическа 
водачка и да им спестя 
поне част от потен-
циалните грешки.
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А Спайдърмен 
може ли да се 
разболее от ковид?
Как да говорим с детето за болестта 
и ваксините - наръчник за родители в 
условия на пандемия

автор 
Ида Бахарян

ККолкото и да не ни се иска, по всичко 
личи, че с COVID-19 ще поживеем 
заедно още известно време. Поне 
докато му отредим място сред кон-
тролираните от науката вируси. 
Междувременно обаче като истин-
ски домашни авторитети и най-
важни източници на информация 
за децата си ще трябва да говорим 
за него, пандемията и ваксините с 
тях. Този разговор не просто рано 
или късно се появява в семейство-
то - той е наложителен и ако още не 
сте били провокирани от въпросите 
на хлапето си, очаквайте това да се 
случи всеки момент или просто сами 
подхванете темата. В името на това 
да се чувствате спокойни, докато 
с децата обсъждате капризния ха-
рактер и доста неприятното пове-
дение на коронавируса, събрахме 
най-важните съвети от световни екс-
перти медици, вирусолози, психоло-
зи и педагози. Направихме и нещо 
като колекция от най-интересните 
въпроси, които децата задават във 
време на пандемичната ситуация. А 
накрая намерихме и някои полезни 
сайтове, които да ви подкрепят за 
важния разговор. И така:

#1 На първо място, приветствай-
те всякакви въпроси, които 

детето има да зададе. Приемайте 
ги сериозно и отговаряйте честно. 
Колкото и да ви звучат смешно, знай-
те, че в детските главици те могат 
да са породени от истински страх, 
който трябва да бъде успокоен.

#2 В този смисъл, ако нямате 
отговор на даден въпрос, 

признайте си и уверете детето, че 
ще го потърсите от най-големите 
специалисти. Можете дори да го на-
правите заедно, като по този на-
чин покажете на малкия човек как 
трябва да се доверява на сигурни из-
точници (като сайта на здравното 
министерство, този на Световната 
здравна организация и на проверени 
информационни платформи). Раз-
бира се, там информацията най-
вероятно няма да бъде разбираема 
за детето, така че непременно я 
предавайте на близък до него > 66
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език. Дори и да не знаете последните 
новости, просто кажете: "В момен-
та мама и тати не знаят всичко, но 
щом разберем нещо ново, веднага ще 
ти го кажем!"

#3 Като стана дума за езика, 
имайте предвид, че теж-

ката лексика и сложни обяснения 
биха разтревожили повече детето. 
Говорете за вируса и ваксините с 
познати думи, с кратки изречения, 
като използвате примери от него-
вия ежедневен живот. Например лю-
бимата приказка, най-предпочита-
ната компютърна игра, най-често 
гледаната анимация или играчките 
в стаята.

#4 Колкото и досадно да ви е да 
отговаряте на непрестан-

ните детски въпроси, запазете спо-
койния си тон. Това правило важи по 
принцип за времето, когато децата 
започват да питат за всичко и не-
прекъснато, но пък в притеснител-
ната ситуация на пандемия е още 
по-важно да говорим за нея, без да 
се изнервяме.

#5 Филтрирайте информация-
та! Не е необходимо да давате 

пълната картина на пандемията с 
всичките световни жертви, нови ща-
мове и претъпкани болници. Важно 
е да помним, че целта не е да пла-
шим децата, а да им дадем страте-
гия как да се справят с този страх, 
като предприемат хигиенни мерки и 
осъзнават личната си отговорност 
към собственото си тяло и живота 
на околните.

#6 Опитайте да не предавате 
тревожността си на децата! 

Те, както знаем, са като лакмуси и 
усещат нашето притеснение и без да 
сме казали дума. За тях най-важното 
е да виждат, че хората, на които раз-
читат - семейството и близките - са 
сигурни в действията си и спокойни 
в решенията си.

#7 Каквото и да ви питат де-
цата, знайте, че съотнасят 

отговорите към своя личен свят. Те 

са егоцентрици и се интересуват 
много повече от това дали баба ще 
умре от коронавирус, отколкото ка-
къв е броят на заболелите в света 
за денонощие. Затова не ги плашете 
и винаги им давайте усещането за 
сигурност.

#8 Фокусирайте се не само върху 
това какво казвате, но и как-

во правите у дома, за да се предпази-
те от вируса. Няма как да твърдите 
пред детето, че редовното миене на 
ръцете е жизненоважно, и в същото 
време да не измиете своите, когато 
се прибирате от пазар например.

#9 На свой ред питайте дете-
то какво знае вече за вируса, 

ситуацията и ваксините, разберете 
от какво точно го е страх и разсей-
те съмненията и неточностите. 
Обяснете му какво то лично може 
да направи.

#10 На прага на поредната 
вълна от корона инфек-

ция кажете на детето какви могат 
да са симптомите, като винаги му 
давате и положителната картина. 
Например: "Може да вдигнеш тем-
пература и да те заболи главата, но 
тогава ще направим чай, ще ти дам 
лекарство и всичко ще мине!"

#11 В крайна сметка не превръ-
щайте ежедневието си в 

конференция на тема "Вирус, панде-
мия, ваксини"! Правете обичайните 
неща, отделяйте повече време за 
семейни занимания и игри с децата, 
разговаряйте за всичко останало по 
същия открит и близък начин.

#12 Винаги отделяйте време 
за себе си като родители. 

Важно е да си почивате и децата 
трябва да разберат това. Например 
обявете нещо като "лично време" за 
цялата фамилия. Тогава четете, гле-
дайте филм, слушайте музика, гово-
рете с приятели и изобщо правете 
това, което истински ви разтоварва. 
Важно е да не носите напрежение у 
себе си, за да можете да го сваляте 
и от децата си.

Примерно COVID-19 обяснение 
за деца

 >  COVID-19 е болест, причинена 
както много други болести от нещо 
като миниатюрна буболечица, която 
наричаме вирус.

 >  Тези буболечици или вируси са 
много много дребнички организми, 
които живеят около нас и ние не ги 
виждаме с нашите обикновени очи. 
Нещо като лютото на чушката са - 
като я пипнеш, не можеш след това 
да го видиш на пръста си, но ако го 
близнеш, ще ти запари на езика и 
така ще разбереш, че лютото е там.

 >  Човешките тела са много силни 
и затова не допускат буболечиците 
да влязат в нас и да ни разболеят. 
Понякога обаче те успяват и затова 
се налага да ги изгоним с лекарства 
и добър режим.

 >  Буболечиците или вирусчетата, 
които причиняват COVID-19, лесно 
подскачат от тяло на тяло и могат 
да разболеят системата, чрез която 
дишаме - носа, гърлото и дробовете.

 >  Да се разпространяват от човек 
на човек им помагат мъничките кап-
чици, които хората отделят, когато 
говорят, кихат или кашлят. Затова 
е важно да кихаме и кашляме в ла-
кътя, а когато наоколо има много от 
тези буболечици, да носим маски и 
да стоим на малко по-голямо разстоя-
ние един от друг. Можем да се отър-
вем от вирусчетата и като често си 
мием и дезинфекцираме ръцете - те 
много мразят топлата вода, сапуна 
и дезинфектанта.

 >  Капчиците, които издишаме оба-
че, могат да се приземят на много 
места - на телефона, дръжката на вра-
тата, дръжките в метрото и автобуса, 
по лаптопа или таблета. Могат и да 
са полепнали по ръката на някого, 
с когото се ръкуваш. Затова, когато 
вирусчетата са много, избягваме да 
се здрависваме и по-често си мием 
ръцете. А докато стигнеш до вода и 
сапун, гледай да не си пипаш носа, 
устата и очите, защото те са малките 
врати и прозорци към телата ни и не 
трябва да пускаме капките и вируси-
те да влизат през тях.

 >  Повечето деца не се разболяват от 
COVID-19. А ако все пак се разболеят, 
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да знаеш, че то ще е малко като все 
едно имаш грип.

 >  Тази болест е по-тежка при много 
възрастните хора и при тези, които 
вече имат и други болести.

 >  Всички ние трябва сериозно да 
се борим срещу тези буболечици ви-
русите и да пазим възрастните хора 
далеч от тях.

 >  Ваксините са мъничка, ама съв-
сем мъничка и обезвредена доза от 
вируса. Представи си, че те са нещо 
като добре подготвен екип от вой-
ници и учени, които влизат в тялото 
чрез инжекция, за да могат по-бър-
зо и по-лесно да го научат как да се 
пази, преди да се е опитала да го на-
падне самата болест. Така то ще е 
готово за отбрана и когато големият 
вирус дойде, то няма изобщо да го 
допусне или много бързо и лесно ще 
го изгони.

 >  адължителни, защото чрез тях 
продължаваме да пазим себе си и 
другите хора от определени болести. 
Затова вероятно знаеш, че ваксина 
не може да се слага навсякъде и от 
всеки. Така че какъв екип от малки 
бойци и учени ще влезе в тялото ти, 
за да го подготви да те пази, трябва 
да реши лекарят ти. Той е нещо като 
генерал на операцията по опазването 
на твоето тяло, а ти си супергероят, 
който винаги ще се справя с всякакви 
дребни и големи вредители!  

Някои интернет места за 
деца и родители относно 
COVID-19:
⌛ www.brainpop.com

⌛ www.unicef.org/coronavirus

⌛ www.youtube.com

информативно анимационно филм-
че на английски език

Д-р Майк Варшавски говори с деца-
та за вируса и ваксините

кратко филмче на Университета във 
Флорида с препоръки от специалисти 
как да говорим с децата за вируса*

*Можете да ползвате субтитри на 
български, като натиснете "настрой-
ки", а оттам изберете "автоматичен 
превод" и български език.

разговор за това как да преодолеем 
тревожността у нас и у децата си, 
причинена от пандемичната ситуа-
ция и вируса*

Колекция от всякакви 
въпроси, които децата 
зададоха около COVID 19

 >Аз ще се разболея ли?
 >А ако се разболея, ще умра ли?
 >Ти и тати ще умрете ли? А брат 

ми?
 >Животните боледуват ли от 

ковид?
 >Ако се разболеем, ще ни вземат ли 

в болницата? А там защо няма ковид, 
мирише ли му гадно? А страх ли го е?

 >Спайдърмен може ли да се разболее?
 >Ако си обърша ръцете в котката, 

ще й предам ли вируса?
 >Нали няма нужда да си мия ръцете?  

Чък (голдън ретривър в семейството) 
ми ги облиза и сега са чисти, нямам 
вируси!

 >Тази, дето продава маслини, може 
ли да ги зарази, като говори върху тях 
и после ние, като ги ядем, да глътнем 
ковид?

 >А ваксината защо се слага в рамото, 
там ли стои вирусът?

 >Иглата на инжекцията набучва 
вируса и той така умира, нали? 

 >А може ли да се измисли една много 
мъничка мрежичка, с която да се об-
лепим целите и така вирусите да не 
могат да ни налазят?

 >Вирусът полепва ли по косата?
 >А кои са ковид от 1 и 18 и къде са 

сега?
 >Ще има ли ковид с още номерца?
 > Петгодишната дъщеря на прия-

телка истерично плаче след детски 
рожден ден.

 >Майката: "Защо ревеш сега, какво 
стана?"

 >Детето: "Ааааа, имам рожден ден на 
19 маааааарт…"

 >Майката: "И какво от това?! То си е 
много хубава дата, пролетно…"

 >Детето: "Дааа, ама те ми се поди-
грават, че съм ковид-19 и никой нямало 
да ми дойде на рождения дееееен!"

https://www.brainpop.com/health/diseasesinjuriesandconditions/coronavirus/ 
https://www.unicef.org/coronavirus/how-to-talk-to-children-covid-vaccines 
https://www.youtube.com/watch?v=gNyb6kSwuBk
https://www.youtube.com/watch?v=-ocjJEdJkl8
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Хвърчащи 
училища и 
виртуални 
класни стаи
Няколко приложения, които правят ученето 
и преподаването по-приятни и интересни

автор 
Константин Николов

Използването на технологии 
отдавна не е еретична мисъл в 
образованието, а пандемията и 
отдалечените класни стаи ускори-
ха дигитализацията на препода-
ването. Образователните прило-
жения дават на учениците достъп 
до важни ресурси и обучителни 
материали на лаптопи и мобилни 
устройства. Софтуерът им помага 
и да останат свързани с дигитал-
ната класна стая, дори и когато са 
далеч от училището. Предложения-
та на пазара са все повече и повече. 
Избрахме някои от водещите.

Google Classroom
Ако училището използва услугите 
на Google, то почти сигурно деца-
та учат дистанционно през Google 
Classroom. Платформата е удобна 
за учители и ученици (а и родите-
ли), защото им дава възможност да 
комуникират лесно помежду си, да 
разпространяват задания, поставят 
оценки и просто да организират це-
лия материал през Google Drive.

Kahoot!
Чрез Kahoot! учителите могат да пре-
върнат и най-скучния урок в игра. 
През сайта GetKahoot може да се 
направи викторина с въпроси, като 
учениците се включват и играят през 
мобилното приложение или през бра-
узър. Софтуерът прави и класиране 
на участниците, което прави още 
по-интересно заниманието. В плат-
формата има и готови игри по най-
различни теми и езици.

Duolingo
Duolingo е най-популярната без-
платна онлайн платформа за учене 
на език. Децата могат да натрупат 
основни познания по над 30 езика и 
под формата на игра за четене, пи-
сане и слушане. Има и безплатна 
версия за интегриране в класните 
стаи - Duolingo for Schools, както и 
платен абонамент Duolingo Plus с над 
1 млн. абонати.  

// ОНЛАЙН УЧИЛИЩЕ

https://www.duolingo.com/
https://kahoot.it/
https://edu.google.com/products/classroom/
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prepodavame.bg
Това пък е нещо като онлайн учи-
лище, но за преподаватели. В тази 
платформа всеки учител може да 
сподели опит, да потърси помощ, да 
се вдъхнови или да научи или пък 
развие собствени идеи и методики на 
обучение. Платформата е отворена и 
за родители, така че и те да получат 
представа какви са преподавателски-
те практики на съвременния свят. 
Най-новата информация в платфор-
мата е за работа с деца билингви, за 
които българският не е майчин език. 
Тук също се предлагат различни 
онлайн курсове за преподаватели, 
както и наръчници за развиване на 
умения и изпитни практики от XXI 
век. Достъпът до информацията в 
платформата е свободен.

ClassDojo
ClassDojo е лесна за ползване кому-
никационна платформа за ученици, 
студенти и родители. През приложе-
нието преподавателите могат лесно 
да изградят виртуална класна стая, 
през която да пращат видеоуроци, 
задания и най-различни съобщения. 
Децата пък получават интересни ди-
гитални уроци, докато родителите 
им могат лесно да следят напредъка 
им и да разговарят с учителите.

Уча.се
"Уча.се" е най-популярната българ-
ска система за онлайн видеоуроци и 
тестове (одобрена и от МОН), които 
вече са над 21 000 и обхващат всички 
предмети от 1 до 12 клас. Платформа-
та е подкрепена и от учителите, като 
около 95% от анкетираните казват, 
че чрез сайта учениците "разбират 
материала по-лесно и постигат по-
високи резултати". Децата могат да 
задават и въпроси през системата. 
Абонаментът е 179 лв. на година или 
20 лв. на месец (за срок 12 месеца).

е-просвета
"е-просвета" е друга интерактивна 
българска образователна платфор-
ма. В нея децата могат да намерят 
всички електронни учебници и те-
традки към тях от 1 до 12 клас, да 
гледат видеоуроци с учител и кратки 
електронни уроци, както и да правят 
над 35 000 теста, задачи и упражне-
ния. Цената започва от 10 лв. на ме-
сец за двегодишен абонамент, а без 
договор е 20 лв.

Кан академия
Khan Academy е най-мащабният 
безплатен образователен портал в 
света с над 100 000 упражнения и 10 
000 видеоурока по предметите от 1-ви 
до 12-и клас и др. От няколко години 
платформата има и българска вер-
сия, която постепенно беше разши-
рена с хиляди уроци по математика, 
природни науки, компютърни науки 
и хуманитарни науки. Порталът е 
безплатен и развитието му зависи 
от дарения.  

StudyBlue
Използването на хартиени картон-
чета при ученето остана в минало-
то, но в дигиталния свят цифровите 
картички (известни още като флаш 
карти) могат да бъдат използвани из-
ключително успешно при преподава-
нето. StudyBlue дава възможност на 
учители и ученици лесно да изготвят 
такива дигитални картончета, като 
могат да добавят аудио и видео. Те 
могат да бъдат използвани за уроци, 
куизове и други цели и лесно могат 
да бъдат споделяни. Учениците по-
лучават достъп и до над 500 млн. 
материала в платформата.

https://bg.khanacademy.org/
https://www.classdojo.com/
https://ucha.se/
https://www.e-prosveta.bg/
https://www.chegg.com/flashcards
https://prepodavame.bg/

