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Всеки учител избира 
онази платформа, която е 
оптимална за дейността на 
школата му

23 школи по интереси 
от ЦПЛР-ОДК, гр. Варна, 
стартираха на 16 март 
дистанционно обучение. 
Григория Иванова, замест-
ник-директор на компле-
кса, сподели пред в-к „На-
хОДКи”, че след публику-
ването на заповедта на ми-
нистъра на образованието 
от 13 март, която дава въз-
можност на всички ЦПЛР 
в страната да практикуват 
дистанционно, в ОДК вед-
нага са започнали работа. 

Само за три дни екипът 
от преподаватели и ди-
ректори успява да проучи 
възможните за използ-
ване платформи: Zoom, 
Google Meet, Viber, Skype, 
Messenger, Facebook. Всеки 
учител избира онази плат-
форма, която е оптимална 
за дейността на неговата 
школа и там провежда 
своите часове. 

Интересът е голям – 753 
родители заявяват жела-
ние децата им да бъдат 
включени в занятията. За 
следене на дейността на 
школите е въведен форму-
ляр, в който всеки учител 

отчита активността си в 
края на деня. Във вирту-
алните часове са покане-
ни да присъстват госпожа 
Монка Николова, дирек-
тор на ЦПЛР-ОДК, и са-
мата Григория Иванова. 
Заместник-директорката 
е впечатлена от успеха на 
дистанционното обучение 
и споделя, че то вече е от-
работен вариант, който 
би могъл да се ползва по 
време на грипни епидемии 
и „дървени“ ваканции за-
напред. „Първата крачка е 
направена и тя е успешна!“

Стефани Ангелова

Вестник „НахОДКи“ спечели отново 
национална награда. Този път учениче-
ското издание зае първо място в Нацио-
налния конкурс за ученическа журналис-
тика „Гео Милев“, в раздел „Вестници на 
хартиен носител“. Конкурсът бе органи-
зиран от Община Стара Загора, къща-му-
зей „Гео Милев“ и ЦПЛР. Варненците се 
сдобиха с отличие за най-добър журна-
листически екип и поощрение за есето на 
Ралица Голева – „Градът на спасението“.

През изминалия месец възпитани-
ци на литературен клуб „Касталия“ към 
ЦПЛР – ОДК, гр. Варна, също завоюваха 
множество награди. В средношколския 
поетичен конкурс «Възкресения», Доб-
рич, посветен на 140 годии от рождение-
то на Йордан Йовков, с първа награда в 
първа група бе отличена Карина Цветко-
ва, а Деница Русева спечели призовото 
място във втора група. Второ място във 
втора група завоюваха Александър Га-
бровски и Стефани Ангелова, а с трето 
място в първа група бе отличена Милица 
Иванова.

Младите таланти на ЛК „Касталия“ 
към ЦПЛР – ОДК, гр. Варна, бяха за-
белязани и на конкурса „Детско море“, 
организиран от Моряшкия професиона-
лен съюз, където голямата награда отиде 
при Славея Минчева, а със специалната 
награда бе отличен Даниел Бояджиев. С 
втора награда бе наградена и Гергана Ми-
тевска.

Големи успехи постигнаха възпитаци-
те на литературен клуб „Касталия“ и в 
Международния форум „Велики Преслав 
– история на цял един народ“. В трета 
възрастова група за поезия Деница Русе-
ва е с първа награда, а Добромира Митко-
ва спечели трета награда. С трета награда 
бяха отличени и Боян Пенев и Симона 
Котоманова.

ЛК „Касталия“ бе представен и в на-
ционалния литературен конкурс „Любо-
вта и свободата“ 2020 г., където сред 120 
участници, първо място завоюва Сияна 
Романова, а с второ място бе отличена 
Даница Костова.

Ивет Раданова

На един от най-престижните литератур-
ни конкурси за средношколци „Петя Дуба-
рова” в град Бургас Александър Габровски 
за втори път бе отличен с първа награда за 
поезия. С трета награда за проза е Милица 
Иванова, а поощрения получиха Стефани 
Ангелова и Карина Цветкова – и двете за 

проза. Конкурсът е включен в програмата 
за Мерки за закрила на даровитите деца и 
ученици на МОН.

Регионалната библиотека в град Сли-
вен ежегодно организира литературен 
ученически конкурс. Тази година темата 
е „Неразказани истории на един ловец на 

приключения”. С втора награда бяха от-
личени Деница Русева за поезия и Боряна 
Цветкова за проза. Трета награда за проза 
получиха Елена Добрева в първа възрасто-
ва група, Даниел Бояджиев от втора група и 
Александър Габровски от трета възрастова 
група.

753 РОДИТЕЛИ СА ЗАЯВИЛИ 
ЖЕЛАНИЕ ДЕЦАТА ИМ ДА 
УЧАТ ОНЛАЙН В ОДК

ВЕСТНИК „НАХОДКИ“ ОТНОВО Е ПЪРВЕНЕЦ 
В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЖУРНАЛИСТИКА

ГАБРОВСКИ ЗА ВТОРИ ПЪТ Е С I НАГРАДА ОТ 
СРЕДНОШКОЛСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И РОДИТЕЛИ, 
В деня на славянската писменост, на празника на 

българския дух и културна идентичност – 24 май, 
Ви пожелавам здраве, професионални успехи и много 
сили да продължите да предавате на бъдните поко-
ления българското слово, науката и вярата, съхра-
нила народа ни в тежки исторически изпитания!

На Вас, скъпи деца, пожелавам да растете в мирно време, да па-
зите и съхранявате „всичко българско и родно“ и да разнасяте сла-
вата на България по всички кътчета на света!

И където и да се намирате, не забравяйте „И всеки помни по един 
учител- из стръмното ръката му подал“

Монка Николова, директор на ЦПЛР-ОДК, гр. Варна
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НАШЕ ПЕРО В UNIVERSITY OF SURREY
РАДИНА УЗУНОВА:  
ЖИВОТЪТ ВИНАГИ Е ЦВЕТЕН

Радина Узунова е студентка първа 
година в английския университет Съри 
(University Of Surrey) със специалност кре-
ативно писане. Част е от редакционния 
екип на вестник «Находки» от създава-
нето му и на ЛК „Касталия”. Носител е 
на Награда «Варна» за «Ученик на година-
та” за 2019 година. Освен към художест-
вената литература, Радина има страст 
към чуждите езици и журналистиката. 

 - Г-це Узунова, какво е за теб словото?
 - Словото е моят начин на себеизразяване и «осво-

бождаване». Любовта ми към думите и книгите започна 
от доста ранна възраст и не стихва и до днес.

 - През последната една година промени ли се нещо 
в начина, по който възприемаш литературата?

 - Започнах да разбирам още по-добре колко е важно 
човек да чете, колкото се може повече, и то литература 
от различни исторически епохи.

 - Какъв е езикът на литературата?
 - Езикът на литературата е изключително богат, 

може да е, както обаятелен и нежен, така и мощен и 
вдъхновяващ. Наша отговорност е, на пишещите хора, 
да уважаваме родния си език и да спазваме езиковите 
норми.

 - Какви са бъдещите ти планове като творец?
 - Ще продължавам да пиша, както на български, така 

и на чужди езици. Надявам се да имам възможността да 
се развивам все повече.

 - Би ли споделила едно нещо, което научи за твор-
чеството и едно, което научи за самата себе си през 
изминалата година?

 - Творчеството, или по-точно изукството, има 
голяма сила и въздействие, както върху публиката, така 
и върху самите артисти. То доосмисля живота ни и го 
прави по-красив. А за себе си, че имам още много да уча 
и видя, но да не подценявам това, което знам и каквото 
съм постигнала до момента.

 - Ти в какви багри би искала да оцветиш живота?
 - Животът е и винаги ще бъде цветен. Това се стремя 

да предам и чрез творчеството си - има щастливи и 
слънчеви моменти, има и мрачни, сиви дни.

Катерина Пламенова

- Г-жо Димова, какво предста-
влява инициативата „Театърът 
чете от вкъщи“? Как се роди идеята 
за нея?

- Самата инициатива започна 
като „Театърът чете“ няколко месеца 
преди нахлуването на коронавиру-
са в България. Идеята се роди още 
в началото на миналата календарна 
година, а през януари първото из-
дание на „Театърът чете“ от Варнен-
ската сцена „Ротонда“ беше факт. В 
създалото се положение обаче ние 
решихме да не се отказваме от ини-
циативата, а да я преобразуваме в 
„Театърът чете от вкъщи“ и още от 13 
март започна четенето онлайн. Това 
разшири неимоверно хоризонтите 
на кампанията и възможностите за 
включване на много актьори от цяла 
България, като по-късно започнаха 
да се включват не само актьори, но и 
най-различни ценители на словото. 

- Кои са досегашните участници 
и какво мислят те за инициатива-
та?

- Вече имаме 124 епизода на „Те-
атърът чете от вкъщи“, тоест 124 
души са чели от дома си и видеата 
им са публикувани на страницата на 
Драматичен театър „Стоян Бъчва-
ров“. Първоначално ние се свързва-
хме с актьорите, но с разрастването 
на инициативата множество всес-
транно развити личности на изку-

ството започнаха сами да изявяват 
желание да се включат. По случай 
големия християнски празник Гер-
гьовден, например, се проведе чете-
не с участието на журналиста Георги 
Тошев, писателя Георги Господинов, 
актьори като Койна Русева и Вален-
тин Ганев и др. 

- Кой може да се включи и по ка-
къв начин?

- Отскоро се отвори възможност-
та и наши читатели, които не са от 
сферата на културата, също да могат 
да прочетат любим текст и да бъдат 
част от тази инициатива. Всички 
изкушени зрители от публиката са 
добре дошли да ни пишат на фей-
сбук страницата на театъра и да 
изпратят своето кратко видео, като 
първо представят себе си и произве-
дението, което ще четат, и отправят 
своя поздрав. Всяко изпратено видео 
първо се преглежда от нашия артис-
тичен директор и тогава се публи-
кува. Любителските видеа носят със 
себе си една свежест и уникалност. 

- Какви са отзивите досега – по-
пулярни ли са видеата, какви са ре-
акциите в социалните мрежи, как-
во мислят хората?

- Благодарение и на тази ини-
циатива страницата на ДТ „Стоян 
Бъчваров“ вече има 15000 последо-
ватели. Кампанията се пренесе от 
сцена „Ротонда“ онлайн във връзка 

с предизвикателствата на вируса, но 
както знаем, в китайския език йерог-
лифът за най-лошото и най-доброто, 
което може да ти се случи, е един и 
същ, така че аз гледам на тази ситу-
ация като един изключителен шанс 
да преминаваме през граници, през 
професии и възрасти, като се обе-
диним под силата на една вибрация, 
която носят всички ценители на 
словото и която е над физическите 
прегради. 

- Защо според Вас все още има 
интерес към театъра, дори вирту-
ално, когато не можем физически 
да го посещаваме?

- Интересът към театъра като из-
куство се е зародил много далеч във 
времето, защото хората имат нужда 
да общуват по този начин още от 
дълбока древност. В днешно време 
бих могла да кажа, че в театъра все-
ки човек може да намери нещо за 
себе си и себе си, тъй като живеем в 
епоха на големи крайности – на мно-
го голяма емпатия, но и на огромна 
дистанцираност. И повярвайте ми, 
различните театрални представле-
ния могат да заинтригуват всеки 
един различен човек по различен 
начин и да донесат за него духовна 
храна. В момента ние имаме още 
по-голяма нужда от именно тази 
духовна храна, на която театърът е 
извор, защото във времето на соци-
ално ограничение, когато не можеш 
да прегърнеш най-близия човек и си 
лишен от досега на кожата и сетива-
та, на теб ти се дава възможността да 
общуваш с душата му и дори да сте 
от различни градове, различни дър-
жави и места, можете в едно и също 
време да съпреживеете изкуството 
заедно, онлайн. 

Стефани Ангелова

Може ли изкуството да остане живо през критичното време 
на самоизолация и несигурност, когато театрите са затворени, 
а културните мероприятия - отменени до неопределено време? 
Варненските опера и театър казват, че може, като намират начин 
да продължат дейността си онлайн чрез инициативите „Театърът 
чете от вкъщи“ и „Споделени представления онлайн“, които се 
провеждат на фейсбук страницата и Youtube канала на Драматичен 
театър „Стоян Бъчваров“. За тяхното основаване и за нуждата 
от театър по време на пандемията разказва Даниела Димова – 
директор на ТМПЦ – Варна.

И л и н а 
Мих ай лова 
е родена във 
Варна, къде-
то завършва 
НМУ «Добри 
Х р и с т о в » 
със специал-
ност пиано и 
оперно пеене. 
След това 
постъпва в 
НМА «Панчо 
Владигеров» 

в София в класа по оперно пеене. 
В момента варненското сопрано 
живее във Валенсия със съпруга 
си Деян Вачков, който също е 
оперен певец, и двете им деца.

 - Г-жо Михайлова, какво 
е за Вас музиката и прави ли 
създалата се ситуация по-лес-
на? Как се насочихте към опе-
рата?

 - Музиката за мен е храна 
за душата! Това е първата ми 
любов, с която се запознах на 
4 години, когато започнах да 
свиря на пиано. В тази необи-
чайна ситуация музиката е на-
шето малко островче, където 
се веселим, танцуваме и пеем.

 - Коя е любимата Ви опер-
на партия? Коя е любимата 
Ви сценична роля?

 - Любимата ми роля е тази, 
върху която работя в момента. 
Всяка има свой чар, емоция, 
характер. Разбира се, бих каза-
ла най-силните и трудни тех-

нически партии са „Травиата“ 
и „Лучия ди Ламермур“. Мно-
гопластови роли, които пре-
търпяват развитие и обрат, но 
обичам и веселите роли на Ро-
зина, Норина, Адина, Сузана.

 - За коя сцена мечтаете и 
очаква ли се скоро да пеете 
във Варна?

 - Мечтая за Варна и нямам 
търпение да се върна лятото, 
когато ще изпълня „Хубавата 
Елена“, „Травиата“, „Кармен“. 
Всяка сцена за мен е важна, 
където и да ме заведе животът 
- ще се радвам. Мечтая да пея – 
независимо къде!

 - Как отпразнувахте Ве-
ликден?

 - Празнувахме Великден 
с вкусни козунаци и шарени 

яйца, които направихме за-
едно с децата. Те бяха много 
щастливи, а вечерта обявиха 
на микрофона, че днес орто-
доксалните християни празну-
ват Великден. Изпълних „Panis 
Angelicus“ и песента „Моя 
страна, моя България“, заедно 
с децата, които направиха и 
българско знаме.

 - Мислите ли скоро отново 
да поздравите съседите си?

 - Ние не сме спирали да поз-
дравяваме съседите от 12 .04. 
Всяка вечер изпълняваме по 2 
различни арии или канцонети 
на балкона. Пропуснахме само 
веднъж, поради лек дъжд, но 
съседите ни започнаха да ни 
пишат и звънят, за да ни молят 
да продължаваме да пеем. Така 

и правим, те имат нужда от нас 
и ние от нашата публика!

 - Децата Ви занимават ли 
се засилено с музика?

 - Виктория обича да пее, 
сега в свободното време вкъ-
щи започнах да се занимавам 
по-сериозно с децата. Учим 
ноти, разпяваме се, искам да 
им дам обща музикална култу-
ра. Музиката носи една чувст-
вителност, важна за цялостно-
то развитие на човек!

Какъв съвет бихте дали на 
младите оперни певци?

Съветът ми към младите 
певци е да учат, да вникват 
дълбоко в текста и музиката, 
да пеят с душа и да се наслаж-
дават! 

Катерина Добрева

ТОВА Е ПЪРВАТА МИ ЛЮБОВ, С КОЯТО СЕ ЗАПОЗНАХ НА 4 ГОДИНИ, КОГАТО ЗАПОЧНАХ ДА СВИРЯ НА ПИАНО, КАЗВА ОЩЕ ИЗВЕСТНОТО СОПРАНО
ИЛИНА МИХАЙЛОВА: МУЗИКАТА Е ХРАНА ЗА ДУШАТА
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Поради настъпилата 
епидемия, всички изпъл-
нения на Варненската 
детско-юношеска опера 
за месеците март, април, 
май и юни, сред които е и 
премиерата на мюзикъла 
“Магьосникът от Оз“, от-
падат. Това обаче не спира 
школата, начело с худо-
жествения й ръководител 
Ганчо Ганчев, да продъл-
жи работа със своите гру-
пи, поддържайки тяхната 
форма. Въпреки че в он-
лайн часовете не може да 
се покрие всичко, което 
обикновено се извършва 

в един час лице в лице, 
господин Ганчев споделя, 
че те са дали възможност 
за концентрация върху 
процеси, за които в за-
бързаното ежедневие не 
е оставало време на ръко-
водители и ученици. Като 
минус на дистанционно-
то обучение той изтъква 
липсата на физически 
контакт. „Нашето изку-
ство е колективно и със 
силно изразени групови 
емоционални състояния, 
които в този начин на ра-
бота липсват или са силно 
притъпени.“ В началото 

екипът на операта среща 
трудности, докато намери 
най-правилната форма на 
работа, но младежите се 
адаптират бързо, а мно-
жеството планирани за-
дачи поддържат мотива-
цията им. 

Спектакли на дет-
ско-юношеската опера 
могат да бъдат гледани в 
платформата за онлайн 
представления на ТМПЦ 
– Държавна опера Варна, 
както и в новия канал – 
„За младия зрител“, всяка 
неделя от 16:00 часа. 

Стефани Ангелова

Школа „Балет” с ръководител 
Татяна Костова към ЦПЛР – Об-
щински детски комплекс, гр. Ва-
рна, продължава заниманията си 
онлайн от вкъщи. „Заниманията 
по балет в сегашната действител-
ност посрещнахме с вдъхновение.“ 
– споделя Татяна Костова. За нея 
и възпитаничките й онлайн репе-
тициите внасят разнообразие и са 
посрещнати с голям интерес. Този 
начин на обучение им дава шанс 
да се запознаят с творчеството на 
велики творци от миналото и све-
товни звезди. Балерините приемат 
новия начин на провеждане на ча-
совете по балет като предизвика-
телство и ги очакват с нетърпение.

Татяна Костова е убедена, че 
танцът е от голямо значение за 
правилното физическо, емоцио-
нално и психическо развитие на 
децата. Те израстват дисциплини-
рани и отговорни, научават се на 

работа в екип, как да си поставят 
цели и да ги постигат. В школа 
„Балет” се приемат деца, които са 
навършили 5 години. Желаещите 
да се присъединят към групите са 
много, затова се налага провежда-
нето на кастинг, на който комисия 
избира деца с природни физически 
качества, музикалност и артистич-
ност.

Възпитаничките на школа „Ба-
лет” имат многобройни успехи на 
конкурси и фестивали в страната и 
чужбина. Последната им най-зна-
чима изява е участието във фина-
лите на международния танцов 
фестивал в Санкт Петербург „Пе-
тербургская метелица”. „Изпъл-
нени сме с гордост от доброто ни 
представяне и отличната оценка, 
която получихме от изтъкнати спе-
циалисти в балетното изкуство.“ 
– разказва Татяна Костова. Заслу-
жени призови места заеха Весела 

Манолова, Пелин Хасанова, Ели-
нор Кинчева, Стефани Мянкова, 
Никита Военкина, Илина Военки-
на, Михаела Стоилова.

Татяна Костова разкрива своята 
тайна за хореографиите. „Пътят 
към хореографиите, които създа-
вам, е различен. Понякога имам 
идея, за която търся подходящата 
музика, друг път дадена музика 
ме провокира. Случва се идеята за 
танц да е породена от житейска си-
туация, от интересен костюм.“

„Аз съм щастлива, че работя 
това, което обичам. Радвам се, че 
с любовта си към балета успявам 
да запаля и искрици пламъчета у 
децата, че успявам да ги вдъхновя.“ 
Г-жа Костова разказва как малки-
те балеринки споделят, че искат да 
станат учителки по балет.

Всички с нетърпение очакват 
отново да се срещнат в залата.

Милица Иванова

Йорданка Аргирова – 
ръководител на школата 
по изобразително изкуство 
„Палитра“ сподели пред 
в-к „НахОДКи”, че не само 
учителите, но и онлайн 
платформите са били не-
подготвени за дистанцион-
но обучение. Като при вся-
ко начало са се сблъсквали 
с непредвидени ситуации, 
както и грешки в системи-
те им. Основен проблем е и 
наложителната родителска 
намеса при най-малките, 
за да се проведе успешно 
занятието. Стигнало се е и 
до изменение естеството на 
много от задачите, за да ги 
пригоди към този нов про-
цес на работа.

Децата са създали ин-
тересни и разнообразни 
творби – фигури на жи-
вотни и цветя от подръч-

ни материали, които могат 
да бъдат открити у дома. 
Причината е, че много от 
магазините за творчески 
материали не работят в мо-
мента. Децата споделят, че 
се чувстват добре, въпреки 
усложнената ситуация.

„В крайна сметка вяр-
вам, че се справихме. Зат-
върдихме връзките си едни 
с други в онлайн простран-
ството и когато отново се 
наложи да бъдем в грипна 
ваканция, ще бъдем много 
по-подготвени.“ – споделя 
тя.

Изглежда изкуството е 
най-добрият начин да ос-
мислим и разнообразим 
времето си, прекарано в из-
олация, споделят от школа 
„Палитра“.

Александър Габровски

През 2020 година се навършват 60 
години от създаването на Танцов ан-
самбъл «Българче». През месец декем-
ври на концерт- спектакъл ще се отбе-
лежи годишнината. „В тази извънредна 
обстановка най-много ни липсва да бъ-
дем заедно и да споделяме нашата лю-
бов към народните танци.“ Това заяви 
пред вестник „НахОДКи“ Ирена Ста-
нева – старши учител по танцово изку-

ство и преподавател в Танцов ансамбъл 
„Българче“ към ЦПЛР-ОДК Варна.

„Танците са синхрон от музика, ри-
тъм, темпо и движения, които не се по-
лучават много точно в интернет-прос-
транството, но децата обичат народните 
танци и подкрепени от своите родители 
се включиха активно в онлайн уроци-
те“, допълни госпожа Станева. Време-
то в репетиционната зала понякога не 

било достатъчно за всичко. Онлайн 
обучението давало възможност за до-
пълване на знанията на децата с повече 
теоретични теми. „По-малките деца ня-
маха профили в интернет и се включи-
ха чрез профилите на своите родители. 
Така и родителите се запознават с теми-
те и дори се включват в упражненията, 
танцувайки заедно с децата.“

Деница Русева

ТАТЯНА КОСТОВА: ПОСРЕЩНАХМЕ 
С ВДЪХНОВЕНИЕ НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ
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ИЗКУСТВОТО Е НАЙ-ДОБРИЯТ 
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ИРЕНА СТАНЕВА: 
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Въпреки нетрадицион-
ните условия, под които 
са поставени, възпита-
ниците на школата „Дет-
ски младежки парламент 
- Европейски мост“ не 
пропуснаха възможност 
да отбележат Деня на Да-
ния и Деня на Европа“. 
Макар и във време на све-
товна пандемия, тяхната 
ръководителка Долорес 
Коева организира двете 
събития онлайн. Енту-
сиазираните членове се 
включиха с много ста-

рание и желание в коло-
ритната програма. „Денят 
на Дания“ започна с вир-
туална разходка в Дания 
чрез презентация и про-
дължи с различни мате-
риали за световнопризна-
тия датски писател Ханс 
Кристиян Андерсен. Те 
включваха факти за жи-
вота му, произведения на 
изкуството по неговите 
приказки, а музикалните 
таланти на клуба също 
допринесоха за обстанов-
ката чрез своето собстве-

но изкуство. 
На 9 май школата от-

празнува и Деня на Евро-
па – отново онлайн. Спе-
циални гости на събити-
ето бяха евродепутатът 
Андрей Ковачев, госпожа 
Монка Николова – дирек-
тор на Общински детски 
комплекс – Варна, както и 
бивши членове на школа-
та, намиращи се в различ-
ни части на континента 
– Виена, Берлин, Мюнхен, 
Париж и София. Младите 
европейци представиха 

презентация, есе, песен и 
клипче с кратки посления 
на няколко чужди ези-
ка. Андрей Ковачев беше 
впечатлен, а съвместната 
работа на школата и де-
путата продължава – съв-
сем скоро той отново ще 
се присъедини по време 
на онлайн събиранията, 
за да проведе дискусия с 
учениците и да отговори 
на въпросите им.

Даница Костова и 
Катерина Добрева

Единадесетокласникът Даниел Лука-
нов, ученик в Първа езикова гимназия 
и член на литературен клуб „Касталия“, 
отправя послание през Facebook към 
всички родители, нуждаещи се от по-
мощ в онлайн обучението на децата си. 
От 18 април, когато е бил публикуван, 
до сега постът му набира голяма попу-
лярност. Поради настъпилата криза, 
постепенно все повече родители, из-
правени пред финансови затруднения 
или такива, които нямат възможност 
да учат заедно с децата си, се свързват 
с Даниел. Ученикът предлага помощта 

си безвъзмездно за хората, които не 
могат да си позволят заплащане, а на 
тези, които имат възможност, предлага 
услугите си в замяна на скромна сума, 
с която да подпомогне своето собстве-
но семейство. Ученикът дава уроци по 
математика, английски, немски и руски 
език. Зад гърба си той има три защите-
ни сертификата по трите чужди езика, 
които е изучавал, както и награди от 
състезания по математика, на които се е 
явявал през годините. В момента пома-
га на три деца - от втори и първи клас, 
но е получил oще нови предложения от 

хора от цялата страна. ”В България има 
много деца и родители, нуждаещи се от 
нов подход, за да се развиват ученици-
те и да вървят напред.“, казва ученикът. 
„Може би на системата просто й е до-
шло окончателно време за реформа и 
чрез този малък експеримент го доказах 
на себе си.“ Въпреки кризисния период, 
в който се намираме, Даниел вярва, че 
доброто съществува и че „хората не 
са забравили за него и го търсят“, така 
както и то търси тях.

Катерина Пламенова

Макар сегашната си-
туация да поставя много 
хора извън комфортната 
им зона, най-важното е 

МЛАДИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ НА ОДК 
ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ НА ДАНИЯ

РАЗМИСЛИ

НАЙ-ВАЖНОТО Е ДА ОТКРИЕМ 
РАДОСТ В МАЛКИТЕ НЕЩА

ЕДИНАДЕСЕТОКЛАСНИК ПОМАГА 
В ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА

Извънредното положение 
не попречи на някои хора 
да се обърнат към свои-
те хобита, свързани с 
народните занаяти и да 
ги съчетаят с маските

да открием радост в мал-
ките неща. Някои изби-
рат да споделят със света 
своите начини да си пре-
карат приятно времето 
вкъщи. Могат да се наме-
рят много изключител-
ни примери за това – от 
онлайн инструктори по 
йога до семейства, сни-
майки се заедно. И докато 
някои си мечтаят да са на 
другия край на света, то 
други решават да погле-
днат навътре и да оценят 
себе си. Доста любители 
избират да се отдадат на 
домашното кино, литера-
турата и хобитата, които 
заетият им график не им е 
позволявал. Най-важно-
то е всеки да намери своя 
собствен начин да се чув-
ства комфортно, затворен 
в уюта на дома си, за да 
опази себе си и близките 
си.

Даница Костова


