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We Matter: 
Където учениците говорят
и гласът им е от значение.

Нашето ЗАЩО
Да подкрепим българските мла-

дежи по пътя към развитието им, 
за да може винаги да се чувст-
ват оценени и мотивирани да осъ-
ществяват целите си.

Нашето КАК
• Да им покажем колко ВАЖНИ 

са ТЕ.
• Да им дадем възможност да 

изразят мнението си, за да видят, 
че то наистина е от значение.

• Да ги мотивираме да преслед-
ват целите си.

• Да им помогнем да развиват 
уменията си и да придобиват по-
лезен опит.

• Да им подсигурим поле за кре-
ативна изява и възможност да се 
информират и изкажат относно 
множество теми.

• Да им покажем, че действи-
ята им са от значение.

Нашето КАКВО
Ученическо онлайн списание, 

включващо текстове и интер-
вюта по множество теми, както и 
креативен кът за онези младежи, 
които искат да споделят твор-
чеството си с останалите.

"The people who are crazy
enough to think they can
change the world are the

ones who do."
- Steve Jobs

"You must be the change you
wish to see in the world."

- Mahatma Gandhi
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Spotlight for students

Може би една от най-обсъжда-
ните теми, чиято развръзка сле-
дим с помощта на медиите, е тази 
за образованието по време на 
пандемия. Всеки ден получаваме 
актуална информация за броя за-
болели, а според това дали те са 
повече или по-малко, се решава 
каква форма на обучение ще бъде 
наложена на учениците. 

Всяка година няколко випуска 
трябва да преминат през изпита-
нието на матурите, но сега, както 
и миналата година, не е сигурно по 
какъв начин ще бъдат проведени. 
Въпросителните, които стоят 
около полагането на изпитите, ни 
карат дa се запитаме: “А как всъщ-
ност ще се подготвим за тях?”.

Много ученици доверяват под-
готовката си на специализирани 
курсове, които избират спрямо 
собствените си предпочитания 
(напр. численост на останалите 
участници в групата, времетра-
ене на часовете и др.). Предвид 
епидемичните условия, много от 
допълнителните занятия, които 
децата посещават, прехвърлят 
обучението си изцяло в онлайн 
пространството, а необходимите 
материали се изпращат по елек-

тронна поща. 
За успешното провеждане 

на часовете в реално време, кур-
совете и училищата се доверя-
ват най-често на специализирани 
за целта платформи като Meet, 
Teams и др. Училищната под-
готовка обаче не е избираема  
и дори крие рискове.  Често уче-
ниците използват онлайн обуче-
нието като начин да се “поше-
гуват” с учителите си, което 
измества фокуса от учебния про-
цес в търсенето на виновния. 

Можем спокойно да добавим 
и неангажираността на тези, 
които са само технически в часа. 
Това прави учебния процес много 
по-муден и неефективен, защото 
учениците не успяват да задър-
жат вниманието си върху него. 
Последвалата липса на знания 
дори не би могла да бъде устано-
вена, тъй като изкарването на 
високи оценки е много по-лесно 
– отговорите на теста са на ня-
колко “клика” разстояние, а препис-
ването трудно може бъде просле-
дено или доказано. Учителят няма 
да знае какви са действителните 
пропуски в уменията на учени-
ците и няма да може да наблегне 

Колко ефикасно е дистан-
ционното обучение при 
подготовка за изпити?
Текст: Теодора Милева
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повече върху тях, което оставя 
учащите с несигурни знания. 

Подготовката на отделния 
ученик и отношението му към 
учебния процес също имат важна 
роля, но когато в един клас липс-
ват дисциплина и експедитив-
ност, пълноценното провеждане 
на занятието се възпрепят-
ства. Това рефлектира върху 
целия клас, особено върху учени-
ците, които разчитат изцяло на 
знанията, придобити в училище. 

Самата аз минах през онлайн 
подготовката за изпити и я на-
мирам за по-скоро неефективна. 
Смятам, че “живият” контакт 
с учителя е наистина ключов. 
Интернет средата е полезна като 
алтернатива на присъствените 
часове, но отнема от контакта 
между преподавателя и учени-
ците – най- вече от атмосферата. 
Под атмосфера нямам предвид не-
пременно свития на топка сто-
мах преди контролно, а онези, на 
пръв поглед, незначителни случки, 
за които се сещаме, едва когато 
вече ги няма. Останали са в учи-
лище и не искат да ни последват в 
онлайн часовете. Някъде там са и 
онези моменти, които ни сплотя-
ват и ни правят единни. 

Към днешна дата повечето учи-
лища в страната са избрали лес-
нодостъпни платформи, с които 
да върнат училищния ден към 
нормалното му протичане, макар 
и през мониторите. Провеждат 
се и специализирани обучения за 
учители, които се затрудняват 
повече при работата с техника. 
По този начин се избягва евенту-
алната загуба на часове и изоста-
ване с материала, което е важно 
при изпълнението на учебния 
план. Затова и в онлайн средата 
отзивчивостта на учениците е 
още по- важна – настъпилата 
ситуация е нова, но не е редно 
да бъде използвана като “време  
за почивка”. 

Тук идва моментът, в който 
да напомня, че всяко нещо има и 
своите добри страни; онлайн обу-
чението също не прави изключе-
ние. 

Все повече учители прибягват 
към визуализация на плановете, 
които диктуват, и представят 
презентации (чрез опцията Share 
screen). Информацията, предста-
вена схематично, готова за упо-
треба, се запомня по-лесно и за 
по-дълъг период от време. Така 
чрез по-приятен и близък до тях 
начин, учениците могат да пре-
гледат уроците си във всеки един 
момент или да използват данните 
за справка. Това би могло, както 
да спести време, така и да пре-
дотврати объркване, в случай че 
нещо от записаното в час не е 
вярно. 

И все пак, едва ли някога он-
лайн подготовката ще може да 
се сравни с присъствената, за-
щото старанието, което и двете 
страни (учители и ученици) вла-
гат в реалната учебна среда, за-
едно с истинския контакт и кон-
центрацията, често липсва в 
интернет. 
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Обучението в електронна 
среда е актуална и често обсъж-
дана тема, която по важност се 
нарежда веднага след разпростра-
нението на COVID-19 заразата, 
последиците от нея за здравето 
и живота на хората и общест-
вените разногласия във връзка с 
ваксините, тяхната ефикасност 
и безопасност. Темата на насто-
ящото есе има огромно общест-
вено значение, защото засяга 
уязвима и в същото време важна 
обществена група – подраства-
щите. Ползите и негативите  

от обучението в електронна 
среда са многократно засягани в 
медиите, форумите, социалните 
мрежи, ежедневните разговори, а 
и ученици, учители и родители из-
питаха и продължават да изпит-
ват последиците от тях на собст-
вен гръб. Ето защо в настоящото 
есе реших да не ги споменавам 
пряко, нито пък ще отсъждам кой 
вариант е по-добрият. Целта ми е 
на база наблюдения, проучвания 
и изводи да достигна до някои 
от фундаменталните проблеми 
и процеси, които се наблюда-
ват от преди преминаването на 
обучението в електронна среда  
и които според мен до голяма сте-
пен се превърнаха в причина за 
сравнително ниската ефектив-
ност на този тип усвояване на 
знания.

Все още няма публично дос-
тъпни  проучвания и статистики 
за нивото на ефективност на он-
лайн обучението, затова реших 
да се допитам директно до онези, 
които най-добре могат да гово-
рят за това, а именно – учени-
ците. След проведена анкета сред 
над 80 ученици от територията 
на цялата страна, стана ясно, че 
едва 20% от анкетираните опре-
делят обучението в електронна 
среда за ефективно. Най-голям 
процент от участниците в проуч-
ването смятат, че този тип обу-
чение се прилага успешно само до 
някаква степен, а 35% го опреде-
лят за неефективно. 

Различен поглед над 
статистиките
(Есе на тема обучение в електронна среда)

Текст: Джоана Дахабре



6

Още когато обучението пре-
мина в електронна среда в края 
на миналата учебна година, 
вниманието на обществото се 
обърна към учителите и тях-
ната възможност да се приспо-
собят, въпреки факта, че огромна 
част от тях са в предпенсионна 
или пенсионна възраст. Според 
личните ми наблюдения, учите-
лите се отнасят с нужното ста-
рание и изпълняват до голяма 
степен това, което се изисква 
от тях. Тези мои заключения бяха 
потвърдени и от резултатите 
от анкетата – 45% от анкетира-
ните твърдят, че всеки учител 
намира начин да предаде учебния 
материал, а 32% са на мнение, че 
макар да има учители, които не 
могат напълно самостоятелно да 
се справят с технологиите, пола-
гат старание, за да могат учени-
ците да не изостават.

Това ме навежда на мисълта, 
че основният проблем се корени 
другаде. Разговаряйки с ученици 
и познати, винаги ми е правело 
впечатление това, че много от 
тях са на мнение, че учебните 
програми са много натоварени. 
Ето защо това беше един от въ-
просите, които зададох в анке-
тата. Впоследствие стана ясно,  
че масово анкетираните смя-
тат, че учебният материал е 
прекалено обемен, а в същото 
време няма практическа прило-
жимост. Учениците трудно се 
справят. Това създава липса на 
доверие в училището като инсти-
туция, което от своя страна се 
отразява негативно върху моти-
вацията на учениците. Връзката 
между учители, ученици и роди-
тели е наситена с много голямо 
напрежение. Училището не винаги 
се приема като общност и  място,  
което дава възможности младите 
хора да осъзнаят своята роля в об-
ществото, да изградят респект 

към правилата, да отстояват 
позиция и поемат отговорност, 
да формират умения за справяне 
с конфликти по конструктивен 
начин.

Ето защо въпросът тук не 
е дали материалът е излишен, 
или не, а как ние като ученици 
оценяваме важността му. Няма 
как да очакваме учениците съ-
вестно да си учат уроците, ако 
самите те не виждат смисъл да 
го правят. В противен случай те 
биха зубрили нощта преди теста, 
заради самия тест, вместо да се 
стараят да придобият трайни 
знания и умения. Сегашната сис-
тема създава точно този навик 
– много от анкетираните счи-
тат, че една от причините за по-
ниските резултати на входните 
нива през 2020г. са в следствие 
на това, че учениците не са учили 
редовно по време на обучението в 
електронна среда, понеже е много 
лесно да се препише на онлайн 
тест. Това означава ли, че ако 
хипотетично няма тестове и 
оценки, масово учениците няма 
да учат уроците си? Защо не се 
обърне внимание на тези индика-
тори за последиците, които имат 
пряко влияние върху бъдещето на 
цяла една нация? Именно училищ-
ната възраст е периодът, в който 



7

човек трябва да развие страст 
към ученето, обогатяването на 
общата култура и изграждане на 
усет за  отговорност. В насто-
ящето такива случаи са преце-
дент, когато трябва да са масово 
явление. Не можем да допуснем 
това да се случва в една страна, 
ако искаме тя да се развива и да 
просперира.

Обобщавайки изследването, 
стигам до следния важен въпрос 
– какви промени са необходими 
в процеса на обучение, за да се 
повиши мотивацията на уче-
ниците? Една от идеите, които 
бяха предложени от анкетира-
ните за подобряване на училищ-
ния живот, беше да се отделя 
време за кариерно ориентиране. 
Това може да се случи като се ор-
ганизират срещи с хора, които 
работят в различни сфери. Така 
децата ще могат да се запознаят 
с професии, които ги интересу-
ват от първо лице. Освен това в 
процеса е възможно да научат за 
съвременни професии, за които 
преди това не са им били известни. 
Такива са например специалист по 
зелена енергия, специалист соци-
ални мрежи, генетичен съветник 
и други. Разширявайки кръгозора 
на подрастващите,  увеличаваме 
шансовете им да открият точ-

ната професия за тях. Интересен 
проект на сдружение „АлДоРа” гр. 
Шумен е учениците да влизат 
в ролята на интервюиращ и да 
провеждат онлайн среща с хора с 
различни професии. По този начин 
се създава чувство на приемстве-
ност и разбирателство между по-
коленията.

Второто ми предложение се 
базира на принципа, че мотивира-
ните ученици трябва да моти-
вират други ученици да се раз-
виват и усъвършенстват, вместо 
цялата отговорност за интереса 
към учебния процес да пада върху 
учителите, методите на препо-
даване и учебните програмите. 
Разбира се, всичко изброено е 
важно и проблемът е комплексен, 
но според мен учениците първо 
трябва да се убедят, че именно 
училището дава възможности, а 
не поставя ограничения при из-
граждането и реализацията на ли-
чността. Предложението ми е  в 
учебните програми да има часове, 
определени за ученически инициа-
тиви и проекти, като основният 
фокус да пада върху постижения и 
обществен принос на учениците. 
Това, от една страна, е признание 
и подкрепа за изявените деца, а 
от друга – демонстрира, че уче-
ниците имат право на глас и с ак-
тивността си да предизвикат по-
зитивна промяната в училищната 
среда. 

Една от най-висшите цен-
ности на всяка демократична дър-
жава е, че всеки гражданин има 
право на глас, но всъщност също 
толкова важно е към какво призо-
вава този глас. Именно  подкре-
пата  на ученически инициативи с  
културно и социално въздействие 
биха вдъхновили много младежи да 
приемат училището като общ-
ност от съмишленици, изследова-
тели и творци.
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Когато започнем да ходим на 
училище, трябва да се постараем 
да изградим нужните и правил-
ните за нас навици. В следващите 
редове, ще ви споделя кои са те 
за мен и как ми помагат да уча по-
бързо и ефективно.

1. След като се приберете от 
училище/университет, си взе-
мете почивка.

Обикновено, когато се при-
берем от занимания, свързани с 
учене, се захващаме веднага с до-
машните и нещата, които трябва 
да свършим, с идеята да ги напра-
вим по-бързо и да си почиваме по-
вече. Да, на всеки би му се искало 
да релаксира за по-дълъг период от 
време, но информацията, която 
сме получили в училище, и тази, 
която възприемаме при бързото 
писане на домашни, се смесва и ни 
обърква. По този начин не запом-
няме нищо. Затова ви съветвам, 
след като се приберете вкъщи, да 
си вземете кратка почивка (на-
пример 30 минути), през която да 
се отпуснете, разсеете и да под-
редите мислите си. Може да си 
направите нещо за хапване или да 
изгледате някое интересно видео 
в Интернет.

2. Взимайте си почивки често.
След като отпочинете, започ-

нете да се занимавате с планира-
ните от вас неща. Разпределете 
си времето. Например, учете 30 
минути сериозно, без да се раз-

Навици, които задъл-
жително да изградим 
в ученическа възраст
Текст: Диана Илиева

“Ако разпределате
добре времето си,

никога няма да ви се налага
да правите нещата

в последния момент.”
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сейвате, след което си вземете 
5 минути почивка. Когато те от-
минат, продължете да учите се-
риозно в същия дух, както досега. 
Така информацията се възприема 
по-добре и запомняте много по-
вече.

3. Учете уроците си редовно 
и подчертавайте най-важното.

Подчертавайте най-важната 
информация в различни цветове. 
Така тя ви се „набива“ в очите и 
ума и вие я запомняте по-бързо и 
в дългосрочен план. Когато учите 
всекидневно уроците си, ще ви 
бъде по-лесно преди тестове, 
тъй като няма да е необходимо да 
учите и да преговаряте задълбо-
чено и наново информацията. Ще 
можете, веднага след като ви-
дите оцветената информация, да 
се сетите по-подробно за това, 
което сте учили.

Също така, може да си изгра-
дите навика да изваждате новата 
информация на листчета. Така ще 
виждате всичко най-важно пре-
гледно написано.

4. Разпределяйте времето си 
ефикасно.

 Да разпределяме времето 
си правилно е един полезен навик, 
който винаги ще ни е от полза. За 
тази цел, аз лично използвам ор-
ганайзери, в които си правя пла-
нове за следващия ден. Например 
да стана в 8 часа, да се измия и 
оправя, да закуся и да разходя ку-
чето си до 9:30 часа. След което 
да се занимавам около час и поло-
вина със сериозно с учене. Когато 
науча уроците си, съм си опреде-
лила време за тренировка и обяд, 
а след това излизам навън. И това 
е един примерен мой ден. Вие може 
да си направите сами органайзер, 
като вземете тетрадка с бели 
листи и си начертаете по една 
страница с часовете на деня за 
всеки ден от месеца. Ако разпре-
деляте добре времето си, никога 
няма да ви се налага да правите 
нещата в последния момент.

Това са навиците, които спо-
ред мен са най-важни, за да бъдете 
успешни ученици. Те се изграждат 
от ученическа възраст и ни пома-
гат дори когато станем големи. 
За да се научим да ги спазваме, 
е необходимо време, но резулта-
тите са гарантирани.
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Матурите по български език 
и литература имат модул с пис-
мена част и възможност от два 
избора: есе или литературно ин-
терпретативно съчинение (ЛИС). 
Преди да започнем да развиваме 
един от двата жанра, е добре да 
имаме точна представа как ще го 
структурираме и няколко основни 
опорни точки за дискутиране. 
Ако не си създадем идея предва-
рително, рискуваме да започнем 
да пишем есе и впоследствие да 
решим да сменим на ЛИС или обра-
тното; така може да се притесним 
и да изгубим ценно време. Затова 
е много важно преди всичко, да 
правим разлика между есето и ли-
тературното интерпретативно 
съчинение. За знанията, които ще 
споделя с вас, съм благодарна на 
моята преподавателка по литера-
тура.

Каква е разликата между есе 
и ЛИС?

Главното разграничение между 
двата жанра е връзката с дадения 
на матурата текст. При интер-
претативното съчинение се при-
държаме стриктно към творбата, 
докато есето ни дава възможност 
за волност и лично мнение по ця-

лостната тема. ЛИС изисква от-
лична подготовка по литература, 
защото в него трябва да покажем 
знания за автора и творчест-
вото му, а след това да интер-
претираме конкретното произ-
ведение. Отговаряме на въпроса: 
„Какво иска да предаде авторът?“. 
За есето е важен оригиналният 
изказ, с който се постига убеди-
телност и въздействие. Целта е 
да се разбере дали можем да из-
градим собствена позиция, както 
и да я защитим. Насочващ въпрос 
е: “Какво имам да аз кажа относно 
този проблем?”

Как се пише ЛИС?
ЛИС е анализ на определена 

литературна творба по дадена 
тема. 

• Уводът е от 5-6 изречения, 
с които представяме автора на 
произведението, епохата, в която 
твори, литературното му на-
правление, основни мотиви и худо-
жествени образи. Хубаво е да има 

Каква е разликата между есе 
и литературно интерпре-
тативно съчинение (ЛИС)?
Текст: Магдалена Димитрова

Есе - Какво аз искам 
да кажа по темата?
ЛИС - Какво е искал 
да каже авторът?
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преходно изречение, което плавно 
да свързва увода с тезата.

• В тезата тълкуваме да-
дената тема като проблем. По-
добре е да не записваме конкретни 
цитати, а да пишем общо за иде-
ята на цялата творба.

• Относно изложението има 
два случая. Когато ЛИС е върху 
стихотворение, правим цялостен 
анализ на стиховете, като  за-
почваме от заглавието, следваме 
ред по ред текста и посочваме 
важните теми и мотиви. Когато 
е върху разказ или роман, може да 
използваме само откъса, който е 
даден, но обикновено той е твърде 
кратък и лесно бихме се изчерпали 
откъм идеи за писане. В такъв слу-
чай анализираме цялата творба 
по основни мотиви. Тук е добре да 
включим цитати от произведе-
нието, както и задължително да 
посочим художествените сред-
ства (оксиморон, метафора, кон-
траст и т.н.).

• Със заключението се връ-
щаме към заглавието, спомена-
ваме го отново, за да обобщим 
всичко написано. Представяме 
най-важното от нашите идеи в 
текста. 

Как се пише есе?
Есето е лично разсъждение по 

зададена тема и съдържа увод, 
теза, изложение и заключение. 

• Уводът се състои от 3-4 из-
речения, като е добре да започнем 
с обяснение на ключовите думи 
от темата на есето. Описваме 

значението на понятията, за 
да може читателят да има ясна 
представа по въпроса. Подобна 
информация може да намерим от 
тълковен речник.

• Увода често сливаме с те-
зата. В този абзац накратко спо-
деляме отношението си по въ-
проса, но аргументите записваме 
в следваща композиционна част 
на есето. Тезата е ключова за 
всеки един текст, защото точно 
там заявяваме позицията си. Без 
нея текстовете стават твърде 
повърхностни.

• В изложението разсъжда-
ваме логично по проблема, като 
даваме примери от живота, и об-
съждаме своите идеи и мисли. Не 
е задължително, но може да спо-
менем ключови цитати от худо-
жествения текст и да коменти-
раме тях. По този начин идеите ни 
няма да се изчерпят бързо, което 
всъщност е основният проблем 
на литературното есе. Стремим 
се да сме обективни – нека тек-
стът ни не бъде едностранчив.

• В заключението обобща-
ваме написаното, тоест връ-
щаме се към заглавието. Добре е 
да завършим с реторичен въпрос, 
за да провокираме мисълта на чи-
тателите.

Един последен съвет от личен 
опит: на стихотворение е по-
лесно да напишем ЛИС, а на разказ 
или роман – есе. Все пак, накрая 
всичко опира до това кое ни се от-
дава повече и в кой жанр се чувст-
ваме по-уверени.

Съвет: въпреки че
много ученици обичат

да започват есетата си
с реторичен въпрос,

по-добре е той
да се остави за заключението.
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Стилистичните фигури и 
тропи са художествени изразни 
средства, които мъчат учени-
ците от пети клас чак до края на 
литературното им образование. 
Едва ли винаги, когато четем да-
дено произведение се замисляме 
за тях, но чрез стилистичните 
фигури и тропи ние имаме въз-
можността да вникнем в това, 
което е искал да каже авторът. Те 
са ключ към по-дълбокия смисъл на 
едно произведение, който не ви-
наги можем да разберем на първо 
прочитане, но точно за тази цел 
ни помага анализът.

Сигурна съм, че в главата 
ви са изникнали поне няколко из-
разни средства, но знаете ли кои 
са тропи и кои стилистични фи-
гури? Разликата е много проста. 
Тропите са думи и изрази, които 
се използват в преносно значение, 
а стилистичните фигури се упо-
требяват в прякото си значение, 
като се съчетават по необичаен 
начин. Нека ги разгледаме поот-
делно, за да ви стане по-ясно.

Както казах по-горе, тропите 
са фигури на заместване –  пря-
кото значение се сменя с пренос-
ното. Има няколко вида:

1. Метафорични
• метафора – “каменно сърце”
• аналогия – “сърце като камък”
• олицетворение – “лисицата 

се засмя”
• алегория – “лисица - хитрост”
• атономасия – “Той е същински 

Бай Ганьо.”
• ирония – “Е, много си силен. 

Вдигаш цели два килограма.”
• сравнение – “като лебед хубав”

• оксиморон – “бързай бавно”
• епитет – “златна”
Всички те са вид метафора, но 

трябва да разпознаваме точното 
им наименование и функция. Искам 
да обърна специално внимание на 
четири от тях. Алегорията е из-
разяване на нравствени качества 
на човека чрез предмет явление 
или животно. Атономасията е 
назоваване на човек с името на 
носител на подобни на неговите 
качества. Оксиморонът е съчета-
ване на привидно противоположни 
понятия.  Епитетът е едно от 
най-често срещаните средства. 
Важно е да знаем, че само прила-
гателното, в случая ,,златна‘‘, се 
счита за епитет, а целият израз 
“златна душа” е метафора.

2. Метонимични – при тях 
названието на един предмет се 
пренася върху друг на базата на 
смислова свързаност

• метонимия – “Върхът отго-
вори…”

• синекдоха – “бащино огнище”
• перифраза – “авторът на “Под 

игото””
• евфемизъм – “отиде си от 

този свят”
При метонимията се назовава 

името на цялото вместо част 
от него, а при синекдохата обра-
тното – името на частта вместо 
цялото. Перифразата заменя 

Стилистични фигури 
и тропи и как да ги научим
Текст: Мария-Тияна Христова Стойкова
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предмета с описателен израз, 
назоваващ негови качества. 
Евфемизмът представлява за-
мяна на един израз с друг, за да се 
избегне неприятно въздействие. 

3. Количествени
• хипербола – “От хиляда го-

дини не съм ходил там.”
• литота – “Не е лош.”
Хиперболата преувеличава 

признаците на предмета, а лито-
тата прави обратното –  преума-
лява признаците на предмета.

След като си припомнихме тро-
пите можем спокойно да преми-
нем към стилистичните фигури, 
които са средства на съвместя-
ването. Те съчетават значения. 
Разделят се на няколко вида:

1. Фигури на неравенството
• климакс – “ще го подуша, ще 

го видя, ще го изям.”
• антиклимакс – “Коли, беси, 

бие”
Първото средство предста-

влява възходяща градация, а вто-
рото низходяща.

2. Тъждествени фигури
• синоними – “чувства силни, 

големи плоди”
• етимология – “нощ нощувам”
• анафора – 
“Език свещен на моите деди
език на мъки, стонове вековни,
език на тая, дето ни роди”
• епифора – 
“това е песен,
да, това е песен!”
• епинафора – 
“Кажи им, майко, да помнят
да помнят, мене да търсят”
Последните три художест-

вени средства са разновидности 
на повторението. Анафората е в 
началото, епифората в края на съ-
седни стихове, а при епинафората 
дума от края на един стих се пов-
таря в началото на другия.

3. Словоредни и синтактични 
фигури

• инверсия – “гора зелена”

• апосиопеза – “Пък тогаз … 
майко, прощавай!”

• синтактичен паралелизъм –
“Всяко дърво меч е, всякой 

камък бомба,
всяко нещо удар, всяка ду-

ша-плам”
• алитерация – “Гарванът грачи 

грозно, зловещо”
• асонанс –
“Настане вечер – месец изгрее,
звезди обсипят сводът небесен;
гора зашуми, вятър повее, –
Балканът пее хайдушка песен!”
Апосиопезата графически  

се отбелязва с многоточие  
и изразява силни чувства. 
Синтактичният паралелизъм 
представлява изречения със схо-
ден строеж. Алитерацията пов-
таря едни и същи или близки по 
значение съгласни звукове, а асо-
нансът прави същото, но с гласни 
звукове. 

Добре, вече разбрахме кои са 
стилистичните фигури и тропи, 
но как да ги научим? Има един до-
казано ефикасен начин – чрез че-
тене на различни творби. 

 Вземете някое стихотворение 
(за предпочитане на любим поет) 
и се опитайте да го анализирате, 
търсейки изразните средства в 
него. Най-добре е произведението 
да не е изучавано, за да тествате 
собствените си знания, а после 
може да потърсите негов анализ, 
за да потвърдите предположе-
нията си. Това определено ще ви 
помогне не само с научаването 
на средствата, с тълкуването на 
творбите, но и с писането на ин-
терпретативни съчинения. Също 
така, бих ви препоръчала да изслу-
шате епизода по темата от бъл-
гарския подкаст за литература 
–  “Модерна мисъл”.

 Източници:
http://kameliaangelova.blogspot.

com/2014/04/blog-post.html

http://kameliaangelova.blogspot.com/2014/04/blog-post.html
http://kameliaangelova.blogspot.com/2014/04/blog-post.html
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Да пътуваме никога не е било 
по-достъпно, отколкото е сега. 
Възможностите да видим света, 
да срещнем нови хора и да раз-
ширим кръгозора си се крият зад 
всеки ъгъл. От нас остава само 
да погледнем в тази посока. Една 
такава възможност е и програ-
мата “Еразъм+”, финансирана от 
Европейския съюз. От създава-
нето є досега, милиони млади хора 
са получили възможността да 
трупат знания и опит, докато пъ-
туват из света. 

Аз съм част от “Connected for 
future” – неправителствена ор-
ганизация, пряко свързана с мла-
дежта, отдадена на мисията 
да отвори вратите към света 
за днешното младо поколение. 
Нашите цели са да осигурим на 
младежите нужните умения, от 
които се нуждаят, за да бъдат ли-
дери утре и да им покажем нови, 
различни гледни точки. 

Затова искаме да ви предста-
вим това, което ни обединява, 
като отговорим на някои от най-
често задаваните въпроси, свър-
зани с програмата “Еразъм+”! 

1. Какво е “Еразъм+”?
Това е програмата на ЕС за 

подкрепа на образованието, обу-
чението, младежта и спорта в 
Европа. Започнала през 1987 с 
едва 3200 участници и 11 държа-
ви-членки, днес програмата за 
младите е променила живота на 
над 10 милиона души! How cool is 
that? 

2. Какви възможности пред-
лага програмата?

“Еразъм+” предоставя възмож-
ности за всички – ученици, сту-
денти, стажанти, доброволци, 

Всичко, което трябва да 
знаете за “Еразъм+”
Текст: Маргарита Кацарова

“Еразъм+” не е просто
приключение в чужда държава -

то е приключение
в нашия вътрешен свят.
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преподаватели. Това дава шанс на 
млади хора от различни национал-
ности и етнически произход, кул-
тури и начин на живот да се събе-
рат заедно и да обменят знания, 
опит, идеи, виждания. 

Благодарение на програмата, 
може да се включите в редица 
проекти, като част от тях са:

• Младежки обмени & Тренинг 
курсове

• Следване в чужбина с 
“Еразъм+”, познато още като се-
местър или година в чуждестра-
нен партньорски университет на 
вашия

• Европейски корпус за солидар-
ност, познат още като добровол-
ческа служба в рамките от 1 до 12 
месеца

• Професионални стажове

3. Кой може да вземе участие?
Младежките обмени са на-

сочени към младежи на възраст 
между 16 и 30 години, без значение 
от техния произход, религия, кул-
тура и социален статус. 

За да бъдете лидери на група 
или за участие в тренинги и кон-
ференции, обикновено няма горна 

възрастова граница.
Главното изискване за учас-

тие е да имате добро владеене 
на английски език, защото всички 
дейности и активности се про-
веждат на него, както и да сте 
готови да участвате в предизви-
кателствата.

При следване в чужбина, 
трябва да бъдете студент в уни-
верситет и да покриете нужните 
изисквания, които учебното ви за-
ведение има.

4. Какво покрива „Еразъм+“?
При младежките обмени се по-

криват всички разходи, свързани с 
пътуване, настаняване и изхран-
ване, по време на обмена.

Ако решите да се възползвате 
от следване в чужбина с „Еразъм+“, 
в рамките на 6 или 12 месеца ще 
получавате месечен грант в раз-
мер между 460 и 520 Евро. 

При доброволческия корпус на 
солидарност се поемат разходите 
по настаняване, храна и пътни, а 
понякога и „дневните” 
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5. Какви теми можем да срещ-
нем?

Програмата се е погрижила 
да има за всеки по нещо! Може да 
срещнете младежки обмени, тре-
нинги и доброволчески служби на 
всякакви актуални теми, като 
например: екология, култура, му-
зика, спорт, танци, изкуство, 
наука, младежко предприема-
чество и каквото още се сетите. 
Възможностите са безкрайни и 
чакат точно вас!

6. Къде можем да намерим 
проекти?

Социалните мрежи, въпреки 
своите минуси, крият и много по-
зитиви. Един от тях е голямата 
мрежа от организации, които 
именно там публикуват предло-
жения за младежки обмени и до-
броволчество. 

Последвайте страницата ни 
във Facebook и Instagram "Connected 
for Future", където може да сле-
дите за актуални възможности. 

Други източници са групи във 
Facebook, като например:

• “Доброволчество/ Обмени/ 
Обучения и стажове”

• "Erasmus+ Bulgaria projects"
• "Erasmus+ Bulgaria * Project + 

Partner Search"
• Salto-youth.net предоставя бо-

гата информация за тренинг кур-
сове, доброволчество и младежки 
обмени!

7. Съвети за новите 
“Еразъм+” ентусиасти?

Възползвайте се от всяка въз-
можност, която животът ви пре-
доставя. Грабете знания с пълни 
шепи. Пътувайте. Развивайте 
потенциала си, защото дори да 
не вярвате, имате изключително 
много. Просто трябва да дадете 
възможност на това пламъче да 
се превърне в огън! След това 
стават чудеса. 

Бъдете любопитни за живота, 
за различните култури, за хората, 
защото именно когато се поста-
вите в непозната среда, ще започ-
нете да узнавате повече за себе 
си и за света около вас. Тази първа 
стъпка със сигурност е плашеща, 
неудобна, интересна, но носи със 
себе си изключително много. Носи 
ни промяна, знания, нови прия-
тели, нови мирогледи и емоции. 
Поставя началото на нов период в 
живота ни. „Еразъм+“ не е просто 
приключение в чужда държава – 
то е приключение в нашия вътре-
шен свят. Приключение на себе-
откриване, растеж, порастване. 
Остава въпросът: готови ли сте 
да се впуснете в него? 

Но внимание! Шансът да изле-
зете като по-добра версия на себе 
си е много голям!

https://www.facebook.com/connectedforfuture
https://www.facebook.com/connectedforfuture
https://www.facebook.com/groups/opportunities4youth
https://www.facebook.com/groups/opportunities4youth
http://"Erasmus+ Bulgaria projects"
https://www.facebook.com/groups/834608713224929
https://www.facebook.com/groups/834608713224929
https://www.salto-youth.net/
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Нашата мисия е да дадем възможност на младите да се изкажат  
и да повярват, че гласът им е от значение. Искаме да подпомогнем  
развитието ви и да ви подкрепим, за да може и вие самите да повяр-
вате в себе си. Затова създадохме списанието. Така също се роди  
и идеята за креативния ни брой. Знаем, че много от вас обичат да тво-
рят (да пишат, да рисуват, да снимат) и заради това искаме да създа-
дем платформа за творбите ви. Ние вярваме във вас и в творчеството 
ви. То заслужава да бъде споделено и публикувано. Повярвайте и вие.

Творчеството ви е от значение.
Споделете го. 
Изпратете ни черновите си 
на wematterdm@gmail.com до 15.04.

Creative #2
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Изпити

Училището е нашият втори 
дом, нашето свещено място, 
благодарение на което трупаме 
опит и надграждаме себе си. 
Преди да погледнем към проме-
ните, които трябва да се нало-
жат в училище, за да се подобри 
учебният процес и подготов-
ката за изпитите, искам да наб-
легна на едно уточнение: подго-
товката за изпит не се случва 
за няколко броени дни. За нея се 
изисква желание, постоянство, 
упоритост, търпение и вяра, че 
ще успеем! Следователно, основ-
ните усилия трябва да дойдат 
от страна на ученика.

Моите идеи за промяна ще 
бъдат насочени предимно към 
подготовката по “Български език 
и литература”, защото самият 
аз искам да стана учител по този 
предмет. Към тях ще добавям и 
произведения, които се изучават 
в училище, като примери, за да 
обясня по-детайлно какво точно 
имам предвид. 

1. Да се подсигуряват до-
пълнителни материали към 
произведенията.

Какво е литературата? Тя ни 
запознава с богатството и раз-
нообразието в сферата на из-
куството. Изучава историята, 
традициите  и обичаите, мисле-
нето, развитието на един народ, 
на една човешка личност като 
нещо велико. Затова според мен 
е хубаво на учениците да им се 
представят не само с тексто-
вете и биографиите на съответ-
ните автори, а и допълнителни 
материали като филми, статии, 
интервюта, виртуални разходки 
по музеи, а защо не и истински 
екскурзии?  По този начин те ще 
могат да се докоснат напълно до 
живота на писателя, до обкръ-
жението му и света, в който е 
живял. 

5 идеи как да променим 
подготовката 
за изпити в училище
Текст: Венислав Василев
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Примери за това са:
• Филмът за Яворов – “Дело 

205”, представящ последните го-
дини от живота на автора 

• Филмът “Гераците”, напра-
вен по произведението

• Интервюта с Багряна, чрез 
които учениците да се докоснат 
до нотката на гласа є и нейния 
изказ

• Разкази за Йовков и други 
писатели, в които да ни запоз-
наят с техния начин на живот и 
да ни представят емблематични 
предмети от живота им

• Екскурзии по къщите музеи, 
изложби и други

 2. Да се правят сценарии, 
пиеси и постановки по изуча-
ваните произведения.

Това може да се случва по 
време на часовете или под форма 
на кръжоци. Например: учени-
ците да разиграват романи или 
разкази, като се представят 
за съответните герои. Така ще 
може да се направи едно предста-
вление, чрез което да запомнят 
самото произведение по по-заба-
вен и нестандартен начин. 

3. Учениците да изнасят 
повече самостоятелни уроци 
пред аудитория.

Така не само ще се чувстват 
горди, че са се изявили с нещо по 
различен начин от съответното 
обикновено изпитване, а и даже 
ще надмогнат страха си да го-
ворят пред публика. Това е добър 
начин за развиването на кому-
никативните им умения, като 
общуване с хора и говорене пред 

публика. Съответно, така ще 
станат и по-уверени в себе си.  

4. Да се дават възможности 
за самостоятелното лич-
ностно развитие на ученика.

Чрез своето хоби или талант 
ученикът може да представи 
анализ на произведение и да де-
монстрира чувството, което е 
оставило дадено стихотворение 
в него.

Например:
• Чрез рисунки или комикси да 

ни се покажат разкази и романи
• Чрез песни и други музикални 

изпълнения да се представят 
стихотворения, поеми и балади

• Да измислят песен и да я 
посветят на някое произведение

• Да напишат писмо или сти-
хотворение до самия автор – под 
форма на посвещение.

5. Да се посочват примери, 
свързани с ежедневието на 
учениците. 

Те ще допринесат за обясне-
нието на нормите и правилата. 
Може да бъдат реплики и изказ-
вания на влогъри, политици, те-
левизионни водещи или известни 
личности например. Така ще 
имат възможност да се вслуш-
ват в изказа на хората и сами 
да открият грешки и всякакви 
несъответствия с правилата 
на българския книжовен език. 
Следователно, ще могат да раз-
берат и от коя част на България 
е съответният човек.

Например: моят преподава-
тел по една от дисциплините в 
университета ни дава примери с 
изказвания на политици и други 
души от медийното простран-
ство.

Според мен това са едни от 
най-добрите и лесни начини за 
промяна в подготовката за из-
пити. Хем са иновативни, хем 
стойността се запазва.
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Като ученик, който е свикнал 
да е сред най-добрите и да се ста-
рае да не получава по-малко от 6 на 
всеки изпит, винаги съм приемала 
оценките като най-важния пока-
зател за успех. С времето обаче 
се сблъсках с доста преживявания, 
които напълно промениха начина 
ми на мислене. Най-отличителна 
промяна оказа преместването ми 
в Германия. Когато попаднах в клас 
от 28 души с немски като майчин 
език, а аз го бях учила само от две 
години, ми беше много трудно да 
приема, че вече не бях сред най-до-
брите. Следователно, по-ниските 
ми оценки означаваха неуспех за 
мен. Впоследствие започнах да се 
подобрявам и да се чувствам удо-
влетворена. 

Наскоро обаче изкарах слаба 
оценка по английски, което от-
ново ме върна в началото – накара 
ме да се съмнявам в знанията и 
възможностите си. Тъй като това 
е любимият ми предмет, не можех 
да си представя, че е възможно да 
се представя зле по него. Веднага 
се свързах с учителя ми, за да му 
обясня колко съм разочарована. 
Попитах го защо резултатът ми 
е толкова нисък и как бих могла 
да се подобря. Това, което той ми 
каза, наистина промени начина, по 
който гледам на оценките и тес-
товете. 

В съобщението, което получих 
като отговор, беше написано, че 
английският ми е на много добро 
ниво и това, че съм се провалила 
на един тест, не означава обра-
тното. Всъщност, подобен вид 

тестове оценяват повече бързи-
ната, с която можем да се спра-
вим с определени задачи, а не ис-
тинските ни знания. Също така 
ми сподели, че самият той се е 
провалял на доста изпити по ан-
глийски, което не му е попречило 
да се превърне в един от най-до-
брите преподаватели, които ня-
кога съм имала. 

Разбира се, няма как да пре-
небрегнем факта, че оценките 
могат да бъдат доста опреде-
лящи в някои ситуации. Те са много 
важни за кандидатстване в уни-
верситети, особено при по-елит-
ните като Оксфорд, Кеймбридж 
и тези от Бръшляновата лига. 
Също така, добрите оценки 
могат да ни помогнат да получим 
стипендия и най-вече повишават 
самочувствието на учениците.

Важни ли са оценките 
и изпитите?
Текст: Десислава Петрова
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 Но те далеч не са най-ва-
жното. Тук са 3 причини, поради 
които това е така: 

1. Училището трябва да 
е безопасно място, където 
се учим от провалите си. 

Поощряването само на отлич-
ните ученици създава чувство в 
другите, че те са неспособни да 
се справят. Училището трябва да 
е място, където не трябва да ни е 
страх да грешим и да се проваляме. 
Човек се учи най-добре от греш-
ките си и ако фокусът е насочен 
повече към това как да подобрим 
способностите си и да се справим 
с трудностите, тогава то би било 
много по-приятно за всеки. 

2. Вниманието е насочено 
към оценките вместо към зна-
нията

“Това ще го има ли на теста?” е 
типичен въпрос, който става все 
по-популярен с наближаването на 
датата на въпросния тест. На 
пръв поглед изглежда като не-
винно/незначително запитване, 
но ако вникнем по-надълбоко, ще 
забележим доста тревожна тен-
денция. 

Оценките са се превърнали 
в цел и учениците се стараят 
да запомнят дадена информация 
само ако им е необходима за пре-
минаването на определен тест. 
Качественото разбиране на пред-
мета липсва и истинските знания 
по него се пренебрегват и оста-
ват на заден план. По този начин 
личностното развитие на ученика 
също изостава. 

3. Връзката между ученика и 
учителя се прекъсва.

Когато ученикът е слаб в 
даден предмет, често се появява 
напрежение между него и препода-
вателя. Тяхната връзка се базира 
до голяма степен на оценките, а 
те не са ефективен начин за полу-
чаване на обратна връзка. Когато 
ученикът вижда слабия резултат 
по някой предмет, той си казва, че 
предметът не е за него и се демо-
тивира да полага, каквито и да е 
усилия. 

Както Айнщайн казва: “Всеки 
е гений. Но ако съдите за рибата 
по способността є да се катери 
по дърво, тя ще живее целия си 
живот, вярвайки, че е глупава.” 
В съответствие с това, ако уче-
никът получава лична обратна 
връзка вместо просто една оценка 
в бележника, това може да про-
мени начина, по който той гледа 
на предмета и възможностите си 
по него, както и да подобри отно-
шенията му с учителя. Ако уче-
щият чуе “Настоящият ти подход 
не е най-правилният… Защо не оп-
иташ така?” вместо “Не си добър 
в това, не се занимавай повече”, 
той би бил много по-мотивиран да 
се подобрява.    

Следващият път, когато из-
карате лоша оценка, не се демо-
тивирайте, а си спомнете, че има 
много други фактори, свързани с 
успеха на човек. Всеки от нас може 
да се подобри, стига да го поиска.
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София Стойнева е преподава-
тел по Български език и литера-
тура в ГПЧЕ „Симеон Радев“, гр. 
Перник, обичана от всичките си 
ученици. С много любов и отда-
деност, тя води своя предмет от 
2000-та година и изпитва силно 
удовлетворение от професията 
си. Креативна, трудолюбива, оби-
чаща и всеотдайна са няколко 
думи, с които можем да опишем 
невероятната є личност.

К: Разкажете малко повече 
за себе си. 

С: Освен че се занимавам с учи-
телска дейност, около 7-8 години 
съм била сътрудник литературен 
критик в един национален сед-
мичник („Гимназист“/ „Кандидат 
гимназист“). Разработила съм 
над сто литературнокритически 
статии за този вестник. Това ми 
помогна много да се развия като 
преподавател и анализатор на ху-
дожествени текстове. 

К: Как бихте се описали с 
една дума?

С: Артистична.
К: Кой е най-важният аспект 

в това да бъдеш учител? Какво 
Ви мотивира?

С: Да раздаваш огън! Да вдъхно-
вяваш и да ги мотивираш не само 
да обичат предмета, но да заоби-
чат и професията учител, така 
че във всеки един випуск да откри-
ваш хора, които да казват: „Искам 
да стана като Вас.“

К: Как се опитвате да бъ-
дете различна от стандартния 
учител, който очаква от учени-
ците да “назубрят” материала?

С: Още от ранните ми години 
като учител, ми е вродено да бъда 
различна. Всяко нещо, дори рецен-
зията, която пиша, не трябва да 
е рецензия-клише. Наскоро дори 
имах разговор с група ученици, 

“Да раздаваш огън”
със София Стойнева
Текст: Катрин Димитрова

“За мен учителската професия
има много сходства

с професията на актьора.” 
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които ми казаха: „Госпожо, когато 
ни връщате есетата, първата ни 
работа е да си прочетем рецензи-
ята, защото знаем, че тя е инди-
видуална за всеки един от нас.“  

Искам да съм различна и съм 
различна, защото винаги се по-
ставям на мястото на учениците 
и обмислям как бих искала да ми се 
поднесе един урок, ако аз бях на 
чина, а не на катедрата, кое би 
ми било скучно или би ме демоти-
вирало да уча този предмет. Един 
учител никога не бива да забравя 
ученическите си години. 

Разбира се, има и неща, с 
които няма как да се излезе от 
рутината, като да се напише 
някакъв план в тетрадките на-
пример. Също така, някои хора 
казват, че учениците не обичат 
да им се разказва, но не съм съ-
гласна. Зависи как ще им  подне-
сеш информацията. Специално 
за моя предмет, е изключително 
характерно учителят да прите-
жава и доза артистичност. За 
мен учителската професия има 
много сходства с професията на 
актьора. Едната ми мечта преди 
време беше да стана актриса, а 
другата –  учител. Приемайки учи-
телската професия, аз сбъднах и 
другата си мечта. Имаш сцена 
всеки ден, представлението ти е 
фиксирано, имаш публика, роля, ре-
плики и аплодисменти. Но за раз-
лика от актьора, при който апло-
дисментите идват веднага след 
представлението, тези в учител-
ската професия се случват на пе-
тата година. Изразяват се в това 
какъв успех са постигнали учени-
ците на матурата. И това е за-
доволството, че си изиграл добре 
ролята си. 

К: Каква е разликата между 
присъствената и дистанцион-
ната форма на обучение? 

С: Разликата за всички е оче-
видна. Специално за учители като 
мен, при които, както вече казах, 
голяма част от урока е свързан 
с артистичността, с изиграване 
на роля, с реплики, пред монитора 
това трудно може да се случи. 
За мен е много важно да срещам 
погледите на учениците, реакци-
ята им при всяко нещо, което каз-
вам. Пред компютъра се чувст-
вам малко нелепо. Ако си скучен 
е добре – “изпяваш” си урока и 
готово, но когато влагаш тол-
кова много енергия и виждаш само 
букви и снимки, се питаш: “Добре, 
за какво го правя? Успявам ли да 
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ги вдъхновя?”. Живата връзка ми 
липсва. Това за мен е основната 
разлика. Иначе проблемът “дисци-
плина” не съществува.

К: Спрямо Вашия опит, кои 
са най-ефективните начини зре-
лостниците да се подготвят за 
изпита по БЕЛ?

С: На първо място е чете-
нето на произведенията, защото 
голяма част от въпросите в из-
пита са свързани с фактология. 
Много по-лесно е да ги прочетеш 
и да ги запомниш, защото така 
свикваш със света на героите. 
Познаването на художествения 
текст е необходимост. Другото 
важно нещо е решаването на те-
стове, защото по този начин ги 
отработваш и свикваш с формата. 
С всеки следващ тест, вече знаеш 
в кое упражнение какво се изис-
ква. Познаването на книжовните 
норми е основно. А що се отнася 
до най-съществения компонент 
–  съчинението, подготовката за 
него трябва да започне още от 
осми клас. Не можеш за две години 
да направиш олимпийски състеза-
тел от човек, който преди това 
е писал по пет изречения. Затова 
съветът ми към всички колеги е да 
започнат с подготовката още от 
осми клас.

К: Какви съвети бихте дали 
на учениците, свързани с пола-
гането на матурата?

С: Да бъдат редовни в часо-
вете.

К: Ами за живота, който им 
предстои?

С: За мен един от най-важните 
компоненти е времето. За да си 
успешен човек, трябва да цениш 

времето си и да го оползотворя-
ваш по най-добрия начин. Могат 
да имат много успешен бизнес, 
пари, да си купят всичко, което 
им липсва, но няма как да си купят 
време. Съветът ми е да живеят 
така, че да не губят тази цен-
ност, която не може да бъде заку-
пена. 

К: Как бихте искали да Ви за-
помнят Вашите ученици?

С: С добротата ми, с благород-
ството, което за мен е задължи-
телно за всеки учител, защото 
това са нашите ученици, а не 
чужди. С това, че за всеки един 
съм се постарала да дам всичко по 
силите си и да се раздам. С това, 
че съм човек, който безкрайно 
много обича работата си.

“За да си успешен човек,
трябва да цениш времето си

и да го оползотворяваш
по най-добрия начин.” 
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Учим нови неща всеки ден до 
края на живота си, независимо 
дали това става в училище, или 
ние сами правим проучване. 

В повечето случаи, ако науча-
ваме нещо, то е защото ни пред-
стои изпитване или тест. За нас 
ученето не е забавно и интересно, 
защото го приемаме за задъл-
жение, вместо да го превърнем в 
занимание, което ни доставя удо-
волствие. 

В сегашната обстановка с 
онлайн обучението е дори още 
по-трудно да се стегнем и да се 
захванем за работа. Но всичко 
е възможно с малко желание. 
Въпреки че в момента ни се вижда 
трудно, ние трябва да мислим по-
зитивно и да не си губим времето 
напразно.

Ако се настроим негативно 
към ученето и си кажем, че то е 
скучно и безполезно, едва ли ще ус-
пеем да запомним нещо от това, 
с което се занимаваме в момента. 
Затова трябва да измислим как да 
разнообразяваме, как да пробваме 
нови начини за учене и най-ва-
жното – как да направим ученето 
интересно.

Ето няколко идеи как да превър-
нем задължението в удоволствие:

• Един от вариантите е да 
учим заедно с някой друг. По 
този начин ние имаме компания, 
можем да се изпитваме взаимно и 
да си помагаме. Вярно е, че така 
сме склонни да се разсейваме по-
вече или да си говорим за нещо 
друго, но трябва и малко самокон-
трол от наша страна. Нека първо 
да си свършим работата, а след 
това да се възнаградим с приятен 
разговор. 

• Живеем в света на техно-
логиите, което означава, че има 
какви ли не приложения и сай-
тове, които да ни помагат с уче-
нето. Има някои като “Duolingo”, 
които представят ученето на 
чужди езици като игра. В други, 
като “StudyBlue”, ние можем да 
създаваме “флашкарти”. Има и 

Как да превърнем ученето
от задължение в удоволствие
Текст: Гергана Димитрова

“За нас ученето
не е забавно и интересно,

защото го приемаме
за задължение, вместо

да го превърнем в занимание,
което ни доставя удоволствие.” 
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приложения, които помагат с 
организацията на времето ни и 
най-важното – с наближаващите 
контролни и изпитвания. Такива 
апликации са например “My Study 
Life” и “Exam и Countdown”. Всички 
тези приложения издигат уче-
нето на едно друго ниво. Те уле-
сняват научаването на нови неща 
и го правят да изглежда увлека-
телно. 

• На всеки му се е случвало да 
му се натрупат повече контролни 
и изпитвания в кратък период от 
време. В повечето случаи ние от-
лагаме до крайния момент, за да 
започнем да се подготвяме и така 
се налага да научим много мате-
риал за кратко време. Колкото и да 
не ни се иска, обаче, би трябвало 
да стартираме подготовката 
си веднага щом разберем какъв е 
новият материал, а не когато е 
станало прекалено късно. Въпреки 
че е трудно, така би ни било по-
лесно и по този начин няма да се 
претоварим. Също, важно е да си 
даваме и малки почивки, защото 
все пак всеки има нужда от малко 
време за разпускане. 

• Добър начин за стимулиране 
на ученето е да се поощряваме.  
Например за всеки половин час от 
учене да получаваме пет минути 
почивка, в които да правим, как-
вото си решим. Освен с почивка, 
може да се възнаградим и с нещо 
за хапване. Защо пък като за 
финал да не излезем с приятели, 
след като сме приключили с всички 
задачи?

• Всичко това, обаче, е без-
полезно, ако се разсейваме по-
стоянно и сме на телефона, за да 
разглеждаме социалните мрежи. 
Всеки знае колко пристрастяващо 
може да бъде едно такова устрой-
ство. Затова е по-добре или да го 
изключим, или да го оставим в дру-
гата стая, далеч от нас. А ако не 
искаме да се разделяме със съвре-

менните средства за комуника-
ция, има приложения като „Offtime“, 
които блокират обаждания, съоб-
щения и известия за време, което 
ние си определяме. По този начин 
можем да се концентрираме върху 
по-важните неща.

Уроците не винаги са това, 
което ни е интересно, но те са 
много важни и без тях няма как да 
се справим в живота. Живеем във 
време, в което имаме мигновен 
достъп до информация и толкова 
много начини, по които можем да 
направим усвояването на мате-
риала забавно. С малко усилия, ще 
видим, че не е толкова скучно, а 
напротив – ученето може да бъде 
и забавно.
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За мен винаги е огромно удо-
волствие, когато разговарям с 
млади и амбицирани хора, които 
са взели съдбата си в свои ръце. 
Затова ми се стори като изклю-
чително добра възможност да 
поканя Атанас Стефанов, за да 
ни разкаже от първо лице за един 
важен и специфичен въпрос, който 
засяга много млади хора, включи-
телно и мен. Основната тема, 
която ще дискутираме с него, е 
свързана с кандидатстването в 
чужбина и живота на чуждестран-
ните студенти. Силно се надявам 
да ви бъде също толкова инте-
ресно, колкото и на мен самата.

Д: Здравей, Наско! Кога раз-
бра, че пътят към осъщест-
вяването на мечтите ти про-
дължава извън пределите на 
България и как го приеха близ-
ките ти?

А: От 13-годишен участвам 
в Клуб на знаещите „Квант“ към 
ТУ-Пловдив. Клубът съществува 
от 2003 г. и се стреми да създава 
оптимална среда за развиване 
на знания в областта на природ-
ните науки, основно физиката. 
Основната целева група са уче-
ници и студенти, но всеки е добре 
дошъл.

Съществуват определени из-
исквания в преподаването на при-
родни науки в училище. Едно от 
тях е, че всяка година трябва да 
бъдат проведени определен брой 
часове лабораторна практика, 
за да може знанията на ученика 
да бъдат приложени и усвоени 
по-добре. За съжаление, много 
училища нямат необходимата 
експериментална база. Първите 
си години в „Квант“ асистирах с 
учебни демонстрации пред уче-
ници на училища, които идваха 
при нас, за да могат да изпълнят 
това изискване. Тогава осъзнах, 
че в България не се дават доста-
тъчно пари за наука, и че се налага 
да погледна навън.

От България до звездите
Текст: Джоана Дахабре

“Наско е на 19 години
и следва втора година
астрофизика в Лондон.
В свободното си време
се занимава с проекти,

свързани с анализ на данни
и машинно обучение.

Когато си почива,
чете световна класика
и научна фантастика.” 
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Немалка част от близките ми 
също са живели (или живеят) в 
чужбина, така че бях подкрепен 
безусловно, за което съм им благо-
дарен.

Д: Коя беше най-голямата 
трудност при кандидатства-
нето и какъв съвет за преодоля-
ването є би дал на настоящите 
и бъдещите кандидат-сту-
денти?

А: За мен това беше самият 
избор на университет. Много 
хора правят грешка, избирайки 
университета си само по ста-
тистики и класации. Да взе-
мем Великобритания за пример. 
Смятам, че качеството на обра-
зование не се различава много в 
първите десет британски универ-
ситета, за всички природни и ком-
пютърни науки. От друга страна, 
ти няма само да учиш в някой 
университет, а и ще живееш в 
някой град. В какъв град искаш да 
живееш: малък, голям, с повече 
култура, с повече студенти? Ако 
човек не вземе това предвид, рис-
кува да намрази града, в който 
живее, за сметка на образова-
нието си.

Д: Какви качества трябва 
да притежава един човек, за да 
кандидатства успешно и да се 
приобщи към живота в чужда 
страна?

А: Качествата, свързани с кан-
дидатстването, зависят от са-
мата дисциплина. Интеграцията 
в чужда страна е въпрос на време. 
Тя обикновено е болезнена, което 
е напълно нормално – все пак човек 
се сблъсква с друга култура. За 
да може да се мине през това 
леко, трябва лесно да се адапти-
раш към новия си начин на живот. 
Изключително опасно е да реа-
гираш в дадени ситуации, както 
иначе би го направил в страната 
си. “Когато си в Рим, прави като 
римляните” – най-доброто реше-

ние е да започнеш отначало, не-
предубедено.

Д: Как реагират хората, ко-
гато им кажеш, че си българин и 
срамуваш ли се от произхода си?

А: Хората го приемат равно-
душно и не подхождат с предраз-
съдък. Не се срамувам от това, че 
съм българин, но и не се гордея с 
него. В историята на всяка дър-
жава има събития, които могат 
да бъдат поводи за гордост или 
срам. Но за кого? За живелите то-
гава, или за живите сега?

Д: Колко често посещаваш 
България и мислиш ли, че на 
по-късен етап от живота си ще 
се върнеш тук за постоянно?

А: По план се връщам в България 
във всички учебни ваканции, т.е. 
през половината от годината. 
По отношение на завръщането 
в България – животът във всяка 
страна е различен, но винаги с не-
достатъци. Не мисля, че изборът на 
местожителство на човек зависи 
от това дали “обича” или “мрази” 
страната, а дали може да направи 
компромис с недостатъците. В 
този ред на мисли, с удоволствие 
бих живял в България за посто-
янно, ако успея да направя ком-
промис. Това е двустранен процес. 
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Д: Има ли нещо, което ти липсва 
от живота в България, или за 
момента не изпитваш подобни 
чувства?

А: Може да се каже, че по-
някога ми липсва непресторе-
ността в човешките отношения. 
В България е много по-лесно човек 
да каже просто какво мисли, без да 
се притеснява от последствията.

Д: Как оползотворяваш вре-
мето си, предвид пандемичната 
обстановка. Какви плюсове и 
минуси успяваш да извлечеш от 
нея?

А: Имах късмета да се върна 
в България с един от последните 
полети, преди да обявят извън-
редното положение през март 
миналата година. Оттогава пан-
демичната обстановка ми влияе 
прекрасно в професионален план. 
Свободното ми време нарасна 
значително и продължих да се за-
нимавам с наука през лятото, до-
колкото мога, за да не губя инер-
ция. Бих казал, че това решение 
ми помогна да развия работната 
си етика – нещо, което не знам 
дали бих могъл да постигна в 
нормални условия. Но и това има 
своята цена: човек среща по-го-

леми предизвикателства в личния 
си живот, живее с притеснение 
да не бъде засегнат от пандеми-
ята, както той, така и близките 
му. Мисля, че гилдията на психо-
лозите ще има много работа в 
близко бъдеще.

Д: Какъв съвет би дал на 
всички млади хора, на които им 
предстоят подобни решения?

А: Ако не сте сигурни с какво 
искате да се занимавате, правил-
ният отговор няма да дойде от 
само себе си. Най-доброто реше-
ние е да се въвлечете в колкото 
се може повече дейности: посе-
щаване на събития, членуване в 
организации, доброволчество, бла-
готворителност и така нататък. 
Това увеличава вероятността да 
откриете “своето нещо”. Пък и, 
опитвайки нови неща, човек до-
бива нови знания, които могат да 
му бъдат полезни в живота.

Д: Благодаря ти за отделе-
ното време и страхотното ин-
тервю. Желая ти много успехи 
в личен и професионален план 
и кой знае, може би някой ден 
ще разказвам, че съм взела ин-
тервю на българския Хокинг. 



30

“Ако е трудно да се запомни, ще 
е още по-трудно да се забрави.” – 
Арнолд Шварценегер

Да научим нещо ново е из-
ключително полезно, защото по 
този начин тренираме мозъка си. 
Усвояваме нови знания всеки ден, 
но при толкова много информа-
ция е нормално мозъкът ни да се 
затруднява да запомни всичко. 
Затова днес ще ви представя 5 
начина за по-лесно запомняне на 
информацията.

1. Техниката за периодич-
ното повторение

Имаме три типа памет: сен-
зорна, дългосрочна и кратко-
срочна. Сега обаче ще се съсре-
доточим върху последните два. 
Краткосрочната памет използ-
ваме, за да запомняме за кратко 
време информация, която не е в 
голям обем. Дългосрочната е пъл-
ната є противоположност. При 
нея информацията се запазва за 
много дълго и количеството є е 
неопределено голямо. Но за да се 
прехвърли дадена информация от 
краткосрочната в дългосрочната 
памет, е нужно и усилие от наша 
страна. 

Техниката за периодично по-
втаряне представлява повторе-
ние на дадена информация поне 
4-5 пъти през определен период 
от време. Ако искаме да запомним 
нещо бързо, трябва първото пов-
торение да е веднага след като 
сме го прочели; 2-рото след 15 до 
20 минути; 3-тото - между 6 и 8 
минути след 2-рото; а 4-тото пов-
торение - след 24 часа.

2. Мисловните карти и визуа-
лизирането на информацията

Трик, който все повече започва 
да се използва, са мисловните 
карти. Те представляват диа-
грами, на които ние представяме 
някакъв вид информация в много 
малък размер. В тях записваме 
само най-важното с кратки изре-
чения или думи, които ще ни под-
тикнат да си спомним наученото. 
Мисловните карти се основават 
на използването на думи, числа, 
изображения и цветове, което по-
вишава капацитета на мозъка и 
способността му за организиране 
и запомняне.

3. Сънят
Много от нас са правили, и 

все още допускат грешката да 
седят до късно вечер, надвесили 
глави над записки и учебници, не 
успявайки след това да се наспят 
пълноценно, защото на сутринта 
трябва да станат рано. Това е 
много лош навик, от който трябва 
да се отървем, защото вечер мозъ

5 начина за по-лесно  
запомняне на информация
Текст: Магдалена Чакърова
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кът ни е натоварен от измина-
лия ден и не може да усвои инфор-
мацията правилно. Лишаването 
от сън не води до нищо хубаво. 
Нека да не забравяме, че липсата 
на такъв засяга някои от най-ва-
жните способности на мозъка, 
като една от тях е паметта.

Дори да се оприличаваме на 
“нощна птица”, когато дойде ред 
за запомняне на нещо, което ще 
ни е нужно на другия ден, е хубаво 
да си отпочинем добре предиш-
ната вечер, защото много проуч-
вания показват, че сънят помага 
на мозъка, като стимулира кре-
ативността, припомнянето на 
информация и изграждането на 
връзки между новопридобита ин-
формация и тази, усвоена по-рано. 

4. Повторенията
Ето още нещо, свързано с пов-

торенията, и колко полезни всъщ-
ност са те. Още от началните ни 
години в училище, учителите са 
ни казвали да пишем дадено нещо 
по няколко пъти, за да можем да 
го научим. Колкото и скучно и до-
садно да ни се струва, то всъщ-
ност е много полезно. Но има един 
малък детайл. Това писане, само 
по себе си,  няма да ни помогне да 
запомним нещо по-лесно. Когато 
извършваме механично дадено 
действие, то остава в кратко-
срочната ни памет и го забравяме 
след кратък период от време. 
Затова е добре да добавим още 
една стъпка. Освен да запишем 
всяко нещо, което искаме да за-
помним, е хубаво, докато го пра-
вим, да го изговаряме на глас, а 
повтарянето му ще е чудесно за 
добавянето му в дългосрочната 
ни памет.

5. Физическите упражнения 
и йогата

Освен че тренировките ни под-
държат във форма, те са полезни, 
както за тялото, така и за мозъка 
ни. Проучвания показват, че фи-

зическите упражнения всъщност 
стимулират когнитивните спо-
собности. Една 15-минутна тре-
нировка, състояща се от прости 
упражнения, е достатъчна за по-
добряване на паметта и по-лес-
ното усвояване на знания.

Йогата също е още един много 
добър вариант за физически уп-
ражнения. Освен че е доста ус-
покояваща, тя ни помага да се 
концентрираме по-лесно, стиму-
лира мозъка, мускулите и сетив-
ните ни възприятия като зрение, 
реч, памет, вземане на решения. 
Достатъчни са 20 минути за под-
силване на мозъчните функции, 
точността и скоростта на ума.

Източници: 
“12 тайни за лесно запаметяване на 
всичко”, psychology.framar.bg
“Introduction to Memory”, courses.
lumenlearning.com 
“How to Remember Things: 
21 Memory Techniques”, 
magneticmemorymethod.com
“7 начина за по-лесно и бързо учене 
и запаметяване”, nauka.offnews.bg

https://psychology.framar.bg/12-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE
https://courses.lumenlearning.com/boundless-psychology/chapter/introduction-to-memory/#:~:text=Short%2Dterm%20memory%20lasts%20for,types%20of%20long%2Dterm%20memory
https://courses.lumenlearning.com/boundless-psychology/chapter/introduction-to-memory/#:~:text=Short%2Dterm%20memory%20lasts%20for,types%20of%20long%2Dterm%20memory
https://www.magneticmemorymethod.com/how-to-remember-things/
https://nauka.offnews.bg/news/Vaprosi_2/7-nachina-za-po-lesno-i-barzo-uchene-i-zapametiavane_41575.html


32

Правилното разпределение на 
времето е в основата на успеха за 
почти всяко начинание. На всеки 
от нас понякога се случва да не 
го организира ефикасно. На свой 
ред, тази лоша организация води 
до натрупване, неспазване на сро-
кове, излишен стрес и често, заб-
равяне на важни задачи. 

От друга страна, когато раз-
пределяме добре времето си, 
съзнанието ни развива умения, 
които впоследствие ни помагат 
да бъдем по-продуктивни. Затова 
в тази статия ще откриете ня-
колко лесни и ефикасни начина, 
чрез които да постигнем това. 
Чрез тях бихме могли да организи-
раме по-качествено задачите си, 
следователно да спестим време, 
което да оползотворим и да пре-
караме с близките си хора.

“Човек винаги има достатъчно 
време, ако го приложи добре.” – 
Йохан Волфганг фон Гьоте

Специалистът Алън Лакейн 
дава следния съвет:

Използването на така наре-
чения “метод на швейцарското 
сирене”, който представлява из-
вършване на работа на части, би 
помогнал при някои хора. Той е под-
ходящ за тези, които не задържат 
вниманието си на едно нещо. Най-
важно е да осъзнаем, че времето 
ни е ценно и не бива да го губим 
чрез отлагането на ангажименти. 

• Стъпка 1: Да се откажем 
от повтарянето на изрази като: 
„Нямам време за това“, „Мога да 
го свърша и утре“, „Не е задължи-
телно да го направя днес“.

 “Да планираш означава да 
посееш бъдещето чрез насто-
ящето по такъв начин, че да 
можеш да го контролираш.” – 
Алън Лакейн

Съставянето на график не би 
отнело повече от 30 минути су-
трин, но ще ни помогне да се ори-
ентираме с колко ангажимента 
трябва и можем да се справим за 
дадения ден или седмица. Чрез него 
можем да проследим колко време 
сме прекарали в постигане на ре-
ални резултати и колко сме загу-
били в непродуктивни дейности. 

• Стъпка 2: Да си създадем 
план, в който бихме могли да запи-
шем всички задачи, които искаме 
да приключим през седмицата, 
като отделим място и за всички 
мисли, действия и разговори, 
които ще трябва да проведем по 
време на този период.

Как да организираме 
времето си, за да успеем
Текст: Ния Боянова

Снимка: @flatyay_charm
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“Хубавите неща се случват, 
когато разберете приорите-
тите си.” – Скот Каан

В ежедневието на всеки ученик 
се налага да следи, както училищ-
ните дейности, така и извънклас-
ните. В тези моменти е най-ва-
жно да разберем кое е най-важно 
за нас самите. След това трябва 
да се научим да бъдем концентри-
рани и да не се разсейваме лесно.

• Стъпка 3: Да определим прио-
ритетите си.

“Позитивният мислител 
вижда невидимото, чувства не-
материалното и постига невъз-
можното.” – Уинстън Чърчил

Позитивните мисли по време 
на забързаното ни ежедневие са 
важни, защото ни предпазват от 
умората и ни помагат да бъдем 
по-ентусиазирани и мотивирани.

• Стъпка 4: Да бъдем пози-
тивни.

“Управлението на цялото 
време започва с планиране.” – 
Том Грининг

Добре е всички ученици да оце-
няваме предимствата от воде-
нето на график – доколко добре 
сме успели да планираме работата 
си и как това планиране ни е помо-
гнало/попречило да реализираме 
ангажиментите си. При по-голе-
мите ще е полезно да си записват 
стратегиите и техниките, с по-
мощта на които са се справили с 
изпълнението на съответната за-
дача, както и да обсъждат с прия-
тели и съученици ефективността 
на тези стратегии за учене.

• Стъпка 5: Да преценим кои 
стратегии са ефикасни за нас и 
кои не.

За финал, организираността 
е умение, което помага за разви-
тието на интелекта, но недос-
тигът є не отразява недостиг 
на интелект. Правилното разпре-
деление на времето обаче дава 
възможност за по-висока успева-
емост без преумора. Всички аспе-
кти от учебния процес са базирани 
на това колко ефикасно ще орга-
низираме времето и задачите си 
– от учебния план на училището 
и съответния клас, до седмичното 
разписание и дневния режим на 
всеки ученик.

Източници: 
“Метод швейцарско сирене в 

управление на времето”

http://bgkids.hallowedgaming.com/user-38/metod-shvejcarsko-sirene-v-upravlenie-na-vremeto.html?fbclid=IwAR3URyhCdVTX65tfbhZgGUTI5Npl3o6hWnEfufEjYPdl4qnu3W4N7P8QXpM
http://bgkids.hallowedgaming.com/user-38/metod-shvejcarsko-sirene-v-upravlenie-na-vremeto.html?fbclid=IwAR3URyhCdVTX65tfbhZgGUTI5Npl3o6hWnEfufEjYPdl4qnu3W4N7P8QXpM
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Здравейте, драги читатели! 
Материалът, който четете в 
момента, ще ви представи един 
много смислен и интересен разго-
вор с двама младежи – Юлий Юлиев 
и Емил Тодоров, по-познати като 
създателите на платформата 
BAV.bg и приложението Healthit. 
За мен бе не просто удоволствие 
да поговря с успели, млади хора, 
които имат хъс да работят и да 
се развиват, но и успях да си из-
вадя доста поуки от гледището 
им за успеха. 

Накратко за Healthit: това е 
платформа, базирана на здраво-
словния начин на живот. За да раз-
берете повече за нея и още много 
любопитни неща, продължавайте 
да четете…

С: Като за начало, как се роди 
идеята за BAV.bg (Бъди Активен 
Винаги)?

Ю: Идеята се зароди в главата 
на един от нашите съоснователи 
– Методи. Една вечер, преди 2 го-
дини, докато чакал приятелката 
си за вечеря в един ресторант, за-

почнал да разглежда различните 
ястия, които се предлагали в ме-
нюто, но тъй като тогава бил на 
диета, се чудел коя храна пасва за 
постигане на здравословните му 
цели. Влязъл в Интернет и потър-
сил приложения, които се занима-
ват с фитнес рецепти, и уста-
новил, че в България този пазар е 
много ограничен. Така се роди иде-
ята и след няколко дни с Емо и Мето 
се събрахме да обсъдим как да я ре-
ализираме. Стартирахме със съз-
даването на Facebook и Instagram 
страници, с които дадохме нача-
лото и на първия сайт за здра-
вословно хранене и фокус върху 
фитнес рецепти в България (bav.
bg). Като всяка друга компания и 
тази претърпя доста промени, но 
мисията си остана същата – да 
помогнем на възможно най-много 
българи да се почувстват добре. 

С: Ако трябваше да обяс-
ните работата си на първоклас-
ник, как бихте я описали?

Ю: Бихме му обяснили, че пра-
вим това, което обичаме. 

С: Преди няколко седмици 
се състоя среща на Envision, в 
която споменахте, че работите 
по актуализацията на приложе-
нието Healthit. По какъв начин се 
разработва едно такова прило-
жение и колко време отнема не-
говото усъвършенстване?

Е:  Започнахме да разработ-
ваме приложението през декември 
2019 г. и успяхме да го пуснем в 
начален вариант чак през лятото 
на 2020 г. От тогава до сега ра-
ботим усилено над него, но проце-

За труда и постигането 
на успех с екипа на Healthit
Текст: Симона Александрова
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сът е доста бавен, защото сами 
го усъвършенстваме, а не сме 
експерти. Накратко за процеса: 
имаме срещи, на които планираме 
какво следва, какво още искаме 
да направим и къде имаме про-
блеми, също провеждаме интер-
вюта с наши клиенти. След това 
идва сложната част – да вмъкнем 
всичко в приложението. Процесът 
е труден, отнема време и сред-
ства, но постепенно става все по-
лесно. 

С: Наскоро издадохте кни-
гата “Интуитивно хранене: 
Живот без диети”. Разкажете 
малко повече за процеса по из-
даване на книга?

Ю: Първоначално я издадохме 
в електронен вариант, но впо-
следствие решихме, че не е дос-
тигнала до достатъчно хора, а съ-
държа важни неща, които всеки би 
трябвало да знае за здравослов-
ното хранене. Така започнахме да 

обмисляме нейното отпечатване. 
Имахме един проблем – никой от 
нас не е медицинско лице, но иска-
хме да имаме научно потвърдени 
факти. Затова се свързахме с д-р 
Красимирова от “Кокон Кардио 
Клиник” в Сливен, която се съгласи 
да стане научен редактор и да съ-
авторства някои от текстовете. 
Така, към електронния вариант 
бяха добавени още материали. 
След като премина през няколко 
редакции и всичко бе готово, се 
стигна до дилемата – да потър-
сим голяма издателска къща или 
да се самоиздадем. 

Избрахме втория вариант, за-
щото по този начин имахме пълен 
контрол над цената и дистрибуци-
ята. След това събрахме няколко 
оферти от различни печатарници 
и се спряхме върху една от тях. 
И така, една година след първо-
началния електронен вариант на 
книгата, се сдобихме и с физиче-
ския. След като всичко беше го-
тово, се заехме с дистрибуцията 
– свързахме се с различни книжар-
ници, разказахме им за продукта 
и договорихме партньорски отно-
шения с тях. Комбинирахме модела 
за разпространение – предлагаме 
книгата на нашия сайт, така че 
който няма възможност да отиде 
до книжарницата, директно може 
да си я поръча по Интернет. 

С: Какво е нужно, за да се на-
речеш успешен в България? 

Е: Първата стъпка е да решиш 
какво искаш да правиш, а след 
това да работиш усилено, за да го 
постигнеш. Може би проблемът 
на повечето хора е, че не правят 
това, което харесват и всичко 
им се струва повече като усилие, 
отколкото като приятно занима-
ние. Условието да успееш, както в 
България, така и в чужбина, е след 
като решиш с какво наистина 
искаш да се занимаваш, постоянно 
да се трудиш. 

“Понякога решението
е да се действа

напук на страха.” 
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С: Как да се справим със 
страха от провал?

Ю: Със задаването на два въ-
проса: кое е най-лошото нещо, 
което може да стане, ако иде-
ята се провали, и какво значение 
би имало това след 5 години? – 
Вероятно отговорът на първия 
въпрос ще е „нещо много незначи-
телно“, а на втория – „никакво“. 
Понякога решението е да се 
действа напук на страха. 

Е: Всичко започва с малки 
стъпки –  като мускул, който 
трябва да се тренира. Много хора 
имат големи идеи, но мислят как 
да ги развият след 10 години, а не 
кое е първото, което трябва да 
направят сега. Когато идеята се 
разнищи на малки стъпки и стане 
ясно какво може да се предпри-
еме в конкретния ден и час, става 
много по-лесно страхът да бъде 
превъзмогнат. По този начин мус-
кулът се тренира повече и повече. 

С: Опитвали ли сте се някога 
да преписвате? Какво мислите 
за преписването като цяло? 

(We Matter препоръчва да не 
преписвате!).

Е: Това е първото предприем-
чиво нещо, което човек може да 
направи – да измисли по- интере-
сен начин да препише (смее се). Аз 
не съм преписвал много, защото 
в 9-и клас, когато учителката по 
математика ми написа двойка за 
преписване, прецених, че стресът 
да се опитвам да препиша не си за-
служава. По-добре да изкарам 4-ка 
и да ми е спокойно, отколкото да 
се притеснявам. 

Ю: По принцип нямам нищо 
против преписването в опреде-
лени аспекти, тъй като живеем 
в свят, в който всичко, което ни 
интересува, го има в телефона и 
не е оптимално мозъкът ни да го 
помни. Пригодени сме не да запом-
няме информация, а да я анализи-
раме и използваме.

С: По какъв начин се подгот-
вяхте за изпитите в училище? 
Предварително ли научавахте 
материала или изчаквахте по-
следния момент?

Ю: Естествено, че в последния 
момент. Макар че това се промени 
в университета, защото там 
беше по-трудно. Моят начин беше 
да си записвам важната информа-
ция на листчета в деня преди из-
пита и да я запомням визуално. 

Е: Аз никога не можех да се 
накарам да уча предишния ден. 
Съответно всичко се случваше 
в деня на изпита – в автобуса, в 
предишния час, дори съм изпускал 
часове, за да уча за контролни. 
Училището не ми пречеше, но ко-
гато не правиш това, което ти е 
интересно, е трудно да си го нало-
жиш и хората в училище го знаят. 

С: Какво послание бихте ос-
тавили на нашите читатели?

Ю: Ако не сте избрали това, 
на което искате да се посветите, 
най-хубавото, което можете да 
направите, е да опитвате въз-
можно най-много неща. Разбира 
се, мечтайте, защото, както 
най- обичам да казвам, “човек без 
мечти е като айрян без кисело 
мляко”.

Е: В училище имате много 
време и почти никакви отговор-
ности – каквито и грешки да до-
пуснете, няма да има кой знае 
какви последици. Затова експери-
ментирайте.

“В училище имате много време
и почти никакви отговорности - 
каквито и грешки да допуснете,

няма да има
кой знае какви последици.

Затова експериментирайте..” 
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Наследството
на Бенджамин Франклин

Програмата е подходяща за вас, ако сте:
• между 9-11-ти клас
• имате желание за участие в извънкласни дейности
• обичате да дискутирате глобални въпроси
• искате да развиете лидерските си умения 
и да обогатите познанията си в различни сфери

Срок за изпращене на апликацията: 30.04
За повече информация: BFLprogram@gmail.com
Кандидатствай тук
https://forms.gle/53nQu7uSmBN3ebF57

https://forms.gle/53nQu7uSmBN3ebF57
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Заслужава ли си заради сигур-
ния успех, човек да се откаже от 
собствената си същност, вижда-
ния и умения? За един успехите се 
мерят с крайните постижения, а 
за друг с удовлетворението, че ги 
е извършил сам, разчитайки един-
ствено на собствените си способ-
ности. 

Дали да бъдем творци и да 
създаваме сами, или да бъдем ве-
чните консуматори на вече съз-
даденото?

“Много е трудно човек да ос-
тане творец. Обикновено 90 про-
цента от хората в този свят са 
чисти консуматори и едни 10 на 
сто, които се мъчат все пак да 
спасят света.” (Николай Русев)

Какво всъщност означава 
човек да бъде творец в този свят, 
където почти всичко е поднесено 
наготово, без да сме вложили уси-
лия за постигане на желания ре-
зултат? Трябва ли да се примиря-
ваме с етикета „консуматор“ и да 
се отказваме от възможността 
да търсим нашето собствено 

вдъхновение и мотивация да пре-
крачим границите на познатите 
пътища? За да бъдем автори във 
всеки един аспект от живота си, 
трябва да развиваме уменията си, 
да опитваме, да не се отказваме и 
да откриваме във всяко нещо идея, 
която да превърнем в цел. Ако се 
стремим да получаваме всичко на-
готово, ние убиваме искрите на 
креативната си мисъл, която се е 
скрила дълбоко в съзнанието ни и 
чака да бъде запалена. 

Най-сладката победа и 
най-приятното постижение в 
живота се случват тогава, ко-
гато сме направили всичко със 
сърце, душа и мисъл, за да се 
гордеем с творението си на-
края. Понякога обаче резултатът 
е различен от очакванията, които 
имаме. 

Водени от славата на финал-
ния успех, тръгваме по пътя на 
“лекото и мекото”, за да подси-
гурим себе си. В стремежа си да 
се издигнем в очите на околните 
като умни и мислещи хора, при-

За преписването
и убийството на мисълта
Текст: Габриела Станкова

“Веднъж попаднали
в стихията на ежедневието,

трудно ще намерим
време да подготвим

“пищовите” си и да ги
използваме при необходимост,

защото заобикалящата ни
среда ще иска от нас

да взимаме решенията си бързо,
без да очаква да погледнем
в листчетата с подсказки.” 
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бягваме до хитрости и трикове, 
които приемаме за “трамплин” към 
нашето постижение. 

Когато чуем думата “препис-
ване”, у нас веднага се събуждат 
спомени от времето в училище, 
където уменията ни да се измък-
нем от трудностите се развиват 
до предели, които не сме очаквали, 
че ще достигнат. Но в интерес на 
истината, не само в клас препис-
ваме, копираме и заимстваме от 
нечий чужд труд. Надяваме се, 
че така ще намерим най-лесния 
и бърз изход от създалата се си-
туация и ще се измъкнем от случ-
ващото се по най-изгодния за нас 
начин. Така заличаваме твореца, 
който се крие в нас, и очакваме 
със създаденото от друг да „из-
мъкнем“ собствената си кожа при 
всеки необходим момент. 

“Животът е изпит. Много хора 
се провалят, защото се опитват 
да преписват от другите, но те 
не осъзнават, че всички ние имаме 
различни задачи в листите.” 
(Фейсбук група: Мисли и Цитати)

 Често чуваме репликата:  
“С тези действия мислиш, че за-
блуждаваш другите, но всъщност 

лъжеш себе си”, но не разбираме 
смисъла є веднага, а продължа-
ваме сами да се заблуждаваме. 
Може би, когато завинаги на-
пуснем училище и се впуснем в 
приключението на живота, ще 
осъзнаем, че преписването не 
ни е превърнало в по-умни хора, 
които могат да разсъждават 
над въпроси, с които досега не 
са се сблъсквали. Как ще разчи-
таме на себе си в утрешния ден, 
след като до този момент сме се 
държали за „пищовите“ и подсказ-
ките като „удавници за сламка“? 
Веднъж попаднали в стихията на 
ежедневието, трудно ще наме-
рим времето да подготвим „пи-
щовите“ си и да ги използваме при 
необходимост, защото заобикаля-
щата ни среда ще иска от нас да 
взимаме решенията си бързо, без 
да очаква да погледнем в листче-
тата с подсказки. 

Когато прибегнем до хитри-
ните, ние убиваме правото на 
мисълта си да потърси отговора, 
който се крие някъде в главата ни. 
Първата ни реакция, по време на 
изпит в живота, е да намерим пра-
вилната подсказка от „пищова“ 
или от съседа по чин. Защо не дос-
тигнем до крайния резултат чрез 
разсъждаване, чрез изводи, които 
вече сме направили при познати 
ситуации? Когато дадем всичко 
от себе си, за да достигнем до 
отговора, ще бъдем много по-удо-
влетворени от финалния развой 
на събитията и горди от себе си, 
защото така трудната задача ще 
се превърне в ценен урок, който 
ще запомним завинаги.

Цитатите са взети от: 
Николай Русев;
Група “Мисли и Цитати”;

https://duma.bg/mnogo-e-trudno-chovek-da-ostane-tvorets-n128295?h=pdfarchive&pdfarchiveId=2883
https://www.facebook.com/494755297216765/posts/752916964733929/
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"Creativity is intelligence having 
fun." 

Това е един от най-известните 
и актуални днес цитати на бри-
лянтния физик Алберт Айнщайн. 
Знанията, ученето и интелигент-
ността са важни, но без креатив-
ност, чрез която да осмисляме 
информацията и да намираме ре-
шения, те са безполезни. В днешно 
време, всеки има достъп до тонове 
информация. Прогресът обаче 
идва от начина, по който я използ-
ваме. Днес не е достатъчно да 
знаем много – трябва да прило-
жим това знание, за да успеем. 
Точно това е осъзнал и Айнщайн – 
креативността е неизменна част 
от интелигентността.

Може би сега се чудите: Какво 
общо има плагиатството с това? 
– Всъщност, доста. Нека започнем 
с дефиницията на “плагиатство”. 
Според „Българския тълковен реч-
ник“, това е кражбата на чужд 
литературен или научен труд, 
мисли, идеи и представянето им 
като свои. Плагиатството само 
по себе си е лесно – отваряме нечий 
блог, сайт или книга, харесваме си 
идея от тях и готово. Това обаче 
не значи, че е правилно или прием-
ливо. С други думи, някой предна-
мерено използва чужди идеи и си 
ги присвоява. Самото действие 
унищожава цялата концепция за 
креативност, която е свързана 
с уникалността на мисленето на 
отделния индивид. 

Доста известен цитат, 
който хората използват, за да 
оправдаят плагиатството, е 
следният: “everything that can be 
invented has been invented”. Това са 
най-вероятно думи на американ-
ския съдия Дуел…от 1899 година! 
Този цитат е бил използван преди 
повече от 120 години, а много 
нови изобретения, идеи, творби 
и прочее са измислени и изобре-

Плагиатството – 
унищожителят 
на креативността
Текст: Вяра Цветкова

“Изкуството разчита
на креативността

и целта на всеки артист
трябва да е да изрази

себе си чрез своето изкуство.
Плагиатството отнема

тази възможност.” 
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тени от тогава до сега. Самата 
история на XX и XXI век оборва 
този цитат. Прогресът винаги е 
възможен, защото ние, хората, 
сме любопитни и любознателни 
същества, които през послед-
ния век са открили тонове нова 
информация и са намерили на-
чини да споделят идеите си. 
Креативността ни е в центъра на 
този напредък. Затова и е важно 
да не оставяме плагиатството 
да вземе връх – то е по-лесният 
път, но в името на прогреса и бъ-
дещето, трябва сами да мислим и 
изобретяваме.

Едно от най-честите места, 
където наблюдаваме плагиат-
ство, е литературата. Там е 
и най-трудно да се покаже, че е 
преднамерено поради няколко при-
чини. Първата е, че много творби 
могат да имат подобни сюжети, 
базирани на класически текстове. 
Влиянието на този вид текстове 
върху литературата е огромно. 
Алюзиите към тези текстове са 
търсен ефект, защото добавят 

към творбата познати символи, 
сюжети или описания, които пове-
чето хора автоматично свързват 
с нещо, с което авторът търси 
връзка. За това може да се получи 
така, че съвременни автори, вза-
имствали идеи от класическата 
литература, да имат подобни 
творби. Втората причина е, че 
специфичните жанрове имат свои 
изисквания и ‘формули’, които ав-
торите използват. Творби като 
“Хари Потър”, “Властелинът на 
пръстените”, “Шерлок Холмс” и 
“Здрач” са такива, които много 
автори използват за основа на 
своите книги. В зависимост от 
степента на еднаквост и интер-
претация на авторите, такива 
взаимствания могат да се счи-
тат за плагиатство.

Въпреки това, оригиналността 
и креативността в литерату-
рата съществуват. Всеки човек 
вижда света по различен начин и 
има свои собствени преживява-
ния. Поради тази причина е невъз-
можно идеите за нови творби да 
свършат. Изкуството разчита 
на креативността и целта на 
всеки артист трябва да е да из-
рази себе си чрез своето изку-
ство. Плагиатството отнема 
тази възможност. 

Затова и плагиатството 
е унищожителят на креатив-
ността. Креативността е пътят 
към прогреса, бъдещето и себе-
изразяването; плагиатството е 
пътят към сливането с тълпата и 
краят на оригиналността.

Източници:
https://rechnik.chitanka.info/w/%D

0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%
D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8
1%D1%82%D0%B2%D0%BE

https://rechnik.chitanka.info/w/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE 
https://rechnik.chitanka.info/w/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE 
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Това е тема, която вълнува 
много ученици. Един доста раз-
пространен език в световен 
мащаб е английският. Точно за-
ради това днес си говоря с двама 
преподаватели от Езиков Център 
“ФОРС” – Виолета Ненова и 
Албена Борисова, които имат 
много опит и са подготвяли хора 
от различни възрасти за изпити 
през годините. Това, което ми на-
прави впечатление, е че за тях 
професията, която практикуват, 
не е просто работа, а призвание, 
което им носи истинско удовлет-
ворение. Днес ви споделям само 
някои от въпросите, които обсъ-
дихме, а цялото интервю ще мо-
жете да откриете скоро в сайта 
на WE MATTER.

Д: Откъде трябва да започ-
нем подготовката за сериозен 
изпит по английски език?

В: Първо трябва да си зададем 
въпроса: “Защо отиваме на този 
изпит?”. Така ще разберем какво 
ни е необходимо, за да се подгот-
вим. Има много хора, които нямат 
тази ясна представа, а учат ан-
глийски, защото знаят, че този 
език би им отворил много врати 

или просто защото родителите 
им настояват. Следователно, 
те нямат истинска мотивация. 
Когато знаеш защо правиш нещо, 
останалите отговори идват сами. 
След това, човек трябва да е по-
стоянен и да работи всеки ден, 
когато се прибере (дори да е само 
за пет минути), за да може накрая 
да има резултат. Подготовката е 
ефективна, ако сам полагаш уси-
лия, а не разчиташ изцяло на насо-
ките на учителя. 

А: Бих казала, че подготов-
ката за един сериозен изпит е 
life-long process. Началото се по-
ставя още от ранните етапи на 
образованието. Когато от детска 
възраст си започнал да се занима-
ваш с език, който не ти е майчин, 
това се е превърнало в сериозна 
част от ежедневието ти, а също 
и присъства като конструктивен 
елемент в мечтите и амбициите 
ти за по-нататък в живота. Така, 
когато стигнем до взимането на 
изпит, с цел „сертификат“, ние 
вече имаме рутината, а и търпе-
нието да се готвим доста по-ака-
демично; психически подготвени 
сме за това колко време, усилия и 
компромиси е необходимо да вло-
жим и направим. Трябва да сме на-
ясно, колко постоянство се изисква.

Учителите говорят: 
за изпитите по английски
Текст: Диана Кирилова

“Когато знаеш
защо правиш нещо,

останалите отговори
идват сами.” 
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Д: Всекидневното учене е 
препоръка, която често получа-
ваме, но как да намираме време 
за всичките си дейности?

В: Истината е, че ако нещо е 
важно за нас, ще го направим. Дори 
и да не е целенасочено, винаги при-
оритизираме. Ние сме в едно вечно 
бързане и стрес и постоянно ис-
каме да свършим всичко сега, но 
с това само си докарваме повече 
тревожност, която в дългосрочен 
план не е добра за нас. Затова е 
от значение да се замислим какво 
ни е важно, кое може да изчака 
малко и кое искаме да направим 
сега. Хубаво е да включваме в деня 
си неща, които ни носят удовлет-
ворение, защото това ще ни до-
несе щастие и енергия, която пък 
ще ни зареди за всичко останало, 
което имаме да свършим.

А: Когато ежедневието ни е 
построено спрямо целите, които 
следваме, и сме наясно какво е не-
обходимо да приоритизираме в да-
дени моменти от живота си, би 
трябвало да ни бъде по-лесно да 
сме консистентни в обучението 
си. Разбира се, винаги ще има от-

клонения от пътя, но те също са 
част от процеса. Това са необходи-
мите “залитания”, които ни дават 
повече яснота върху целите ни. 
Все пак мозъкът ни има нужда от 
разсейване, за да се презареди. За 
мен е важно да сме във времето, 
в настоящия момент, и да се ори-
ентираме спрямо неговата дина-
мика, а възможностите за реали-
зация са безброй – важното е да 
сме наясно, че ги има и да знаем 
кои от тях ще изберем и кога.

“Никой изпит не може
да измери реалните знания,

в каквато и да е област
Той е само една

моментна снимка
на уменията и знанията ни.” 
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Д: Може ли изпитът по ан-
глийски да измери нивото и зна-
нията ни по езика?

В: Изпитите по английски са 
създадени като мерило за инсти-
туциите като университети или 
различни организации. Човек може 
да използва езика и без да се яви на 
изпит. Това не е нещо, което трябва 
да се случи на всяка цена, а е личен 
избор. Трябва да прецениш докъде 
искаш да стигнеш и дали наистина 
този изпит ти трябва. По-важно е 
да се знае езикът, а дали ще се явиш 
за сертификат след това или не, 
не е от такова значение. Относно 
изпита, до голяма степен резулта-
тите, които се изкарват, са реални 
и може да се измери нивото на зна-
ния. Въпреки това нещата са и су-
бективни, защото познавам деца, 
които говорят перфектен англий-
ски, но пишейки допускат много 
правописни грешки. Тогава кое е 
мерилото? Знае ли английски този 
човек или не?

А: Мисля, че никой изпит не 
може да измери реалните ни зна-
ния, в каквато и да е област. Той е 
само една моментна снимка на уме-
нията и знанията ни. Факторите, 
които влияят на представянето 
ни на даден изпит, са много пси-
хологически и строго характер-
но-индивидуални. Това обаче е 
мерната единица, с която трябва 
да се съобразим и която ни прави 
конкурентни.

Д: Какво ни дават изпитите?
В: Те ни изграждат дисциплина 

в ученето. Ние сядаме и започ-
ваме да учим, знаейки че имаме 
цел, която трябва да постигнем. 
Изпитът ни учи как да се пребо-
рим за тази цел. Това не е само ня-
какъв взет сертификат и точка, 
а опит, който ни готви за много 
неща занапред. Разбира се, трябва 
и да се насладим на целия процес. 

А: Изпитите са нашите уроци 
по устойчивост в стресираща 
среда. Те са нашата мерна единица 
за разстоянието, което сме изми-
нали. Дават ни усещането, че сме 
завършили дадено ниво и е време 
да преминем към следващото.

Продължението на интервюто 
ще откриете съвсем скоро на: 
wematterdm.com

http://wematterdm.com
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Устният изпит е предизви-
кателство, пред което не малко 
ученици трябва да се изправят. 
За някои явяването е лесно, но 
за други е голяма трудност. 
Независимо към коя от двете 
групи спадате, устният изпит 
понякога води до доста притесне-
ния. Той също така изисква добра 
подготовка. Като човек, успешно 
явил се на два устни изпита по 
езици, бих искала да ви споделя 
няколко важни съвета, които ми 
помогнаха да се справя добре, с 
надеждата да са полезни и за вас. 

1. Мнението ви е от значение.
Много ученици смятат, че ос-

новното, за което изпитващите 
следят по време на устния изпит, 
е за използваните думи, изрази 
или граматика. Макар тези ас-
пекти също да са от значение, 
най-важното е да изразите ясно 
мнението си. Това включва да за-
явите позицията си, да се обосно-

вете защо мислите по този начин 
и да дадете примери към тезата 
си. Така изпитващият забелязва, 
че можете свободно да изразите 
гледната си точка, което е важно 
качество за един успешен човек. 
Освен това: не давайте едноз-
начни отговори на въпросите, 
които ви задават. Разширете от-
говора си, така че да покажете 
по-голям кръгозор на мислене. 
Вместо да отговорите само с “Да” 
или “Не”, може да продължите с 
“Да/Не, защото…”

2. Приемете го като ежедне-
вен разговор.

В повечето случаи изпитва-
щите са изключително ведри и 
слънчеви хора, които предразпо-
лагат да се чувствате добре по 
време на изпита. Ще се поста-
раят да превърнат теста в диа-
лог, така че не е нужно да се съ-
средоточавате прекалено много 
в дребни детайли, а просто да 
говорите. Основното, което един 
изпитващ иска да види, е че мо-
жете да се изразявате на опреде-
ления език. Но разбира се, не всеки 
изпитващ ще бъде добронамерен, 
което не трябва да се отразява 
на способностите ви. Бъдете уве-
рени в себе си и знанията си, за-
щото чуждото поведение не ви 
определя.

3. Комуникирайте. 
Ако по време на изпита сте с 

партньор, слушайте внимателно 
какво говори, обърнете се към 
него, проявете интерес към това, 
което има да каже. Бъдете търпе-

Как да се справим отлично 
на устен изпит по език?
Текст: Ася Стефанова
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ливи и съобразителни със събесед-
ника си. Така ще покажете умение 
да общувате с хора, което е от 
изключителна важност в съвре-
менния свят. 

4. Езикът на тялото. 
Най-оптималната позиция е 

да стоите със здраво стъпили два 
крака на земята и некръстосани 
ръце върху масата. Ако не можете 
да се задържите по този начин 
през цялото време, старайте 
се да сте в „отворена“ позиция. 
Скръстените ръце, прибраните 
длани, прегърбеността и сви-
тостта показват вашето прите-
снение, което няма да ви донесе 
положителни точки. Отворете 
горната част на тялото си – нека 
дланите са отпред през цялото 
време, поддържайте изправена 
стойка и вдигната глава и по въз-
можност с нескръстени крака. 

5. Усмихвайте се.
Колкото и притеснително да е, 

това е вашият шанс да покажете 
колко много обичате езика, който 

учите или колко силно подкрепяте 
тезата, която искате да пред-
ставите. Покажете въодушевле-
нието си от целия труд, който 
сте положили досега. В крайна 
сметка се явявате на този изпит, 
заради себе си и може само да се 
радвате за тази  възможност. 

6. Дишайте.
Ако притеснението ви е 

завладяло твърде силно, дайте 
си сметка, че то идва от ума. 
Разграничете се от него и ос-
ъзнайте сегашния момент. Ако 
се появи негативна мисъл, нежно 
я отпратете. Тревожността ви 
лъже. В 99% от случаите това, от 
което се тревожите, не се случва, 
така че дишайте дълбоко и обър-
нете внимание на настоящия мо-
мент. Всичко, което предстои, ще 
се нареди по най-добрия начин. 

Трик за подготовка:
Подгответе си 

готови отговори
на въпросите, които

смятате, че може 
да ви зададат,

но не ги учете наизуст,
защото изпитващият

ще се усети. Помислете
за по-интересни изрази и думи,

с които бихте могли
да отговорите

на зададения въпрос.
Ако има част от изпита,

която ви е трудна,
правете колкото се може

повече примерни
тестове от нея,

говорейки си сами вкъщи,
колкото и странно да ви
се струва. Може да си

записвате и изказаното,
за да оправите грешките.
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Хей, ти, който четеш това! 
Сигурна съм, че поне веднъж в жи-
вота си си се чудил/-а защо този 
краен срок е в петък, а не в не-
деля, и си бил/-а убеден/-а, че някой 
просто се опитва да ти съсипе 
живота. Е, неприятно е, призна-
вам, но сега ще се опитам да ти 
докажа, че е важно срокът да бъде 
предаден навреме, дори да е петък 
и да искаш да прекараш вечерта с 
“Нетфликс”.

Ето няколко основателни 
причини защо да пренебрегнеш 
вътрешното си съпротивление и 
да направиш поставената зада-
чата в срок:

1. Показва, че си отговорен/-а
Въпреки че е петък следобед и 

ти си мислиш, че това е най-стра-
хотното време за почивка, 
трябва да отделиш малко време 
и за задачата. Отговорността 
е качество, което се цени много 
в днешно време. Затова, ако пре-
дадеш работата си в събота, към 
теб ще се гледа като към безот-
говорен човек, който поставя 
себе си и собствените си желания 
пред задачите и сроковете си.

2.  Много често има санкции
В 90 процента от случаите 

закъснението може да бъде во-
деща причина за намаляване на 
крайните точки от заданието. 
Ето защо е важно задачата да 
бъде изпълнена в срок. Така веро-
ятността от висок резултат на-
края е доста по-голяма. 

3.  Заради самия теб
Да, правилно прочете. Нима 

никога не си се чувствал/-а удо-
влетворен/-а, когато си предал/-а 
хубаво домашно в срок, макар и 
срокът да е неприятен?! - Това е 
така, защото тялото произвежда 
хормона на щастието, тъй като 
си успял/-а!  

Сигурна съм, че някои от вас 
вече са разбрали защо сроковете 
трябва да се спазват, но за онези, 
които все още не са сигурни в 
това и за които тези доводи не 
бяха достатъчни, ето и една хи-
потетична история.

Представи си, че си мени-
джър на разрастваща се фирма. 
Потребителите на това, което 

Важни ли са крайните 
срокове и защо?
Текст: Юлияна Василева
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произвеждате и предлагате от 
предприятието, очакват да про-
дължите да ги изненадвате с 
продукти и оферти, за да про-
дължите да се развивате. Знаеш, 
че доверието им е спечелено, но 
може да се изгуби лесно. Затова 
решаваш, че е време да въведете 
нов продукт на пазара и извикваш 
при себе си четирима служители, 
които трябва да доразработят 
идеята до четвъртък вечерта, 
а пък втората група ще трябва 
да вземат вече разработената 
идея и да създадат продукта до 
неделя, за да може в понеделник 
вече да има готов нов артикул от 
вашата фирма на пазара. Всичко 
е пресметнато и изглежда пре-
красно, нали?

Първата група от специалисти 
обаче решава, че няма да има про-
блем задачата да бъде предадена 
в края на работната седмица, за-
щото миналия път, когато друг го 
е направил, не е имало усложнения. 
В петък, когато втората група 
трябва да започнат работа, те не 
получават проект и решават, че 
е отменен, затова се захващат с 
нормалните си дейности. Отиваш 
на работа, след като си обявил в 
социалните мрежи, че в понедел-
ник ще има нов продукт, и уста-
новяваш, че такъв липсва. Защо 
не е произведен? - Защото някой 
е решил, че тъй като преди време 
един ден закъснение е бил допус-
тим, сега отново би било така, а 
резултатът е разочарование у ло-
ялните клиенти на марката. 

Какъв е изводът ли? – Че човек 
трябва да спазва крайните сро-
кове, защото не знае до какво 
може да доведе това. Веднъж за-
къснението не е било проблем, но 
следващия път може да има много 
по-голяма тежест. 

Да кажем, че ти и още трима 
ученици сте оставили домашното 
за събота, а не сте го предали в 

петък, което е възпрепятствало 
преподавателя ти да предаде про-
токола с работата на класа през 
седмицата. Така престижът на 
учителя бива уронен, тъй като 
не е накарал учениците си да пре-
дадат домашното си в срок. Не 
знаеш каква е причината на препо-
давателя да даде този конкретен 
срок. Затова спази крайния срок и 
не предизвиквай главоболия на ни-
кого, включително и на себе си!

След като ти дадох причини 
защо да изпълняваш задачите си 
в срок, ето и няколко начина, спе-
циално подбрани от мен, защото, 
вярвай ми, и аз имам много срокове 
за гонене. 

Съвет номер 1: Напиши на 
един лист всички крайни срокове, 
които ти предстоят –  така ще 
визуализираш какво те очаква 
през следващата седмица или 
месец. 

Съвет номер 2: След като си 
написал/-а всички задачи, задай си 
краен срок и час.

Съвет номер 3: 
Ами… Действай!

Снимка: @flatyay_charm
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Всички четем най-различни 
текстове и книги. Анализирането 
им обаче може да се окаже осо-
бено трудна задача. Всъщност, 
всичко се крие в четенето преди 
същинския анализ. Ето защо съм 
подготвила 5 стъпки, които да 
ни помогнат да анализираме 
текстове.

1. Да си водим бележки и за-
писки 

“Умните си записват, глупа-
вите помнят.” Изразът няма за 
цел да обиди никого, но колкото и 
услужлива памет да имаме, писа-
нето е по-ефективният начин за 
запомняне. Изследване, проведено 
през 2010 г. и обобщено от The 
Wall Street Journal показва, че де-
цата запомнят по-добре, пишейки 
думите. В статията си за пол-
зите от писането на ръка, Мелани 
Пинола също защитава тази теза.

Затова, когато анализираме 
текст, е полезно да си записваме 
какво мислим за всеки отделен ред 
още на първия прочит. Това, което 

изниква първо в главите ни, винаги 
е най-ценното и правилното. 

Освен това, когато се върнем 
на тази част, вече имаме почти 
готов анализ, който само трябва 
да свържем в цялостен текст.

2 .Да търсим ключови думи
В някои текстове има такива 

думи и изрази, които не са от зна-
чение, когато правим анализ. Това, 
което ни интересува са онези от 
тях, които ни дават обща пред-
става за текста – тях наричам 
ключови. 

Ето и нещо, което ми помага 
да анализирам по-бързо и лесно: 
след като сме прочели текста за 
пръв път, изваждаме три или че-
тири основни теми. После прочи-
таме още толкова пъти, колкото 
е броят на темите и търсим клю-
чови думи, които се вписват във 
всяка от тях. Например ако те-
мата ни е „летене в космоса“, клю-
чови думи по темата ще бъдат: 
совалка, гравитация, скафандър, 
космонавт и т.н.

По този начин, имаме общ по-
глед върху всички аспекти от те-
кста и впоследствие можем да из-
берем по-лесно върху какво да се 
фокусираме.

5 съвета за анализ 
на текст
Текст: Мария Стаматова

“Мозъкът ни не обича
да е претрупан с информация,

която не е архивирана
на хартиен носител,

тъй като не може
да я осмисли правилно.”
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3. “Изхвърляме боклука”
Този етап от анализа носи 

комичното си наименование, за-
щото с негова помощ се отърва-
ваме от някои ненужни неща. След 
като сме приключили с първите 
две фази, вече имаме по-подробна 
представа за текста. Затова из-
бираме три цветни маркера, всеки 
от които отговаря за различна 
информация. Ако например гово-
рим за урок по история, с разли-
чен цвят отбелязваме годините, 
личностите и събитията. Със съ-
ответния маркер подчертаваме 
само онези думи и изрази, които се 
вписват в темите. Нещо важно 
тук е да избягваме да отбеляз-
ваме цели изречения. Много по-до-
бра работа ще ни свършат две или 
три маркирани думи в едно изре-
чение, от които да съставим свое 
собствено.

4. Да се доверим и на други 
източници 

Безспорен факт е, че анали-
зът си е лично наш, но “няколко 
глави мислят по-добре от една”. 
Има аспекти, които ние може да 
сме пропуснали и това е напълно 
нормално. Тук идват на помощ вла-
деенето на няколко езика, учеб-
ниците и любимият ни Google. 
Разбира се, това не значи да се до-
веряваме на всичко, което видим, 
а да филтрираме информацията, 
която отговоря единствено на 
вече подбраните от нас теми. В 
повечето случаи сами разбираме 
къде имаме нужда от малко повече 
подкрепа, като преценим коя тема 
звучи непълно. 

Нещо важно, което искам да 
вмъкна тук е, че всеки човек при-
тежава собствена креативност 
и свои лични идеи, които другите 
могат да оценят подобаващо. 
Ето защо чуждата информация 
би трябвало да е адресирана или 
парафразирана в нашия текст. 
Замислете се, ако един ден ви-

дите анализа си под чуждо име, 
как бихте се почувствали?

5. Нареждаме пъзела 
Писането на същинския ана-

лиз. Подреждаме по-важност 
всичките си ресурси. Фокусираме 
се върху това да имаме толкова 
абзаци, колкото са темите и да 
включим всичко, което сме изва-
дили при първия прочит. Все пак 
това, което сме прочели, е все още 
„в главите ни“ и ще стане част и 
от финалния текст. Когато при-
ключим с писането, задължително 
прочитаме анализа и текста от-
ново.

Последният ми съвет е да при-
ключите с всичко в един и същи 
ден. Отлагането не е добър съ-
ветник, тъй като мозъкът ни 
работи в последователност и е 
доста трудно да започне да плете 
нишката наново, ако връзката е 
прекъсната веднъж.

На този етап вече със сигур-
ност познаваме отлично текста, 
за да успеем да създадем един про-
фесионален анализ. Всичко опира 
до концентрацията ни и способ-
ността да се фокусираме върху 
основните неща, но най-вече до 
това да се доверяваме на ин-
стинктите си – те помагат по-
вече от претоварения ни мозък.  

Източници:
Bounds, G., "How Handwriting 

Trains the Brain" 
Pinola , M., "Why You Learn More 

Effectively by Writing Than by Typing"

https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704631504575531932754922518
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704631504575531932754922518
https://lifehacker.com/why-you-learn-more-effectively-by-writing-than-by-typin-5738093
https://lifehacker.com/why-you-learn-more-effectively-by-writing-than-by-typin-5738093
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Краят на първия учебен срок 
отмина, но това не бива да ни 
кара да се отпускаме. На повечето 
от нас ни предстои да кандидат-
стваме тази или идната година, 
което е доста стресиращо. Днес 
съм тук, за да си поговорим за важ-
ността от воденето на записки.

Нека си представим след-
ната ситуация:

Предстоят ви два много важни 
изпита, които ще са основен по-
казател за успешно дипломиране. 
Проблем е, не че нямате време 
да преговорите всички теми от 
конспектите, а че ви липсват за-
писки. Петте „тухли“ от по 400 
страници ви гледат от етажер-
ката и ви карат да си мислите: 
“Дори да ги прочета, няма да успея 
да си взема изпитите”. 

Тук вече става ясно, че за-
писките ще ви помогнат да със-
тавите план за действие, който 
ще е структуриран във времето. 
Бързо и лесно ще си докажете, че 
благодарение на тези страници, 
ще успеете да бъдете една по-до-
бра версия на себе си и че не ви е 
страх от обема им.

Когато опре до записки, има 
три основни стъпки, които трябва 
да запомните и да изпълнявате 
редовно: 

1. Воденето на записки е за-
дължително.

Всяка лекция/урок има даден 

обем от информация, който е ос-
новен и такъв, който е допълни-
телен. В процеса на работа през 
часа, лекторът ще подскаже кои 
са моментите, които биха ви 
били добри примери за основните 
понятия, които да надградите 
при самостоятелната си подго-
товка. Докато си водите записки 
на място (класна стая, езиков 
център и др.), мозъкът ви ще асо-
циира информацията с конкретен 
преподавател, предмет, миризма, 
шум в дадената обстановка. Това 
ще съкрати времето ви за измис-
ляне на интересен начин за запом-
няне на така скучните теореми и 
аксиоми по математика например. 

Защо е важно да си водим 
качествени записки 
в училище 
и в университета?
Текст: Селин Пандурова
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2. Препрочитането е всеки-
дневна задача, която е нужно да 
превърнете в навик. 

Напълно наясно съм с факта, че 
след многобройните часове, пре-
карани в учене, последното, което 
искате, е да преминете през целия 
материал още веднъж. Именно за-
ради това ви предлагам следното: 
разделете си времето за учене на 
две. В първата част отделяйте 
време за бърз прочит на матери-
ала от урока/лекцията, като се 
ръководите от добре структу-
рираните си записки. Втората 
част отделете, за да потърсите 
допълнителна информация или 
си изгответе списък от три въ-
проса, които са специфично свър-
зани с темата. През това време, 
което ще отделите за търсене на 
отговор, ще ви е много по-удобно 
да добавите нови точки в плана, 
които да улеснят запомнянето 
му. Важно е и да питате препода-
вателите си за тяхното мнение 
по дадените въпроси.

Не забравяйте да мислите кри-
тично. Както всеки отделен човек 
има своя стил на писане, така и вие 
имате гледна точка над нещата. 
Ще ви бъде по-лесно да задавате 
въпросите си, ако разполагате с 
най-важното от урока, записано 
на лист, което ме подсеща да до-
бавя …

3. Писането върху хартия е 
по-ефективно. 

Живеем в 21 век и е съвсем в 
реда на нещата технологиите да 
заемат голяма роля в животите 
ни. Признавам, че е много удобно 
да водиш записки на таблет или 
лаптоп, особено ако използваш 
някое от приложенията за писане, 
но не може да се сравни с писането 
на ръка. Всъщност, писането на 
ръка включва най-много сетива на-
веднъж – звуците на химикалката 
върху листа, гласът на препода-
вателя, почеркът ви върху харти-
ята, движенията на ръката, мал-
ките картинки, които само вие 
знаете какво означават. Те пред-
ставляват истинската учебна 
дейност в главата ви, което ги 
прави и изключително ефективни, 
що се отнася до запаметяването.

И като за финал, тексто-
вете в учебниците, атласите и 
енциклопедиите не са чудовища.  
Изпробвайте по-горе изброените 
съвети. Ще изпуснете възмож-
ността да намерите вашия ин-
дивидуален начин на учене, до-
като бездействате, гледайки 
купчината книги. Спокойно, те 
не хапят, а даже са доста отзив-
чиви. Все пак там се крият хиляди 
нови светове.

Снимки: 
 @artthroughmylenss
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Какво по-прекрасно от млади и 
амбицирани хора, готови на всичко, 
за да преследват и сбъдват меч-
тите си? Аз съм Веско и за този 
брой на младежкото онлайн спи-
сание WE MATTER реших да дам 
думата на именно такъв човек. 
Нейното име е Джоана Дахабре, 
но в интернет пространството е 
по-известна като “Явора”. Освен 
че се занимава с творческо пи-
сане, тя има силно изразено чув-
ство на гражданска отговорност. 
Доказателство за това е участи-
ето є в проекта на Европейската 
комисия: “Open Cohesion School” под 
мотото “Детективи на европейски 
проекти”, Националната учениче-

ска конференция “Семейство – учи-
лище – общество” и не на последно 
място, личната є самоинициатива 
за подкаст с културна насоченост 
– “Модерна Мисъл”.

В: Как се роди идеята за подо-
бен проект и какъв беше пътят 
до самата му реализация?

Д:  Идеята се беше загнездила 
в съзнанието ми от дълго време, 
но самото начало дойде импул-
сивно. Занимавам се по-активно с 
писане от 2017г., когато започнах 
да публикувам творбите си в писа-
телската платформа Wattpad. От 
тогава следя процесите, случващи 
се в литературното общество и 
в България, и в световен мащаб. 
От друга страна фактът, че съм 
ученичка ми, дава възможност да 
бъда пряк свидетел на масовия 
негативизъм към литературата 
който се заражда у децата до го-
ляма степен заради остарелите 
методи на преподаване. Затова 
реших да създам този подкаст ед-
новременно с културна и образова-
телна цел. Самата идея за формат 
ми беше подсказана от сестра ми, 
Нанси Дахабре, която е създател 
на първия български правен под-
каст “Темида слуша”, в който на 
база казуси от съдебната прак-
тика и разговори с утвърдени хора 
в сферата, се стараем да обога-
тим правната култура на слуша-
телите си.

За любовта 
към литературата 
и изкуството 
с Джоана Дахабре
Текст: Веселин Даскалов
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В: А какъв съвет би дала на 
хората, които искат да започ-
нат свой подкаст?

Д:  Тези съвети са универсални 
за всякакви инициативи. На първо 
място, не бива да се страхувате 
да започнете нещо ново, с което 
не сте се сблъсквали до момента и 
нямате опит. Стига да вярвате в 
себе си, да полагате усилия и да не 
се отказвате, всичко е възможно. 
Не бива да ви е страх, че ще допус-
кате грешки, защото както е казал 
Рузвелт, “Никога не греши само 
този, който нищо не прави.” Не на 
последно място, искам да ви посъ-
ветвам да не се плашите от нега-
тивна обратна връзка – често тя 
може да ви бъде много по-полезна 
от положителната. Ценете я дори 
да не споделяте изказаното мне-
ние. Вероятно в нея има поне грам 
истина. Възползвайте се и превър-
нете негативната критика във ва-
шето оръжие за усъвършенстване.

В:  Как се роди Явора?
Д: Когато реших да публикувам 

под псевдоним, пред мен беше труд-
ната задача да си избера какъв да 
е той. Когато се спрях на Явора, се 
притеснявах да не бъде разтълку-
вано грешно. Срещала съм доста 
гръмки заглавия в медиите от рода 
на “Ето го съвременния Яворов”, 
“Наследникът на Яворов” и така 

нататък. Аз не намирам устой-
чива връзка между моя стил и не-
говия и никога не съм се стремяла 
към нещо подобно. Истината е, че 
Яворов ме въведе в дебрите на по-
етичното изкуство. Псевдонимът 
е като символ на почит и благо-
дарност заради ключовата роля, 
която изигра в живота и разви-
тието ми. 

В: Кое е любимото ти стихо-
творение?

Д: Определено не мога да из-
бера само едно. Ако трябва да по-
соча конкретно заглавие, то ще 
бъде не на стихотворение, а на 
цяла стихосбирка – “Подир сенките 
на облаците”. Все пак ще се огра-
нича до няколко заглавия – “Не си 
виновна ти” и “Ще бъдеш в бяло”, 
що се отнася до творчеството 
на Яворов. За да не останат обаче 
слушателите с грешно впечатле-
ние, че освен Яворов друго на чета, 
бих споменала стихотворението 

“Превърнете негативната
критика във вашето

оръжие за усъвършенстване.”

“...изкуството е едно огледало
на манталитета

и разбиранията на хората
през различните етапи

от развитието
на човечеството.”
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“Вяра” на Вапцаров, “Стария музи-
кант” на Смирненски и “Сгрешено 
четене” на Георги Господинов.

В:  Обичаш ли да учиш стихо-
творения наизуст?

Д:  За мен, като човек, който 
се занимава с поезия, е хубаво да 
видиш как думите оживяват, изре-
чени на глас. Веднъж ми се отдаде 
възможност да участвам в конкурс 
за рецитали и не само че го спече-
лих с представянето на творбата 
“Възпоминания от Батак” от Вазов, 
но и след края много от участни-
ците и родителите им се спряха да 
ме поздравят. Самата аз имах въз-
можността да чуя свое стихотво-
рение представено от непознат за 
мен човек и чувството беше нео-
писуемо.

В: Как се мотивираш и от 
къде черпиш вдъхновение?

Д: Говорейки за писането, най-
силно ме вдъхновява мисията на 
твореца и важността на изку-
ството в исторически план. Под 
това имам предвид, че изкуството 
е едно огледало на манталитета и 
разбиранията на хората през раз-
личните етапи от развитието на 
човечеството. Това винаги много 
ме е привличало. Фактът, че моето 
изкуство може да се превърне в 
такова огледало, е най-силната ми 
и устойчива мотивация. 

В: Какво според теб е нужно, 
за да се подготвим за мату-
рите?

Д:  Трябва да се подхожда с 
любов и интерес към учебния ма-
териал. Дори да ви се струва, че 
уроците са крайно безполезни, то 
си дайте сметка, че колкото по-бо-
гата е общата ви култура, тол-
кова по-уверени ще бъдете в себе 
си. Не се знае в каква ситуация и 
в какво обкръжение ще попаднете. 
А конкретно за матурата по бъл-
гарски най-добрия съвет, който 
бих ви дала, е да слушате подкаст 
“Модерна мисъл”!

В: Как учиш ти за тестове?
Д: Много често хората оста-

ват с впечатлението, че всичко в 
живота ми е подредено, разграфено 
и планирано. Но не е точно така – 
понякога и на мен ми се случва да 
уча в последния момент. Затова 
съветвам и себе си, и вас да орга-
низирате времето си, за да имате 
въможност да проучвате нещата, 
които не са ви ясни, вместо да ги 
зубрите  последния момент.

В: Какво бихме могли да на-
правим, ако не сме мотивирани 
да учим?

Д: Следете и се интересу-
вайте от успешни личности в сфе-
рите, за които нямате мотивация 
да учите. Слушайте интервюта с 
тях, за да видите с какъв плам го-
ворят за професията си. Така ще 
се заредите с тяхната енергия.

В: Как се справяш със стреса 
в училище?

Д: Разтоварват ме извънклас-
ните дейности. Важно е да ги под-
бирате така, че и за вас да играят 
същата роля. В живота си имах 
период, в който се бях нагърбила 
с прекалено много неща, които в 
един момент започнаха да ме на-
товарват психически и физически. 
Не експериментирайте със здра-
вето си. Търсете баланса във всяко 
едно отношение.

В: Какъв финален съвет би 
дала на всички ученици?

Д: Оценявайте времето, което 
прекарвате в училище, и го опол-
зотворявайте така, че обръщайки 
се назад, да виждате едни солидни 
основи, върху които да стъпвате.
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За още полезни съвети и информация, 
последвайте ни и в Instagram

@ wematterdigitalmagazine
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Ежедневно биваме поставяни 
пред избори, касаещи нашето бъ-
деще. Като започнем от началото 
на Библията и първите хора – 
Адам и Ева, през братоубиеца 
Каин, през предателството на 
Юда, през други библейски сю-
жети, през старогръцката мито-
логия, боговете на Олимп и хиля-
дите, ако не и милиони и повече, 
други примери, можем да видим, 
че всеки избор, който правим, има 
своите последици. Свободно изби-
раме по кой път да тръгнем и по 
кой да продължим. Животът ни е 
като наниз от нашите действия и 
решения – като броеница с изящно 
нанизани огледални мъниста, в 
които се отразяват нашите вяр-
вания и постъпки. Така са подре-
дени и гледните точки на героите 
на Далчев и Багряна.

 Всеки един от тях е сътворил 
една такава броеница, която оп-
исва моментите, през които пре-
минават техните герои. Обаче 
те се различават като почти 
всичко в този свят. Всеки има 
своя уникален поглед над нещата 
и вижда света и човешкия живот 
различно. Ако трябва да изберем 
цветове за мънистата на броени-
ците на двамата автори, то не 
бихме се затруднили особено при 
избора си. Но и тук, както и при 
другите избори, пред които сме 
поставени, трябва да бъдем вни-
мателни и съсредоточени. 

За Далчев бихме избрали мъ-
нистата да бъдат в черно, сиво 
и бяло. Черно за начина, по който 
вижда света, празнотата и отча-
янието, които са надвиснали над 
неговия герой, сиво за самотата, 

“Зла измислица е моето 
съществуване” 
и “Можеш ли да спреш ти мене – 
волната, скитницата, 
непокорната…” – две различни 
гледни точки за човешкия живот
Текст: Катрин Ивайло Димитрова

Примерни есета 
за матурите
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и бяло за стерилността както в 
„болничната стая“, така и в него-
вия безсъбитиен живот. Цветове, 
говорещи за мрачност и окаяност, 
но огледало за някои.

Броеницата на Багряна, от 
друга страна, би представлявала 
наниз от светли и весели тонове, 
представящи стихиите – жълто 
за огъня, зелено за земята, синьо 
за въздуха и водата, червено за 
виното, и не на последно място, 
сребрист цвят, разкриващ са-
мата нея. Сякаш тя е последната 
стихия –  волна, непримирима, жа-
дуваща за новото и непознатото, 
за вълнуващото и различното. 
Сякаш чрез сребристия цвят ус-
пява да „избяга“ от рамката, да 
се озове на едно друго място, сво-
бодно от ограниченията, грани-
ците и патриархалното в човеш-
кия свят.

Получава се контраст между 
двете броеници, които току-що 
създадохме. Такъв е и реалният 
контраст между героите. Ако 
решим експериментално да поста-
вим всеки от тях в една стая, в 
която се намира единствено едно 
удобно кресло, и наблюдаваме ре-
акциите им, ще разберем разли-
ката между тях, ако досега не сме 
я уловили. 

Далчевият герой би се наста-
нил в креслото, стоящ сам в ста-
ята, заобиколен от празнотата 
и нищото, затворен между че-
тирите стени. Едно празно и ед-
нообразно съществуване, чиито 
единствени приятели са само-
тата, самата стая и затъмнения 
прозорец, през който трудно би 
могло да се види нещо друго освен 
самоизолацията, която героят 
сам си е наложил. Отдалечен от 
всичко и всички, дори от самия 
себе си, той се намира в една сво-
еобразна ситуация на карантина, 
сякаш пазещ се от живота и от 
неговите колоритност и красота. 

Можем дори да кажем, че е изпре-
варил времето, в което ние се на-
мираме в момента, подготвял се 
е за тази изолация от външния 
свят. Той не разбира защо е поста-
вен на земята, закован в тялото и 
мислите си, неспособен да разкъса 
оковите, които сам си е поставил, 
нанизани от мислите за жалкото 
му съществуване. 

Докато Далчевият герой седи 
на креслото, самосъжалявайки 
себе си и пропиления си живот, ге-
роинята на Багряна събира цялата 
си вътрешна сила, за да я обедини в 
един могъщ вик, чрез който да раз-
руши четирите стени на стаята, 
да счупи прозореца и да прогони 
застоялия въздух, като позволи 
на даваща свежестта да проникне 
във през разрушените стени. 
Внезапно след освобождаването 
си от стаята, героинята би поте-
глила нанякъде като вятъра, не би 
останала и секунда повече в този 
затвор, потискащ нейното съ-
ществуване. Защото как би могла 
тя да остане затворена, когато 
навън я чака нещо грандиозно –  
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животът? Героинята е готова 
да потъпка пречките, спиращи я 
от това да открие коя е тя, да 
разбие представите за жената и 
патриархалните ценности, да се 
освободи и като волна птица да 
започне броденето си по света. 

Човешкият живот не е даде-
ност, а изключително ценен дар.  
В това се различават двамата 
герои: единият разбира тази кон-
цепция, а другият съжалява за би-
тието си и пропиления си живот. 
Героинята на Багряна е избрала 
да ходи с гордо вдигната глава и 
весела усмивка на лице сред тъл-
пата, докато Далчевият герой на-
блюдава живота отстрани, зао-
биколен единствено от самотата 
и предметите в стаята. Но дали 
един ден няма да осъзнае какво е 
пропуснал, да промени перспекти-
вата си и да навакса изгубеното 
време?

Животът ни е наниз, броеница 
от нашите избори, затова изби-
райте внимателно. Мънистата, 
които ще нанижете, зависят из-
цяло от вас. Какво бихте предпо-
чели – пълноценно изживян живот 
с всичките му удоволствия или 
такъв, който е неизживян и без-
събитиен, пропилян, докато сте 
били в капана на ума си?
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“Да бъдеш, или да не бъдеш” 
борец за свобода? Оказва се, че 
Ботевият герой категорично е 
отговорил на този въпрос. Да при-
еме ли идеята да бъде пленник и 
в любовта, или да прекрати “лю-
леенето” на бедния му, ридаещ 
народ в “робската люлка”? Да се 
бори ли, както винаги, воден от 
своята силна любов и омраза, 
които винаги заедно подклаждат 
този негов вътрешен пожар от 
пориви за отмъщение, или да го 
изгаси, като всички онези, предали 
го братя – него и неговия идеал. 
Отговорът на въпроса му е бил 
ясен, горчив подарък, а именно – 
неговият живот в името на но-
вата му любима, смъртта, за сво-
бодна България.

Да бъдеш раздвоен пред това 
кой аспект на любовта да избереш 
е разбираемо, имайки предвид, че 
никой не желае да отхапе от “от-
ровната ябълка”, освен Ботевия 
герой, разбира се. За него тази 
хапка е така жадувана и сладка 
като “забранения плод”. А либето 
– то е така красиво и благодаре-
ние на младостта си, на чудния 
си глас и отровните си думи, ге-
роят е така пленително опиянен 
и затруднен. Не веднъж човек се е 
изправял пред избори, дали важни 
или маловажни, затруднен по кой 
път да поеме. Все пак, винаги се 
стига до един трепет, който 
ни подсказва какво да изберем в 
точния миг, като че ли сърцето и 

душата тихо ни нашепват исти-
ните. Понякога можем да бъдем 
объркани и раздвоени от други 
хора, но всеки, който е послушал 
самия себе си, винаги е бил и ще 
бъде свободен и смел човек.

Още от самото начало в това 
пленяващо произведение, героят 
“изтрезнява” от опиянението си 
и рязко отхвърля идеята в сър-
цето му да бъди влята тази лю-
бовна отрова. Героят не желае да 
бъде разсейван в почетния му миг 
с чувства като любов. Та той се 
намира затворен “като птичка” в 
кафез в този малък свят, пълен с 
мъченици като него. Възможно ли 
е поробеният човек да чувства и 
изпитва емоции като любов, от 
което всъщност се изисква сво-
бода? Лирическият герой се е от-
клонил, като е съзрял, че е време 
да отдели време за новата и 
по-жадувана любов. 

Ах, как отеква новият глас в 
главата му! Гората пее и песента 
є заформя една различна буря. Тези 
нови звуци пробуждат у Ботевия 
герой неописуеми нови желания. 
Заформя се една невероятна кар-
тина на революцията; картина, 
която доскоро не е била рисувана 
с боя, примесена с кръв.

“Запей и ти песен такава”. А 
ще направи ли и любимата своя 
избор? Ще бъде ли част от стра-
дащите, или ще остане в прос-
транството на безразличните? 
“Запей, или млъкни, махни се”! И 

Житейският избор на героя 
в “До моето първо либе” 
на Христо Ботев
Текст: Джулиана Добрева
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тя е поставена между избора коя 
песен да запее, тази на любовта 
или на по-изкушаващата мелодия 
на звънливата от свинец смърт.

Преживял раздялата с люби-
мата си, героят поема пътя, “там, 
де земя гърми и тътне” с цялото 
си съзнание, че ще загине. Този 
негов вътрешен пожар, най-сетне 
ще бъде потушен, както трябва 
и топлото му тяло ще си отдъ-
хне в “хладния гроб“. Смъртта му 
е естетизирана. Тя не е проста 
и обикновена, а е смърт на свобо-
ден човек, герой. Дори аз усещам 
новия тон, който е спокоен в края. 
Този тон е постепенно обхванат 
от бъдеща вечна дрямка. Сякаш 
героят е обзет от лека мелан-
холия и всичко вече се е случило. 
Вдигната е последната наздра-
вица и с последен тих глас запява 
песента на свободата, “що люби и 
за що милее”. 

Възхищавам се на всеки заги-
нал борец в името на свободния 
идеал и силно копнея да разре-
шавам своите житейски избори 
смело и с лекота като тях!
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Всеки един човек на тази земя 
се различава с характера, ценно-
стите и вярванията си от дру-
гите, но си прилича с тях по това, 
че има привилегията да живее, а 
накрая на житейския си път не-
избежно го застига и смъртта. 
Независимо дали го приемаме, 
или не, животът е изграден по 
този начин. Раждането, от една 
страна, обикновено е символ на 
новото начало, щастието, свет-
лината, радостта, докато смър-
тта символизира края, мъката, 
тъгата, завършека на нещо ху-
баво. 

Ако приемем теорията за пре-
раждането за вярна, разбираме, че 
раждането и смъртта не могат 
един без друг: за да се родиш, 
първо трябва да умреш. Тъй като 
живеем в свят, в който никой все 
още не може да докаже какво на-
истина се случва след смъртта, 
загубата на близък е определена 
като тъжно събитие не само за-
ради мъката от мисълта, че няма 
да видиш този човек отново, а 
също защото цялото ежедневие 
на живия се променя, на него вече 
му липсва необходимата подкрепа 
и една част от него е обречена 
да си „отиде“ заедно с мъртвеца, 
а другата да трябва да се справя 
сама с предизвикателствата в 
живота. 

Да преживееш смъртта на бли-
зък е една от най-големите труд-
ности за всеки човек и за съжа-

ление никой не е застрахован, че 
няма да му се случи. Нямаме кон-
трол над живота и смъртта, но за 
сметка на това контролираме ре-
шенията, които ние самите взи-
маме с течение на времето. 

Много хора ще кажат, че жи-
вотът е несправедлив, че на едни 
дава, а на други взема. Може би 
наистина е така, но забравяме и 
една тънка подробност – неза-
висимо от това какво дава или 
взема животът, на всеки един от 
нас е предоставена свободата 
да умее да гради собствената си 
реалност чрез решенията, които 
взима. Когато вече сме зрели лич-
ности, имаме възможността да 
правим избори, които да опреде-
лят пътя ни занапред, а когато 
сме изправени пред тежки си-
туации, тогава на раменете ни 
тежат най-трудните решения. 
Обикновено изборът се свежда до 
два възможни отговора: да се пре-
дадем пред предизвикателството, 
да се отчаем и самите ние да за-
живеем като мъртъвци или да не 
се предаваме, а да намерим сили да 
продължим напред. Макар да про-
дължим напред да е по-доброто 
решение, то обикновено изисква 
душевна сила, която не всеки ус-
пява да намери в себе си, затова 
остава да живее в отчаяние. 

Основната тема в разказа 
„Задушница” от Елин Пелин също 
е превъзмогването на смъртта. 
Станчо и Стоилка са вдовец и вдо-

Животът и смъртта 
в разказа “Задушница” 
от Елин Пелин 
Текст: Ася Стефанова
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вица, останали сами с децата си. 
Срещата им и тяхната „сватба” 
на Задушница е доказателство 
за оцеляването и спасяването 
чрез пространството на дома. Те 
трябва да съберат неволите си 
и да продължат напред. Както се 
казва в един популярен афоризъм: 
„Човек с човека живее” – няма друг 
начин, по който успешно да се из-
правим пред трудностите в жи-
вота. И в този разказ е внушена 
идеята, че човекът може да не се 
самозабрави, а да надмогне нещас-
тията в живота си, пряко чрез 
думите на Станчовата кумица: 
„…то доброто и злото заедно 
вървят. Дойде едното, па дойде 
и друго. (…)Умрелите - лека им 
пръст, с живите – живей…”. Какъв 
по-хубав начин да се каже: когато 
дойде трудност вземи се в ръце, 
а не се самосъжалявай. Всички по 
някакъв начин страдаме на тази 
земя. 

Представете си какво би се 
случило, ако всички се отказва-
хме пред препятствията – живо-
тът нямаше да е такъв, какъвто 
е сега. Светът се изгражда върху 
идеите, труда и постиженията 
на всеки отделен индивид. Човек 
умее да върши работата си най-
добре, когато е удовлетворен, 
щастлив и целенасочен. С чувство 
на тъга и отчаяние, човек обикно-
вено е нетрудоспособен, защото 
не вижда смисъла от работата, 
която върши. 

Представете си сега, ако 
всеки се отказваше да продължи 
напред – нямаше да можем да си 
купим дори хляб от магазина, за-
щото хлебарите щяха да са се 
предали пред първата трудност 
и щяха да са прекратили про-
изводството. Смъртността в 
света щеше да е много висока, 
защото негативното поражда бо-
лестите. Неслучайно някои хора 
умират дори от мъка, макар това 

да не се определя като причина за 
физическа смърт. Умре ли душата 
на човек, умира и тялото, а човек 
един път предаде ли се, пада в „дуп-
ката“ на тъгата и отчаянието, от 
която трудно се излиза. Не можем 
да кажем дали Станчо и Стоилка 
ще бъдат по-щастливи, когато се 
оженят, тъй като Елин Пелин не 
ни е разказал тази част от исто-
рията, но можем да си предста-
вим какъв щеше да бъде животът 
им, ако не се бяха събрали, а бяха 
изпаднали в отчаяние заради съд-
бите си. И двамата щяха да носят 
много по-голям товар на раменете 
си, който в един момент щеше 
толкова да им натежи, че нямаше 
да могат да станат от леглото 
и щяха да загубят способността 
да се грижат за децата си, които 
повече от всичко имат нужда от 
тяхната упора. 

Затова нека не забравяме, че 
животът е дар и независимо от 
ограниченията, ние имаме свобо-
дата да изберем да не се подда-
ваме на провокациите на съдбата. 
А какво по-хубаво от това да чер-
таеш собственото си по-добро 
бъдеще?!
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