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И

И ето ни отново!
Имам чувството, че не една година
е минала от последната ни среща, а
пет. От март насам толкова много
неща се случиха, че времето като
че не стига да ги побере. Сега, когато се обръщам назад към дните на
изолация, ми се струва, че една от
най-тъжните гледки изобщо беше
тази на стотици хиляди деца пред
компютрите. Хлапета, които трябва
да ходят на училище през технологиите. Да стигат до него по виртуални пътеки. Вместо звънец да чуват
онова електронно “динг-донг” на
поредната платформа за онлайн срещи. Съучениците им да са побрани в
малки правоъгълничета на екрана, а
учителят да се опитва да гледа всеки
от тях в очите, взирайки се в зелената
точка на камерата си. В междучасията никой да не тича по коридорите, да играе на криеница или ей
така да си виси в двора на даскало,
ами просто да стане от проклетия
стол. Полека лека за децата ни компютрите промениха значението си и
вместо средство за игра и забавление
се превърнаха в учебно пособие. В
цялата центрофуга на COVID-19 и
кризата след него изстискани и почти пресушени се оказахме всички - и
родители, и деца, и учители…
Каквото и да беше, разбрахме
няколко важни неща: че сме силни,
когато сме общество, че нищо в живота ни не е даденост, но и че всяка
неприятност е урок и възможност. На
страниците на този брой на „Капитал
K:ids“ ще разберете, че до тези изводи
са стигнали и децата ни.
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RE:
Децата,
тези супергерои
емат това, което се случва, с детско
любопитство, може би мъничко
страх, но и с очарователно хлапашко откривателство. Винаги първо
мислят за хубавите неща и добрия
край. Ако по някаква причина не могат да ги провидят, си ги измислят
и заживяват активно в спасителните
си илюзии, във въображаемите си
светове. Както казва един психолог в
един от следващите текстове, децата
винаги могат да вземат едно листо и
да го превърнат във въдица. Мисля
си, че ето този урок е хубаво да го
научим от тях. Или да си го припомним, защото все някога и ние сме го
знаели, нали бяхме деца…
В това издание на „Капитал K:ids“
основната ни цел, както винаги, е да
бъдем полезни на родителите на децата, които полека тръгват в света
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на възрастните. Но и да инициираме разговори, в които да огледаме
образованието и възпитанието днес,
тук и сега, в условията на световна
епидемия и тотална промяна на обичайния живот. Разбира се, по-притеснените сме ние, защото сме големи
хора. Големи хора, които изведнъж
се оказаха беззащитни. Знаете ли,
хлапетата ни го знаят! И по свои си
начини, може би дори без да го съзнават, за кой ли път ни дават надежда.
Че всичко накрая ще бъде наред. И
че ако все още не е наред, значи това
не е краят.
Така че да живеят децата! Тези
малки мъдреци, тези супергерои, на
които днес повече от всякога дължим
смисъла…
Мария Касимова-Моасе
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Смарт
приятел
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Детският смарт часовник MyKi
4 LITE е удобен, функционален и
привлекателен за децата

П

Постоянен контакт, сигурност и спокойствие - какво по-важно от това, когато
изпращате детето си за пръв път в клас?
След броени седмици стотици деца ще
прекрачат за пръв път училищния праг
– ще навлязат в нов свят с нови контакти и изисквания, които ще изправят и
децата, и родителите им пред редица
предизвикателства.
Увереността, че винаги може да говори с мама, със сигурност ще направи
този важен преход към света на възрастните по-лесен за вашето дете. Преподаването е в ръцете на учителите, но
с дистанционното съдействие на родителите първите стъпки в класната стая
ще бъдат направени по-лесно, приятно
и успешно. Тук на помощ идват умните
аксесоари, с които да сте в постоянна
връзка с детето.
Детският смарт часовник MyKi 4 LITE
е едновременно удобен и функционален
и, не на последно място, привлекателен
за децата. Малките дами и господа имат
възможност да си изберат часовник в
розово или синьо в комплект със слушалки Emoji Flip’n’Switch и ученическа
програма в оранжева подаръчна кутия,
с който да впечатлят своите нови приятели в клас. А родителите могат да
се възползват от изгодното предложение на „Виваком“ срещу 2.98 лв./мес. с
план Smart S+ * (за повече информация
www.vivacom.bg).

Мама е с мен
В междучасието, по време на игра, винаги когато детето изпита потребност да
сподели нещо с родителите си, MyKi 4
LITE е насреща. Можете да разговаряте,

да си разменяте гласови или текстови
съобщения, да получавате снимки чрез
приложението MyKi Watch. Общуването
помежду ви е лесно, бързо и удобно, а
това носи спокойствие и за децата, и за
родителите. Малкият ученик може да ви
разкаже какво го вълнува, без да чака
да ви види на живо след края на учебния ден. И още – можете да проследите
първите уроци, да се запознаете с новите
приятели или просто да ги видите. Така
по всяко време родителите знаят какво
правят децата, а най-малките са сигурни,
че когато поискат, могат да се свържат
с мама и татко.

Мамо, не се притеснявай!

*Цената на устройството e валиднa
при сключване на нов 24-месечен договор за
тарифен план SMART S+ за всички лоялни
клиенти на VIVACOM, които имат сключен договор от поне 9 месеца. Детски часовник MYKI 4 LITE + слушалки EMOJI: 24 мес.
x 2.98 лв. = 71.52 лв. Всички цени са с ДДС.
ГПР 8%, лихвеният % е фиксиран. Офертата важи до 1.10.2020 или до изчерпване
на количествата. Emoji® е регистрирана
марка на Emoji Company GmbH © 2015-2020.
Всички права са запазени. За повече информация: www.vivacom.bg.

Изключително предимство на интелигентното устройство е тракерът за местоположение. Така във всеки момент знаете къде се намира вашето дете – в клас,
на двора, при приятел. MyKi 4 LITE може
да бъде управляван навсякъде и по всяко време от смарт телефон или таблет.
Изисква се регистрация в приложението
MyKi Watch чрез личния акаунт.
Часовникът е специално съобразен
с цветовите предпочитания на децата.
В синьо или розово, той ще се хареса
еднакво на вашето малко момче или
момиче, което ще го носи с удоволствие.
В допълнение часовникът притежава
издръжлива силиконова каишка и е
устойчив на прах и влага. Друго страхотно предимство на MyKi 4 LITE е, че е
водоустойчив и може да издържи потапяне до 1 м в сладка вода за 30 мин. Така
можете да бъдете сигурни, че часовникът е защитен в случай на инцидентно
намокряне.
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Влади Фиданова, този
път в ролята си както
на журналист, така и на
майка, подхвана темата
за онлайн ученето като
пряк „потърпевш“ от нея.
Зададе едни и същ въпроси
на трима най-важни
участници в „хвърчащата“ класна стая по
време на пандемията
- деветгодишния си син
Ейрик Кристофър Бяртмар Гудмундсон (ученик
в столично училище и
четвъртокласник от тази
есен), Маринела Василева
(учител по английски език
с дългогодишна практика,
основател и собственик на
Образователен център за
алтернативно образование „Елементи“, София)
и себе си като (както тя
сама се определя) автор
на свободна практика,
гражданин на Република
България и най-вече майка
на Ейрик. Резултатът е
това тройно интервю, в
което всеки оценява изминалия учебен срок според
своите нужди, липси, идеи
и представи.

Виртуално
училище
по три
Как изглеждаше учебният процес,
когато се случваше само в екрана
на компютъра
Написа
Влади Фиданова
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Искам да крещя!
От изтощение!
От гордост!
От яд!
От радост!
От всички биполярни емоции!
Да крещя на целия свят!
Добре де, айде, само на
цяла България! (и на деветгодишния у нас, ама за
това по-надолу):
ЧУЙТЕ МЕЕЕЕЕЕ!
ЗАВЪРШИХ!!! ОТЛИЧНО!!!
ЗАВЪРШИХ ТРЕТИ КЛАС!
Имам си и свидетелство.
Нищо, че на него пише
имената на синчето. То си
е мое! (И синчето е мое.)
Хубавичко и синичко! Ще
си го сложа в рамка.
Но нека се разберем ако в този текст очаквате
да прочетете умни съвети
как „да обърнем дефектите
в ефект“, „как да реагираме
на всяка извънредна ситуация в образователната ни
система“ или за плюсовете
и минусите на онлайн образованието, то намерете броя
на „Капитал Кидс“ отпреди
две години – там подробно
съм писала за него, в статията „Летящата класна
стая“. В редовете сега е повероятно да се удавите в
емоционалните изблици на
една затворена по време на
пандемия обикновена майчица и на едно затворено по
време на пандемия клето
третокласниче. Е, за да е
малко по-интересно, ще ви
го представя под формата
на 17 кратки въпросчета, на
които успоредно ще отговаряме с деветгодишния. Без
да си гледаме в тетрадките и да преписваме. Честна
третокласническа!
За разкош ще добавя и
отговорите на един не помалко шокиран от внезапно създалата се ситуация...
учител.

#1

Какво беше
първото нещо,
което си помисли,
когато ти казаха, че
ще се учи онлайн?

Родител: Онлайн? Сериозно? Крайно време беше!
Ама защо точно по този
начин? Защо точно сега?
Ох, добре, че Дядо Коледа
донесе лаптоп на детето.
Добре, че си платихме домашния интернет. Ми...
кво? Ще е интересно. Пък
и... надявам се – временно. Няма как да продължи вечно, нали? Сериозно,
НАЛИ?!??
Дете: Помислих си, че
е точно обратното на „ЙЕЕЕЙ!“, защото вместо за
игри ще ползвам лаптопа
за училище. И то вкъщи...
Учител: „Е, сега вече
трябва да се научим!“
Предвид това, че самата
аз вече не съм учител в
системата на държавното
образование, а от няколко
години притежавам и управлявам образователен
център, извънредното положение ми отправи предизвикателството не само
да сменя образователната среда, а и да оцелея.
Като предприемач, като
специалист, дори и чисто физически аз и цялото
ми семейство зависехме
от тези доходи. До този
момент бях отказвала да
преподавам онлайн, защото за мен личният контакт
е изключително ценен, но...
се научих. И всъщност открих много плюсове.

#2

Ако зависеше
от теб, как
би решил да се учи
в извънредното
положение?

Родител: При всички положения - без да връзвам
детето пред компютъра!

И мен пред компютъра!
Ето например в Германия
(по моя информация от
приятелка, живееща там)
на всеки две седмици са
им организирали онлайн
срещи, а през останалото
време са били на нещо като
„хоум-скуулинг“ по-скоро.
Родителите са отивали до
училището и са вземали
предварително подготвени
писмени материали, планове на уроците, задачи и
работни листа, по които са
учили с децата си у дома
и в края на двуседмичния
период – организирана
сесия от 3-4 часа в Zoom с
учителя за препитване и
допълнителни въпроси.
А тук? Сядаш в осем, взираш се в екрана с детето
– дори и през междучасията, и ставаш в 12 на обяд,
докато в голямото междучасие спретваш закуската
и заготовките за обяда. А
после – в свидетелството
за завършване имаш отличен по „Лека атлетика“...
Ми не бих го решила така.
Бих почерпила опит от
немската система – добра
организация и прецизен
„тайм мениджмънт“, без
да се претоварват децата.
Дете: Не знам. Може би
по същия начин. Не съм
пораснал достатъчно, за
да го измисля. Но дано да
не е по същия начин.
Учител: Може би бих
работила за постигането
на балансирана комбинация между онлайн дейност, спорт и малки групи
за (между)личностна подкрепа.

#3

Това, което
те дразнеше
най-много в първите
дни на онлайн
образованието?
Родител: Нищо не беше

наред. Всичко ме дразнеше. Учехме се в движение.
Аз – да не викам и да не
се разхождам по пижама,
докато детето има онлайн
видеовръзка в час по английски, а учителите – как
да овладяват спамърски
съобщения на 25 деца едновременно и заедно с това
да преподадат материала.
Дете: Спамърските съобщения на всички „добре“
и „ок“. На кого е нужно да
знае? Госпожата казва – ти
го правиш. Не трябва да
спамиш. Пречиш... Беше
ми и тъжно, че не се виждам с децата. Аааа, дразнеше ме, че всичко беше
много бързо. Ставаш и хоп!
Веднага си на училище... А
преди поне се разхождах
дотам.
Учител: Дразнеха ме
оплакванията! Виждах и
чувах много повече оплаквания, отколкото мислене
как да го направим заедно
така, че да работи за всички, следователно имаше и
прехвърляне на отговорност с обвинителен тон, когато всички бяхме еднакво
неподготвени и без вина за
случващото се.

#4

Това, което ти
помогна наймного в първите дни?

Родител: Мантрата, че
всичко е временно. И двете двойни кафета сутрин.
Помогна ми и любовта. Любовта, която всяка майка
носи в себе си. Единствена
и неповторима. Майчинската любов и безкористното желание да дадеш всичко от себе си за детето си.
Дете: Мама ми помогна най-много. През цялото време. Е, и учителката
ми помогна. А и постоянно
си казвах, че е за малко....
ама не беше за малко. > 6
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QВлади Фиданова и
синът й Ейрик

тъжи истински...
Дете: Приятелите! И ученето в класната стая. Дворът, градината... и всичко!
Всичко ми липсваше наймного!
Учител: Физическият
контакт с учениците ми!
Енергията, с която ме зареждат, когато общувам
с техните уникалности,
е неповторима! Исках да
си гушкам децата и да си
прегърна по-възрастните
ученици. Аз се привързвам много бързо и това ми
липсваше най-много.

#6

Кои бях
думичките,
които използваше найчесто?

Но пък ми помогна, когато
бях тъжен.
Учител: Имах време за
заслужена почивка (поне
така погледнах на първите 2 седмици). Наложиха
ми да затворя образователния център напълно,
а родителите на децата
бяха твърде изплашени и
объркани, за да продължаваме занимания дори онлайн. Бях изключително
изморена, защото влагам
огромен времеви и емоционален ресурс в работата си. Почивката ми се
отрази добре – подредих
си мислите, дадох си време да поспя и да помисля
как ще продължа нататък,
а и да се настроя за позитивна промяна в живота
си. Направих си лимонада
от лимоните, както казва
онова клише.
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#5

Какво ти
липсваше наймного по време на
онлайн обучението
през извънредното
положение?
Родител: Липсваше ми
личното време със сина
ми. Онези малки, хубави
разговори, в които той ми
отговаряше на въпросите:
„Как беше днес в училище,
маме“ и „Какво хубаво се
случи“. Липсваше ми прегръдката след прибиране,
радостта в очите му от
получена оценка, докато
ми съобщава новината...
Колкото и странно да звучи – независимо че цяла
сутрин, следобед и вечер
бяхме заедно, взрени в екрана, ми липсваше споделянето. На важните не за
образованието му, а лично
за него неща. И това ме на-

Родител: „Хайде!“, „Побързо!“ – това май бяха
думите, които използвах
най-често. Наум използвах
и много други, голяма част
от тях нецензурни... Иска
ми се да бях използвала
много по-често „браво“ и
„благодаря ти“, но това са
камъни и в моята градина.
Дете: „Добре!“, „Оф...“
и.... май „тъпоооо“ – ама
не искам да го пиша това,
защото е... тъпо.
Учител: „Жалко“ , „несигурност“, „опитвам се“,
„ще мине“ , „нови възможности“ – май са доста, а?

#7

Кои са
полезните
неща, които онлайн
образованието ти
даде?
Родител: Повече увереност в собствените ми способности. И повече вяра в
способностите на детето
ми. Видях от първо лице
огромни пропуски в системата, огромни пукнатини
в отношението между учители и деца и дори между
самите деца. Онлайн обра-

зованието ми „даде“ сякаш
„увеличително стъкло“,
през което да п(р)огледна.
И ми даде думата. Ако не
друго – поне ми даде подобра чуваемост. И може
би точно това ми върна вярата, че заедно можем да
направим чудеса. Когато
заедно – родители, учители и деца, работим в екип,
никакво „извънредно положение“ не може да ни спре.
Дете: Математика и
български ми станаха полюбими. Даде ми и това, че
повече време съм си вкъщи
с мама и кучето.
Учител: Поведе ме в
нова посока на учене и развитие. Донякъде съм благодарна – приех го като нова
и огромна възможност за
растеж в професионален и
личностен план.

#8

Какво ти взе?

Родител: Взе ми
нерви. Взе ми съня в доста
от нощите. Взе ми и малкото свободно време на
човек, който по принцип
си работи от вкъщи. Взе
ми спокойното дете и ми
върна уплашено и изнервено такова. Поне в първите
дни. После май нещата се
балансираха. С цената на
всичко, което по-горе споменах като взето.
Дете: Взе ми времето с
приятелите. Игрите. Взе ми
удоволствието от това да
седна на компютъра – сега
все си мисля, че трябва да
уча...
Учител: Взе ми прекрасните моменти с учениците
ми, взе ми плана, който бях
направила за развитието
на бизнеса си, взе свободата и спокойствието на
детето ми, което е изключително социално и трудно издържаше без играта с
приятелите си.
>8
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повреда при изпускане или удар от 122
cм. Снабден е също с дренажна система, която предпазва клавиатурата, в
случай че някой я залее с вода. Всички
Chromebook устройства са тествани
по стандарт от военен клас (MIL-STD
810G) и уверено твърдим, че ще издържат в ръцете на учениците!

Обучение в училище
или у дома - с Acer
Chromebook
Преносими компютри, които
предоставят необходимата гъвкавост
и сигурност за всеки ученик

Д

Две са основните неща, необходими на
един ученик, за да усвои максимално
учебното съдържание и да бъде добре
организиран – това са средство, с което
да учи, и система, чрез която да комуникира своевременно с учителите
и съучениците си. Решение на тези
предизвикателства са устройствата
Chromebook, които са оптимизирани
за целите на образованието и покриват всички критерии, на които един
ученически компютър би трябвало
да отговаря!

Има няколко причини, поради
които Acer Chromebook са топ
решение за ученици!
ЛЕСНИ ЗА УПОТРЕБА, СУПЕРБЪРЗИ И СИГУРНИ! Chromebook е преносимо устройство, което обединява в
едно таблет и лаптоп. Chromebook идва
с операционната система на Google
Chrome OS и работи “в облачна” среда – информацията е на едно място,

сигурно пазена и “скрита” зад персоналния Google профил (училищен или
личен GMail). Това прави учебното
съдържание достъпно от различни
устройства по всяко време и го защитава от изтриване и загуба. Chrome
OS е лека за управление, зарежда за
по-малко от 10 секунди, има вградена
защита от вируси и дава достъп до
приложения през познатия на всички
Google Play Store.
ИЗДРЪЖЛИВОСТ И ЗДРАВИНА.
Acer Chromebook има подсилен корпус, който предпазва устройството от

УПРАВЛЕНИЕ НА CHROMEBOOK
В УЧИЛИЩЕ. В комбинация с Google
Chrome Device Management License
с няколко клика през администраторския панел на училищния G Suite
могат да се инсталират, активират/
деактивират приложения и да се прилагат още много настройки за всички
Chromebook устройства с лиценз за
управление едновременно.
УЧЕНЕ ОТ ВКЪЩИ. В месеците на
дистанционното обучение много родители също избраха Chromebook за
своите деца. „Няма компютър, който
да е издържал 8 часа непрекъснато натоварване, както издържа Chromebook
по време на дистанционното обучение!
Изключително практично разположение на копчетата и удобен за работа
тъчскрийн“, споделя Галина Миланова, майка на ученици от 5 и 9 клас.
Все повече училища се обръщат към
Chromebook и въвеждане на обучение
по модела „1 към 1“, в който всеки ученик разполага с устройство, с което
учи в училище и у дома.
От новата учебна година над 2500 български ученици ще учат с Chromebook
устройства благодарение на Център
за творческо обучение в партньорство
Acer Education. Центърът е и официален представител на Google Cloud със
специализация „образование“ и има
дългогодишен опит във внедряването
на образователни технологии и G Suite
в българските учебни заведения.
Лесни за употреба, супер
бързи и сигурни! Chromebook
Всичко за Acer Chromebook в
България: https://chromebook.bg/
Повече за Център за творческо
обучение: https://cct.bg/
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#9

Според теб
успешно ли
завърши изминалата
учебна година?

Родител: Е, завърши. Това
е най-важното. Искрено се
надявам да сме почерпили
безценен опит. Дори на толкова висока цена.
Дете: Мисля, че да. Успешно. Даже отлично. Гордея се с това.
Учител: Не мисля. Неуспехът, както и успехът,
е вътрешно усещане, а не
оценки. Смятам, че повечето родители и деца, а и
колегите ми в държавните
училища нямаха усещане
за успех. Лично аз довърших някои от курсовете си
онлайн и те бяха ефективни в образователен аспект,
но усещането не беше за
успех. Плаках, защото не
успях да си прегърна децата при завършването, да ги
почерпя, да си направим
малко предваканционно
парти. Бях тъжна, но сега
съм ок, продължавам нататък, към успеха.

#10

Какво
можеха, но
не направиха от
училище?

Родител: Мисля, че можеха да бъдат по-активни в
комуникацията с родителите, а не да очакват спуснати заповеди. Можеха и
да са малко по-подготвени.
Все пак влязохме в XXI век
преди 20 години. Няма как
да очакваме още 20 от него
да си караме с тебеширчето по черната дъска... и
най-вече – онлайн обучението е много, много повече от това да пишеш съобщения във вайбър вместо
в класната стая. Онлайн
обучението предполага не
само различна среда, но и
различно поднасян учебен
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материал, съобразен с тази
среда.
Можеха да включат в
учебния план два пъти
повече физически упражнения предвид ограничената активност на децата, но
те бяха почти или изцяло
спрени. И от това пострада
не само психическото им
здраве, но и физическото
такова.
Дете: Можеха да ни дават по-големи почивки. И
да ни организират екскурзия някъде. И да ни карат
да танцуваме и тренираме.
Можеше и да се виждаме
по-често на камера.
Учител: Не съм сигурна
какво можеха да направят,
защото не се чувствам достатъчно информирана за
ресурсите, с които разполагаха към момента министерството и училищата.
Смятам, че паниката беше
огромна за всички тогава и
това е съществен фактор да
не се направят определени неща. Към съответния
момент направиха каквото можаха, паникьосани и
объркани, но надявам се,
че са използвали лятото за
анализ, промени и адаптация към „нова реалност“.

#11

Ако зависи от
теб, как искаш
да се учи и занапред,
ако извънредната
обстановка остане?
Родител: Това е въпрос,
по който трябва да работи
стабилен екип от различни
специалисти. Като родител, разбира се, че искам
детето ми да получи максимума от образователната
система. Независимо дали
обстановката е извънредна
или не. Искам да бъдат използвани всички налични
съвременни технологии и
удобствата, които те дават

– но само това – удобствата.
Да бъде запазена социализацията между учениците,
дори ако се налага това
временно да бъде във виртуална среда. Примерно
– да има осигурен час, в
който всяко дете споделя,
играят игри и се забавляват и смеят, както го правят в реалните междучасия
в училище. Междучасията
да бъдат минимум 15-20 минути всяко. Да има задължителни присъствени дни
в училище, при всички взети превантивни мерки за
безопасност, но учебният
материал да бъде разпределен така, че да не се препуска през него и децата
от един клас да не се делят
на групи. Ако е необходимо – учебната година ще е
с удължено времетраене.
Отново ще дам пример – в
Германия, в САЩ, дори и в
Турция учениците започнаха учебната година с по
три седмици по-рано... И
най-важното – да бъде обръщано лично внимание
на всяко дете. С персонално подготвени учебни
планове, дори ако това е
необходимо, но всяко дете
трябва да се чувства важно
и значимо. И успешно.
Дете: Искам да се учи в
училище. Може да се предпазваме с маски, но това
ще е ужасно, ако е през цялото време. Може да има
по-дълги часове, но и много по-дълги междучасия на
двора. За да сме на въздух.
Да има сапун и дезинфектант за всички и витамини, за да не се заразяваме.
Всъщност искам тая гадна
коронавирус да изчезне. А
ако учим онлайн – да е в някаква по-добра апликация.
С повече интерактивни
функции – като видеоигра,
за да можем да учим и > 10
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Най-сладкият
начин да
спасиш света
Mastercard подкрепя
млади производители
на пчелен мед в България

И

„Има времена за продажби и ръст, но
има времена, в които най-големите
трябва да се погрижат за най-малките.“
Това е веруюто на Mastercard през
тази година като световна компания,
това е било и винаги. Макар родена
в бизнеса на платежните решения,
марката се е стремила да търси как
да стои над и отвъд това, което се купува с пари, и как всяка иновация да
има по-голям смисъл на локално ниво
и да започва нещо безценно за всяка
отделна общност.
Днес, когато правим равносметка за
устойчивостта във всяко нейно проявление, Mastercard „осиновява“ кошери
на млади производители в България и
започва движение, което да ангажира
милионите картодържатели с подкрепа на пчеларския бизнес и каузата на
платформата istinskimed.bg.
Пчелите в света изчезват, а с тях и
огромното разнообразие от растения,
които ни хранят. Само от 2006 г. насам е изчезнала 40% от популацията
на пчелите вследствие на пестициди,
климатични промени и урбанизация.
С това намалява шансът човечеството
да се храни с екологична храна и да
се храни изобщо след 50 - 100 години.
Изчезват и традиционните пчеларски бизнеси и кошерите. Българският стратъп Pollenity, изобретател на
Beebot – смарт устройство за грижа
за кошерите, създава istinskimed.bg
като онлайн „пазар“ за малки български производители на оригинален
мед, където те могат да се възползват
от дигитални плащания и модернизацията на споделената икономика.
На платформата всеки може да
осинови кошер на малък роден про-

изводител и да го подкрепя всеки
месец, както и да купува 100% чист,
истински мед с гарантирано качество
и произход. Потребителите, запазили
своята Mastercard и подкрепящи през
нея с всяко осиновяване на кошер или
поръчка на мед, не само помагат за
спасяването на пчелите и пчеларския
занаят в България, но и могат да спе-

челят допълнително бурканче мед
от осиновените кошери и специален
собствен етикет на Mastercard. Всяко бурканче мед директно финансира
производителя и същевременно помага за изграждането на устойчиво
пчеларство в България.
Mastercard включва в популяризирането на каузата за спасяването
на пчелите и нашето бъдеще – наймладите жители на планетата. През
септември ще се проведе обучение
за деца на възраст между 7 и 12 г.
„Загубената пчела“. Обучението запознава децата с екологичната тема,
мисията на пчелите и опазването на
природата и се провежда от професионални учители по метода STREAM
(абревиатура за Science, Technology,
Reading, Engineering, Arts & Maths) –
международно признат съвременен
модел на обучение, който забавно
се съчетава с българското народно
творчество като част от програмата
на организаторите „Тинтири-минтири“. Научете повече и купете билет за обучението на инициативата
„Mastercard безценни подаръци“ в
URBO, където каузи, дигитални плащания и безценните преживявания
се срещат..
Вижте повече на
www.istinskimed.bg/priceless
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да правим неща, а не само
да четем съобщения.
Учител: Онлайн или
присъствено обучение е
изключително тежка дилема, има много обстоятелства да се вземат предвид, защото са засегнати
всички сфери на живота
ни. Бих потърсила баланса, както винаги... Материал и учебни програми,
реформирани така, че да
работят ефективно независимо от средата на провеждане на обучението.
Това направих аз в центъра – предложих индивидуални планове за подкрепа
– образователна и личностна – на учениците си, за
да преминем заедно през
това изпитание, и се подготвих с гъвкави варианти
на сътрудничество.

въздуха. Страха. Искам да
забравя сълзите на сина си.
Искам да забравя моите
сълзи от безсилие. Искам
да забравя и онова ужасно
чувство, че нищо не зависи
от мен.
Дете: Искам да забравя, че си ми се карала. И
„ОК“ като съобщение от
децата...
Учител: Кризите на детето си, когато за пореден
път казвах, че не може да
се среща с други деца.

#14

Има ли някого,
на когото
искаш да се скараш за
това, което се случи?

Родител: Искам да си
спомням, че се справихме.
Че не беше лесно, но се
справихме. Всички – деца,
родители, учители.
Дете: Искам да си спомням първия ден от училище вместо първия ден от
онлайн обучението!
Учител: Възможността
да бъда с детето си (децата на учителите не виждат
родителите си много), да
учим, четем и творим заедно и да посещаваме интересни забележителности
виртуално. Беше много интересно! Искам да си спомням позитивните неща!

Родител: Разбира се. Не
само да се скарам, а и уши
да дърпам. Като започнеш
от великите световни манипулатори, минеш през
прогнилите и корумпирани политически системни
играчи, бездушните чиновници и стигнеш до нашите
си, местни деребеи. Искам
да се скарам на апатичните
лелки и чичковци, които
с лека ръка слагат всичко под общ знаменател, и
на онези, които изземват
функциите ми да се грижа
за собственото си здраве и
за това на детето си, вместо
да се грижат условията на
живот и предлаганите ми
услуги в сферата на здравеопазването и на образованието да бъдат такива, че
да не страда здравето ми.
Дете: На коронавируса
искам да се скарам! На хората не искам да се карам
– те правят каквото могат...
Учител: Не искам да се
карам, искам да мислим
повече! Заедно!

#13

#15

#12

Какво искаш да
си спомняш от
времето на първото
масово онлайн
обучение в историята
на България?

Какво искаш
да забравиш?

Родител: Цялото напрежение, което витаеше във
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Има ли някого,
на когото
искаш да благодариш?

Родител: Разбира се. На

първо място искам да благодаря на детето си. Че се
справи с всичко до този
момент. За търпението
му. И усилията, които му
костваше. Искам да благодаря и на най-близките
си и приятелите, с които
заедно повдигахме духа си
с шеги и закачки. Искам да
благодаря и на учителите,
които, макар и шокирани
от случващото се, също се
справиха. Благодаря им за
готовността да работим заедно, като екип. Благодаря
им, че направиха и невъзможното в името на децата
ни. Благодаря на всички
хора, които обичат работата си и тя е призвание
за тях.
Дете: Искам да благодаря на всички!... На мама, на
госпожата, на приятелите,
на кучето ми Роки, на всички! Освен на коронавируса!
Учител: На всеки и
всичко, което поставя основи на търсенето на нови
хоризонти.

#16

Най-важното,
което научи
от целия втори срок?

Родител: Че дори нещо да
изглежда невъзможно, то
може да се случи. Че вайбър НЕ е подходяща платформа за онлайн уроци. Че
е най-добре да приготвиш
закуската, преди детето
да е станало, а обяда - в
голямото междучасие. Вечерята може да започнеш,
след като си проверил и
последното домашно. Че
Първото и Второто Българско царство са период,
който впечатлява всеки
третокласник, а Левски моментално става любимец.
Че ако не са научили таблицата за умножение наизуст още във втори клас,
то в трети ще им е много,

ама много трудно. Че дори
и след шестото „по-бързо“
няма да стане „по-бързо“.
Научих се на търпение...
На по-добра организация.
И на това, че винаги трябва
да имам доверие на детето
си, че може да се справи.
Независимо от обстановката.
Дете: Научих за тон,
умножението, за хан Аспарух, за Иван Асен, за
втория Иван Асен... и че
никога не трябва да ядеш
прилепи и да си правиш
експерименти.
Учител: Може да е малко, но е много важно - когато няма паника, решения
винаги се намират!

#17

Какво си
пожелаваш за
следващата учебна
година?

Родител: Пожелавам на
всички ни здраве. И здраво ду*e. Ще се справим. Е,
малко мъдрост няма да е
излишна...
Дете: Пожелавам си никога да нямаме втори срок
с коронавирус. Или изобщо
всякакъв друг вирус, който
да ни разделя един от друг.
Учител: Щастливо дете
и щастливи ученици.
*На въпросите отговаряха:
Влади Фиданова – автор
на свободна практика,
гражданин на България,
майка.
Ейрик Кристофър Бяртмар Гудмундсон – 9 години.
Бъдещ четвъртокласник
от столично ОУ.
Маринела Василева –
учител по английски език
с дългогодишна практика,
основател и собственик на
Образователен център за
алтернативно образование „Елементи“ – гр. София.
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заболяването в училище? Има
ли протокол за реакция при
налични болни сред учениците
или персонала?

Думата имат
училищата
Учебната година започва присъствено, като
всяко учебно заведение ще може само да
решава кога и как да провежда онлайн обучение
в зависимост от ситуацията с епидемията и
нуждите на учениците, казват от МОН.
написа
Мария Касимова-Моасе

Как ще учат децата ни
тази година - в класните
стаи или пред компютрите в домашните? Знае
ли се как ще се действа в
ситуация на болни ученици и учители? По какъв
начин ще се организират
изпитите и извънкласните дейности, предоставяни от училищата? На
тези и още основни въпроси
относно предстоящата
учебна 2020/2021 година
отговарят специалистите
от Министерството на
образованието и науката
(МОН). Тъй като ситуацията е динамична, публикуваме тези отговори с
изричната уговорка, че те
са адекватни до редакционното приключване на броя
на „Капитал K:ids“, а всяка промяна след това ще
бъде отразявана своевременно в онлайн изданието.

f Как се предвижда да
протече или поне да започне
новата учебна година предвид
ситуацията с COVID-19?
МОН предвижда учебната година да
започне във всички училища в страната присъствено при спазване на
предписанията на здравните власти
– дистанция, предпазни средства и
дезинфекция на пространствата.
В случай на заразен учител или
ученик ще се следват указанията
на здравните инспекции, като не се
предвижда затваряне на цялото училище, а само карантина за отделен
клас. Ако има повече заразени, може
да се стигне до затваряне на училище за дните, в които се налага да се
изчакат резултати от тестове и да се
извърши дезинфекция.
В тези случаи може да се превключи на дистанционно обучение за
няколко дни, но само за съответния
клас или училище.

f Готови ли са учебните
заведения да посрещнат реално

В момента работна група на експерти от МОН, МЗ и други институции
обсъждат единни правила за всички
образователни институции за обучение по време на епидемична обстановка – това е здравният протокол,
а също и препоръчителни стратегии
и решения за организацията на учебния процес.
Училищата са различни – и като
сграден фонд, и като брой ученици,
и всяко би могло да избере как да
организира часовете и междучасията, за да се ограничат максимално
контактите и да не се допуска зараза.
Затова всяко училище ще разработи план за организация на учебния
процес, така че да няма струпване
на ученици. Възможно е да има различен час на започване на учебните
часове, на междучасията, както и да
се използват други организационни
мерки.
Указанията ще бъдат обсъдени с
широк кръг представители на образователната общност, с родители и
социални партньори. Препоръките
ще бъдат изготвени в период от време, достатъчен за организация на
самите училища.

f На какъв принцип някои

училища ще имат повече
дистанционни часове, а други присъствени?
Не се предвижда някои училища
да имат повече дистанционни от
присъствени часове. В момента сме
предложили промени в ЗПУО с оглед
регламентиране на възможност за
часове в електронна среда по време
на обективна невъзможност за присъствено обучение.

f Как ще се организират

извънкласните занимания,
предоставяни като услуга от
самите училища?
Всяко училище определя начина на
провеждане на заниманията по интереси. По възможност това ще става
присъствено и при осигурени > 12
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строги санитарно-хигиенни условия и прилагане на
необходимите противоепидемични мерки.
Провеждането им ще
се реализира по решение
на училището и след информирано съгласие на
родителите. В началото
на новата учебна година
в условията на епидемия
Министерството на образованието и науката препоръчва заниманията по
интереси да се провеждат
на открито при подходящи
климатични условия или
в културни, образователни и други институции и
при спазване на дистанция
между учениците.
Препоръчително е един
учител да води една група
за занимания по интереси
или в няколко групи, така
че при евентуален случай
на заразен учител или ученик заразата да се ограничи само в дадените групи,
а останалите групи за занимания по интереси да продължат да функционират.
В случай на заразени
ученици или учители училищата ще създават организация и за провеждане
на занимания по интереси
от разстояние в електронна
среда.

f Какъв ще е редът

за изпитване,
контрол на знанията
и посещението на
занятия онлайн?
Училищата също изготвят
свои предписания за работа и обучение в електронна среда. Това включва
регистрация в електронни
платформи на учители и
ученици, избор и подготовка на ресурси, създаване
на електронни групи за
комуникация с родителиКАПИТАЛ | август 2020 г. | capital.bg

те, обучения за учители,
създаване на изцяло нова
организация на учебния
процес. Когато обучението е синхронно, може да се
отбелязват и отсъствия. В
много от училищата има
електронни дневници. Учителите от своя страна имат
свобода да преценят какви
електронни ресурси да използват в работата си – при
преподаване, провеждане
на упражнения, тестове и
др. За целта те имат достъп
до различни образователни ресурси – образователни
платформи, електронните
варианти на учебници и
др. За оценяването е необходимо да има обективни
условия, за да се проведе
в електронна среда. Когато това е възможно, то е и
надеждно.

f Как ще се

компенсира липсата на
усещане за общност,
което естествено
се губи, когато учиш
само през екрана на
компютъра?
Дистанционното обучение не може да замени
присъственото. Живият
контакт между учители
и ученици е незаменим,
социализираща роля на
училището - също. Затова
предвиждаме стартиране
на учебната година присъствено и само в случай
на зараза и карантина преминаване към обучение в
електронна среда, при това
само за период от няколко
дни, необходими за карантина на класа с установен
случай на заразяване и дезинфекция на училището.
В училище децата се
учат да общуват, да споделят, създават приятелства.
Там получават и подкрепа-

та на педагозите. Денят в
училище често започва с
разговори в клас – децата
споделят проблемите си
и това, което ги вълнува.
Много важни са и напътствията, които получават
от учителите – как да бъдат отговорни и да предпазват себе си и околните.

f Какво ще се прави с
децата, които нямат
компютър у дома,
както и с училища,
които технически не
могат да се справят с
онлайн обучение?
За деца, на които се налага
да не посещават училище
физически и все още не
притежават устройства за
дистанционно обучение,
както и за тези, които по
принцип имат затруднения, обмисляме да има
допълнителни обучения
за компенсиране на пропуските, включително и чрез
пренасочване на средства
по европейски проекти.
Ако има допълнителна
работа с отделни ученици,
ще има и допълнителни
възнаграждения на учителите. Ще предложим часовете за компенсиране на
пропуски да станат текущи
през цялата учебна година.

f Как ще се
работи с децата
със СОП (специални
образователни
потребности)?
Училищата създават правилата за организация на
обученията на деца със
специфични образователни потребности спрямо
особеностите на всяко
училище – едносменен
или двусменен режим, наличие на заразени, брой
на ученици със СОП, при-

дружаващи или хронични
заболявания.
В училищата няма
да се допускат лица без
предварителна уговорка
с длъжностните лица родителите/настойници или
придружители на ученици
с изключение на личните
асистенти или лица, подкрепящи децата.
Общите правила, които
в момента се подготвят от
Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването, ще важат както
за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование,
така и за специализираните обслужващи звена
- центровете за подкрепа
на личностното развитие
и центровете за специална
образователна подкрепа, в
които се обучават деца и
ученици, за които обучението в общообразователна среда не е приложимо.
За децата и учениците
със специални образователни потребности ще
може да се определи различна продължителност
на електронните уроци в
зависимост от възрастта
и уменията за саморегулация на учениците и спецификата на заболяването
им.
Организиране на работата в малки групи ще остане
приоритетно. Препоръчва
се обучението да бъде съобразено с интересите на
отделните ученици, особено на тези със СОП. Родителите също ще бъдат
активно включвани в образователния процес, като
тяхната помощ е особено
ефективна при децата със
специални образователни
потребности.

съдържание от

Академия „Никола
Тесла“ предизвиква
отличните ученици

З

Д-р Валентина Иванова,

съосновател, за новите предложения на академията

Защо създадохте Академия „Никола
Тесла“?
Академия „Никола Тесла“ е сбъдната
мечта! Тук събираме под един покрив
и в една онлайн група най-добрите
учители с най-добрите ученици. Образователната системи винаги е имала
трудности да отговори на нуждите на
отличниците. Ние сме тук, за да им
предложим предизвикателства, достойни за техния интелект и възможности.

Как се справихте с извънредната
ситуация през изминалата учебна
година?
Забраната на Министерството на здравеопазването за провеждане на извънкласни дейности беше огромен шок. Но
тя не отменяше ангажимента ни към
децата. Изпуснахме само един учебен
ден, в рамките на седмица успяхме
да прехвърлим обучението изцяло в

Discord и на седмия ден дори компенсирахме пропуснатото. Дължим огромни
благодарности на родителите за всеотдайната подкрепа към децата им в
този критичен момент. Благодарност,
че ни допуснаха до домовете си и че насърчаваха децата да учат пълноценно въпреки извънредната ситуация.
В края на срока с изненада установихме, че учениците ни са се пръснали
из цяла България и че без да знаем,
работим с деца в Търговище, Царево,
Елена, Плевен, Русе и Варна. Те сами
бяха изнесли дейността на академията
извън жълтите павета на София. Това
ни насърчи да предложим летните си
курсове на децата от цяла България
и дори на всички деца, които говорят
български, където и да се намират по
света. И днес работим присъствено
в два града – в София и във Варна, и
онлайн – на четири континента.

Какво ново ще предложите тази
есен?
Продължаваме с школите по програмиране на С++ за деца от III до X клас.
При нас езикът за програмиране се учи
аналогично на чужд език и следваме
познатата конвенция от А1, А2, B1, B2

до С1++. В школите по програмиране
свободен стил учим децата да създават
програми, родени в тяхното въображение. За най-напористите предлагаме
и допълнителна подготовка по състезателно програмиране с проф. Красимир Манев, Елена Димитрова и Юлия
Димитрова.
Тази година за пръв път каним наймалките - дечицата от III и IV група
в детските градини, предучилищен и
първи клас, да направят първите си
стъпки към умението да командват
технологиите. Езикът на технологиите
произлиза от английския и без него не
може. Затова ще учим английски и
ще работим с роботчета. И неусетно
децата ще свикнат да виждат технологиите като свой верен помощник.
За гимназистите предлагаме и физика
и програмиране с Клавдий Тютюлков.
Тук работим на С++ с графични и физични библиотеки, за да пресъздадем
достоверно заобикалящия ни свят във
виртуална среда – от света на видеоигрите до симулациите в лабораториите на ЦЕРН.
За децата с артистични таланти - стартираме ежеседмични онлайн работилници по приложно изкуство с прекрасната актриса с необятна творческа
сила Ина Попова. Продължаваме и курсовете по 3D моделиране за бъдещите
архитекти, скулптори и аниматори.
Специално за седмокласниците, които
са решени да работят усърдно, за да се
представят блестящо на матурите,
сме подготвили курсове по български
език и математика.
Пълен комплект STEAM дейности.

Какво си пожелавате за новата учебна година?
Пожелаваме си здраве, сили и още много вдъхновяващи срещи с това прекрасно поколение - будни, умни и находчиви деца. С децата от София и Варна - очи
в очи, а с всички останали, където и да
се намират в България или по широкия
свят – в нашите Discord групи.
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На занималня…
с мама и тати
Докато чакате детето от урок по
английски, можете да се запишете
на клас по бизнес комуникации. При
това в съседната стая
написа
Ида Бахарян

В

В момента, в който детето се прибере от училище у дома, започва
твоят личен родителски ад. Как
мина днес, домашно дадоха ли, какво взехте по български, изпитваха
ли те, взимаш ли участие, ама как
така си уморен, като имаш и урок по
английски следобед, хайде стига с
тия игри, седни си напиши задачите,
похвали ли те учителката, имаш ли
грешки в домашното от вчера…
Всичко това нямаше да е чак толкова досадно, ако не ти се налагаше
в същото време и да работиш. Така
че, докато надзираваш хлапето и
се опитваш да излъчваш родителски респект, отговаряш на имейли,
оправяш слайдове на презентация,
пишеш съобщение или направо си в
средата на някоя онлайн среща, на
която краят не й се вижда. И, разбира се, в някакъв момент контролът
ти се изплъзва. Даваш задача със
заповеден тон и отпращаш детето
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оттатък да я изпълнява.
Час по-късно установяваш, че
дребосъкът дори не е стигнал до стаята си. Размазал се е на дивана и играе някаква игра, закача домашната
котка или ей така си блее. Когато
изсъскаш с все сила в лицето му, той
аха да ревне и с най-ококорените очи
на света започва да ти обяснява как,
ама ето на, тъкмо отивал да работи
в стаята си и ти си го сварил насред
пътя… И че ти си виновен, че не се е
справил с домашното, защото, ако го
беше пуснал да играе навън не-знамси-кой ден, той щял да се наиграе
като хората и след това да си учи
пак като тях.
Днес, ако си имате малък ученик,
не точно леля, баба или кака са ви
другите варианти за домашни помощници в ученето. Хлапетата са
толкова динамични и технологични, че имат нужда от среда, която да
им пасва на енергията и интересите.

В този смисъл най-доброто решение
за създаване на навици за учене,
следене на резултатите и подобряването им, както и възпитанието в
социални умения е адекватно да се
случи в една добре организирана и
професионална по всички критерии
съвременна занималня.

Занималня до занималня
През годините, когато децата ми
учеха в началните класове, беше
модерно родители да правят свои
занимални. Най-често с това се захващаха свободни от професионални
ангажименти майки, изтощени от
непрекъснатото тичане от училище
на плуване, от плуване на урок по
математика, а от урок по математика на ателие по танци, заради децата. Намираха някакво финансиране,
наемаха помещение и една-две учителки и започваха да работят. Само
че ентусиазмът им се изпаряваше
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с всеки следващ клас на
децата и в крайна сметка,
когато отрочетата ставаха
самостоятелни, занималнята затваряше. След нея
идваше вариантът “частни
учители”. Толкова.
В последните години
обаче занималните изобщо не са това, което бяха.
В тях заработиха доказани
професионалисти, навлязоха модерните технологии и новите обучителни
системи, а конкуренцията естествено доведе и
до предлагането на нови
и различни услуги. В
търсене на точно такова
ново място, с нови идеи
и програми, попаднах на
занимални, които предлагат часове по готварство,
уроци по музика, учители
по по-екзотични езици, театър, бойни изкуства, школа за модели. Тази, която
истински ме заинтересува
обаче, беше занималнята,
или по-точно казано Учебният център, който предлага на децата (включително
и на тийнейджъри над 16
години) нещо полезно и
досега несрещано в подобна форма на извънкласно
обучение - умения в презентирането и добрата реч. И
още по-интересно - в занималнята има занимания и
за родители!

Учене без възраст
“Всъщност и ние започнахме нашата дейност първо
като майки, които са се
сблъскали с неудобството
да трябва да разкарваш из
целия град в различни часове децата си, за да можеш
да им осигуриш добро образование и да можеш да си
отдъхнеш като родител”,
казва ми Мария Кирилова,
една от двете основателки
на детски учебен център

“Решение”, където вече
има класове и за родители.
“Аз имах горчивия опит с
извънкласните занимания,
а Мариета Георгиева (другата половина на тандема
им - бел. авт.) пък вече
организираше летни езикови лагери и също като
мен беше майка на малък
ученик. Седнахме да помислим какво е нещото, което
съвременният свят изисква
от хората, и как ние можем
да го предлагаме в наша
специална програма за
деца. Така заедно стигнахме до извода, че презентирането, но в най-широк
план - представянето пред
аудитория, защитаването
на теза, включително и
онлайн присъствието - са
много важни за съвременния човек.”
По тази логика Мария
и Мариета решават, че
най-добрият начин да
направиш професионален
център за обучение е да наемеш възможно най-добри
утвърдени специалисти.
Затова и канят г-жа Вероника Аврамова - преподавател с опит и доказано
име в професията, да състави учебните програми.
Благодарение на нея имат
разработени планове за допълнително и подкрепящо
обучение за всички класове
от първи до седми включително, както и динамична
програма за по-големи ученици. Административната
и мениджърската работа
остава за тях. Но пък именно от тяхна страна идва и
още една идея - да започнат
да организират занимания
и за родителите на децата, които ги посещават.
Хрумването дошло също
от практиката - когато водиш детето си на урок, все
търсиш къде да прекараш

този един час, докато го
чакаш. И вместо да седиш
в поредното кафене или да
работиш от колата, можеш
да уплътниш времето си
с нещо приятно именно
на мястото, където детето
така и така вече е. Били
точно пред старта на първата програма по “комуникационни техники” за
възрастни, когато се случи
пандемията около коронавируса. От новата учебна
година обаче при пълни санитарни мерки смятат да
реализират програмите, в
които родителите също са
ученици. За тях, както и за
допълнителните курсове
за децата извън приетата
учебна програма ще се грижат водещи преподаватели
в съответните области.

Просто нашето място
за обичане
Това е формулата на Мария и Мариета от “Решение” - мислят за учебния
си център не като за занималня или място за почасово гледане на деца, а
като територия, на която
на всички им е хубаво да
обитават. Целта им е не
само да занимават мама
и тате, докато учат децата
им, но и така да създадат
една още по-здрава връзка
между родителите и хлапетата. Защото на територията на “Решение” те всички
стават ученици. Пък да си
ученик е най-страхотното
състояние на света, защото постоянно се обогатяваш със знания и умения.
“Искам, идвайки при нас,
всеки родител да бъде спокоен за детето си, а децата
да си тръгват мотивирани,
не изморени и отегчени от
учене. За нас е важно, че
ние всички сме приятели,
целият екип“, обяснява

В занималните заработиха
доказани професионалисти,
навлязоха модерните технологии и новите
обучителни
системи.
Вероника Аврамова,
директор по учебната
част

Мария.
През новата учебна година в учебния център
за… да си го кажем точно,
деца и техните родители се
предвиждат още обучения
за мама и тате: по бизнес
етикет и комуникация,
речеви и презентационни
умения, както и срещи с известни български творци и
общественици. Желанието
на организаторите е тези
програми да се случват на
живо, затова и предвиждат
малки групи, които да работят с всички необходими
санитарни мерки. Част от
уроците на децата могат
да минават онлайн, както
е било и по време на изолацията. Екипът е подготвен и вдъхновен, особено
когато му предстои да се
срещне с най-мотивираните си ученици - тези, които
са напуснали училището
преди петнайсет-двайсет
години и днес са готови да
се върнат в него заедно с
децата си.
capital.bg | август 2020 г. | КАПИТАЛ
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Искахме да разберем
как изглежда съвременният ни истеричен свят в очите на
децата ни. Как им се
отразиха пандемията,
изолацията, несигурността, изнервените
родители, световното
усещане за страх пред
неизвестното бъдеще. И, разбира се, как
можем да им обясним
какво се случва, без да
ги плашим, на техния
език.
Затова поканихме
Ния Лютакова. Защо
нея ли? Ами защото е
млада и много си обича
работата. Защото е
по-близо до децата и
те й се доверяват. И
защото методиката,
която ползва, е изградена основно върху създаване на доверие между детето и нея, дори
и това да коства…
нейното вдетиняване.
А иначе Ния Лютакова е завършила
Университета в Грьонинген, Нидерландия,
като бакалавър по
психология и магистър
по клинична невропсихология. След дипломирането си се връща
в България, където
три години работи с
деца от аутистичния
спектър. В момента
е част от екипа на
фондация „За нашите
деца“ като психолог на
деца в риск. На практика Ния се грижи за
душите на деца, станали жертви на насилие,
деца с изоставане в
развитието си, както
и деца под защита
(поверени на институционална грижа и деца
в приемни семейства).
Групата, с която в
момента се занимава,
е съставена от деца от
нула до седем години и
техните семейства.
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Децата винаги
са готови да
откъснат едно
листо и да го
превърнат във
въдица
Според психолога Ния Лютакова
най-важното в комуникацията с
малчуганите, които преживяват заедно
с нас страха от COVID-19, са личният
пример, назоваването на чувствата и
честността помежду ни
написа
Мария Касимова-Моасе
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Какво се случва в главите на децата
по време на пандемия?
- Както възрастните, така и децата
имат различни характерови и личностнови особености. Поради тази причина се наблюдават многообразни
поведения у тях, на базата на които
можем да правим заключения за
случващото се в главите им. Това е
особено валидно за деца на по-ниска
възраст, които все още не са овладели до достатъчна степен речевите си
умения като инструмент да изразяват чувствата и емоциите си. Например тревогата и безпокойството при
децата най-често може да се изразят
като проява на свръхприлепчиво поведение – децата постоянно искат
да бъдат до родителите си и срещат
трудности при раздяла. Заедно с това
могат да бъдат забелязани и нарушение в съня, раздразнителност, агресивно или оттеглено поведение.
Не на последно място тревожността
може да се прояви и под формата на
психосоматична симптоматика. Или
иначе казано, липсата на изразяване на тревожността, страха и тъгата
се проявяват чрез болки в стомаха,
главата или тялото, без да има медицинска причина за това.
Независимо на каква възраст са
децата нарушаването на рутината в ежедневието им, загубата на
контакти с други връстници или
членове на разширеното семейство
(баби, дядовци и др.), ограниченото
физическо движение, зачестяването
на конфликтите в семейството като
резултат от изолацията са фактори,
които водят до повишаване на емоционалното напрежение у децата.
Въпреки това е важно да помним,
че децата са изключително устойчиви, но имат нужда от подкрепата на
възрастните, за да се адаптират към
настоящата ситуация. Както и всяка
друга такава, която води до загубата
на чувството за сигурност.
Как можем да обясним разбираемо
и без да ги плашим, какво се случва и
как да се справят в тази ситуация?
- Най-важното е да съобразим информацията с възрастта на децата
и да не ги лъжем за случващото се.

Например при по-малките деца можем да се опитаме да направим паралел с грипа и какво се случва, когато
сме болни, грипната ваканция, какви
мерки взимаме, за да може ние и другите около нас да сме здрави. Правилото е, че едно дете задава въпроси,
когато е готово да чуе техния отговор. Децата имат нужда да получат
обяснение за всички промени, през
които преминават, защото те не са
просто пасивни участници в пандемичната обстановка. Възрастните
често сме склонни да забравяме за
това, тъй като ние сме тези, които
поемаме основния удар на преструктуриране на ежедневието и преразпределението на задачите и отговорностите. Важно е да се уверим, че
водим този разговор, когато сме спокойни и имаме време да отговорим
подробно на въпросите на децата. От
изключително значение е и умението
да рефлектираме върху разбирането
на децата, както и чувствата, които изпитват в резултат от дадената
от нас информация. Това може да
направим, като задаваме въпроси,
свързани с темата, без това да бъде
под формата на изпитване. Също
така родителите могат директно да
назовават чувствата, които виждат
у децата си, като по този начин ги
валидизират. Всяко дете има право
да се чувства тъжно, носталгично,
ядосано, уплашено или объркано.
Като назоваваме тези тези чувства,
у децата се създава усещане, че са
разбрани, че тези емоции могат да
бъдат изразявани и че не са срамни.
Резултатът от това е намаляване на
тревожността и усвояването на нови
умения за израз на тези чувства вместо тяхното потискане или демонстрацията им по неподходящ начин.
Какво е доброто и какво е проблемното при ученето онлайн? Как да
компенсираме социалния живот на
хлапетата и как се възпитава чувството за общност, когато децата
не са в реалната си среда в училище?
- Предимството, което родителите
споделят за онлайн обучението, е, че
отпадат много ангажименти около
логистиката, свързана с изпращане-

то и взимането на децата от и до училище. Това обаче носи и своя негатив
в ситуация на пандемия и социална
изолация. По конкретно времето, което се спестява, не се оползотворява
в извършването на други дейности
извън дома като спорт, културни
мероприятия или среща с близки,
роднини, приятели и връстници. При
семейства с повече от едно дете на
различна възраст родителите трябва
да могат да осигурят необходимата
техника на малчуганите си, така че
да може потребностите на всяко от
тях да бъдат задоволени.
Може да се каже, че най-голям
плюс на онлайн образованието е, че
децата бързо започват да използват
интернет пространството за цели,
различни от развлекателните. Както
и че до известна степен ги прави погъвкави и независими относно начина, по който изпълняват поставените
им задачи. За някои деца с хиперактивност обучението в домашна среда
може да предостави обстановка с помалко стимули, претоварващи сетивата, с която да се улесни тяхната
концентрация. За съжаление в някои
случаи, в които децата имат проблем
с усвояването на учебния материал
и чиито родители са претоварени с
работни задачи и/или нямат необходимите педагогически умения,
могат да се появят много конфликти. Например родителят може да се
почувства ядосан, фрустриран или
безсилен от „бавното“ разбиране на
уроците от страна на детето. А това
от своя страна да доведе до занижена
самооценка у него или отказ да полага усилия като резултат от липсата
на търпение на родителя.
Като най-проблемни в онлайн обучението в ситуация на пандемия се
отчитат нарушаване на рутината в
ежедневието, липсата на социални
контакти, както и пренатоварване
на нервната система в резултат от
многобройните часове, прекарани
пред екраните. Нека не забравяме,
че училището не е само институция,
която образова децата академично,
но и място, където децата учат различни социални умения като създаване на приятелства, работа в > 18
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Едно дете задава въпроси, когато е готово
да чуе техния отговор.
екип, както и да отстояват себе си.
Има много изследвания, които показват, че децата учат не само когато
имитират възрастните, но и своите
връстници - това липсва в онлайн
образованието.
А как да помогнем на децата да
развиват чувството си за общност?
Социалните умения не се придобиват само с прекия контакт с другите.
Част от тези умения са свързани и с
начина, по който можем да вербализираме чувствата и емоциите си и да
разпознаваме и тези на другите. В
ситуация на изолация тези умения
могат да бъдат развивани с подкрепата на родителите чрез разговор и
валидизиране на емоциите у детето.
Когато говорим за деца в предучилищна и начална училищна възраст,
в допълнение на прякото общуване
родителите могат да използват и техники като ролеви игри и рисувателни
задачи. Родителите могат да разиграват различни сценарии с децата
си, в които да им поставят социални
проблеми, и заедно с тях да изследват възможните реакции в тях и техните последствия. Например: „Какво
можем да направим, ако сега сме на
площадката и друго дете дойде и те
удари.“ Не на последно място могат
отново да бъдат използвани новите
технологии, които да осигурят време
за разговор с другите важни за детето
хора. Можем и да окуражаваме децата да пишат писма или да нарисуват
рисунка за онези, които не могат да
видят.
Какво споделят най-често децата?
- Когато говорим с децата открито и
честно, отчитаме техните емоции и
пъстротата на вътрешния им свят,
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без да ги подценяваме заради фактори като „крехката им възраст“ те са отворени да споделят всичко
с нас. Децата говорят за мечтите си,
за страховете си, за фантазиите си,
за разбирането си за света и тяхното
място в него. Те невинаги споделят
това с думи. Именно заради това е
важно да ги наблюдаваме, да участваме в играта им и да следим техните
реакции. По този начин те разкриват
себе си, нуждите и потребностите си.
Какво ние като родители можем да
научим от децата днес?
- Децата винаги са били източник на
вдъхновение. Те по всяко време са
готови да откъснат едно листо и да го
превърнат в рибарска въдица. Те са
изследователи, които винаги могат
да ни предизвикат с въпросите си, на
които очакват отговор. Децата са интуитивни, гъвкави, адаптивни, жизнеспособни и неуморими. Можем да
се учим от тяхната непринуденост,
от начина, по който преследват интересите си, истината за света и откритостта, с която подхождат към него.
Има деца, които винаги са били принудени да учат дистанционно, да
са извън обществото си поради физически или психически дадености.
Какво не знаем за тяхното ежедневие? Как се възпитава съпричастност и емпатия у другите към тях?
- За съжаление много деца, които имат изоставане в развитието,
физическо или психическо увреждане, както и голяма част от децата, останали без родителска грижа,
които са настанени в институции,
изпадат от социума и са социално
изолирани. Това се превръща в
една жестока реалност за тях
и семействата им. Родители
на деца с различни увреждания често са споделяли, че
премислят многократно как
и кога биха могли да се разходят в парка, така че детето
им да се чувства добре, как и
къде да запишат детето си на
детска градина или училище,
така че да бъде подкрепено по
най-подходящия начин. Струва

ми се, че месеците на карантина,
през които не можехме да излизаме
свободно, фрустрацията от липса
на контакти и подкрепяща среда
могат да онагледят голяма част от
ежедневието на деца с увреждания
и техните семейства.
Относно възпитанието на емпатия и съпричастност – това може да
бъде направено, когато открито и без
страх подхождаме към различните
от нас. Отговорност е на обществото
и възрастните да бъдем образовани
по темата за така наречените различни деца, защото, когато знаем, не се
страхуваме, не възпитаваме стереотипи и не подхранваме стигмата срещу тях. Децата копират отношението
на възрастните и техните реакции
към различните. Окуражаването и
развиването на емпатия и съпричастност се случва през личния пример,
общуването и игрите.
Как ти градиш връзка с децата?
Като психолог, но и като човек.
Всяко дете, както всеки възрастен,
иска да бъде изслушано, чуто и разбрано. Градя връзка с децата, като
говоря на техния език, играя с тях и
следвам въображението им, чрез което те изразяват себе си. Наблюдавам
техните реакции и отговарям на тях.
Показвам им, че съм искрено развълнувана да ги опозная, както и отговарям честно на въпросите им.
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15 септември –
една фраза 1001 асоциации
Lidl предлага комплексни решения на едно място
- от бюра с регулиращ механизъм на плота
до нотни тетрадки и дизайнерски раници

Свежари в час

Back to school
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗА УЧИЛИЩЕ

ВСЯКА СЕДМИЦА
ОТ 17 АВГУСТ
ДО 10 СЕПТЕМВРИ

П

Не всички продукти, показани на визията,
са налични за продажба в магазините на
Лидл България.

Петнадесети септември – една фраза
- 1001 асоциации. Моят първи учебен
ден. Този на дъщеря ми. Синът ми
завършва тази година. Мирисът на
прясна боя. Усмивката на класната. Мекиците, които баба направи
за закуска. Красивият несесер с моливчета и онази страхотна тетрадка. Дългият списък, който трябва да
изпълня за поредна година. Трябва
да купя по-удобно бюро. Избрах ли
най-доброто училище? Нямам време

да напазарувам всичко. След ваканцията бюджетът изтъня. Пак ли ще
учат дистанционно? Няма да имам
никакви приятели в класа. Догодина
съм абитуриент и пак трябва да се
занимавам да купувам една камара
тетрадки...
Независимо от коя страна на календара стоим срещу 15 септември,
първият учебен ден винаги върви
с дълъг списък за пазаруване. А в
края на лятото винаги ни се струва,

съдържание от

че има още достатъчно време до този
момент и обикновено последните 3-4
дни преди заветната дата започваме
родителския маратон – книжарница, магазин за конфекция, спортен
магазин - с финал магазин за цветя.
Родителите излизаме на бойното поле
и често сме на път да загубим битката в последния рунд срещу гланцово
блокче, раница или спортен екип. А и
да не говорим за борбата за свободни
места за паркиране и платените зони
в по-големите градове.
За поредна година Lidl излиза с
комплексно решение на математическия ребус „списък за 15 септември“ – всичко необходимо на едно
място заедно. Във всички магазини
на веригата могат да се намерят дори
авангардни ученически бюра с регулиращи работни плотове, настолни
лампи, раници за деца и тийнейджъри, както и ранички за малките
в предучилищна възраст, несесери и
всички прилежащи пособия, с които
да бъдат попълнени. Разнообразието
от тетрадки включва пълния асортимент от технически изисквания от
1-ви до 12-и клас и дизайн по всеки
вкус – от приказни герои за първокласниците до стилни тийнейджърски
решения.
Допълнителен плюс е, че заедно
с необходимото за ученика домакинствата с по-малки деца могат да
открият качествен текстил и занимателни пособия за своите малчугани, и
то с отлично качество и на достъпна
цена. Защото в крайна сметка първият учебен ден и подготовката за
него не трябва да носят напрежение,
а само радостни моменти и емоции.
Затова Lidl за поредна година се грижи за учениците, на които след дългата ваканция им предстои да влязат
„свежари в час“, а родителите да спестят време и средства, без това да е за
сметка на качеството.
А най-доброто в цялата ситуация е,
че можем да вземем със себе си и седмичния списък за пазаруване за вкъщи и да сложим точка на списъците.
И след като са зачеркнати всички
задачи, остава достатъчно спестено
свободно време за кафе с приятелки
или за по бира с приятели. А защо не и
за една кутия сладолед от Lidl в края
на лятото със семейството вкъщи?
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#1

Ценностите се живеят - не
просто декларират

Промяната при прогресивните училища
започва на ниво ценности. Училището
ни е различно, защото ние изповядваме
други ценности и ги живеем истински.
Когато казваме, че приемаме детето
безусловно с обич, уважаваме неговата личност и сме уверени в това, че то
може, за нас това не са декларации, а е
живот. Когато казваме, че изграждаме
свободни и отговорни личности, всички
действия, цялата култура на училището е насочена натам. Нашите деца са
свободни да правят избори, в същото
време те носят своите отговорности. И
то заедно!

#2

Споразумения - не
наложени правила

Прогресивните
училища
и техните
предимства
Явор Джонев,

основател на Фондацията за
образователна трансформация

Ние изграждаме общност, която се учи
как да живеем заедно по-добре. И как да
се учи заедно по-добре. Например правилата в класната стая. Те не са наложени
отвън. Изграждат се от самите деца с
обсъждане и сътрудничество. Ние отделяме в началото на учебната година до 6
седмици, фокусирани върху изграждане
на взаимоотношения. Децата решават
кои са им правилата, така че класът да
може да функционира добре като учеща
общност. Правилата се превръщат в споразумения. Споразумения помежду им
кой е добрият начин да съжителстват и
работят заедно, учейки се. Разбира се, с
участие на учителите. Ето една огромна
разлика. Реално нашите класове са истински демократични общности.

#3

Общностни училища не фирми за
образователни услуги

Семействата, родителите са активна
и неотменна част от образователния
процес. Те участват в управлението на
училищата и формират общност заедно
с учителите и децата. Затова наричаме
нашите училища общностни. Те са частни само като формална административна структура, защото в България друга
възможност няма. Първите български
училища, създавани по време на Възраждането, са точно общностни. Те не са
създавани от държавата. Общностите
са правили училищата. Училището е
общността. Родителите участват не
само в управлението и определяне на
бюджета, въвлечени са в процеса на
планиране. В началото на годината
децата правят план за собствените си
цели – заедно с родителите, заедно с
учителите. Училището е и в семейство-

то. Не е изолирана крепост. Когато има
проблем, той е общ. Решението му зависи от всички участници. От тяхното
сътрудничество и взаимна отговорност.

информация и доказани световни практики. Да прилагат иновации, които обаче са подложени на обективна оценка
на въздействието.

#4

#5

Учители
професионалисти - не
изпълнители

Напредък при
овладяване - не
по годишно разпределение

Учителите участват в професионална
общност, те са професионалисти! Общност, която непрекъснато учи. Те създават, творят образователния процес.
Основният начин, по който се развиваме като педагогическа организация, е
да осигурим на учителите условия да
проектират образователния процес,
включително необходимите материали и ресурси, да планират адекватно
на нуждите на всяко дете. Условия да
рефлектират и критикуват заедно с колегите си. Да разполагат с най-добрата

Компетентностите се оценяват комплексно на база добавена стойност и
развитие на конкретното дете, на конкретната група. Така, както те самите се
движат напред, а не спрямо определен
график. За нас е важен напредъкът на
самото дете спрямо себе си. Често дете,
което се движи бавно през годината,
в един момент израства изведнъж и
прави голяма стъпка напред и нагоре.
Не правим компромис с качеството на
разбиране, на вникване в същността.
Когато детето се движи по-бързо в оп-

съдържание от

ределена област, то бива окуражено да
продължава напред и да задълбочава
способностите си. Ние играем вид танго.
Заедно вървим напред, ако трябва се
връщаме стъпки назад, за да можем
да продължим напред още по-добре.

#6

Екосистема - не
група от училища

Училищата имат значителна автономия, но те непрекъснато обменят
знания, добри практики и иновации
помежду си. Учителите са подкрепени
от методисти. Изградена е основата на
система за управление на качеството.
Работата на професионалните групи от
всички училища с участие на методистите ни дава много по-голяма възможност за взаимно учене и развитие. Това
ни дава възможност да концентрираме
ресурс в методическия център на екосистемата, който да извършва развойни
и изследователски дейности, да развива методически, да внедрява доказани
световни практики и системи. Също по
независим, обективен начин да измерва
и изследва качеството на процесите,
достиженията на децата и учителите.
Да осигурява обратна връзка, която подпомага развитието и ученето, а не се
фокусира единствено върху слабостите
и проблемите.

#7

Обратна връзка
за развитие - не
конкурентно оценяване

Когато даваме обратна връзка на учениците, тя не е в оценки. Можем да кажем, че при нас няма оценки, но това е
заблуждаващо. Преценки за овладяване
на определени компетентности и въобще качеството на учене се извършват
ежедневно. И чрез експертни наблюдения на групова работа и интеракция, и
чрез самостоятелни работи и тестове.
Всеки урок или изследователска дейности имат вградено оценяване в себе
си спрямо образователните резултати, поставени като цели. Резултатът
от този процес не е числова оценка, а
качествена обратна връзка към ученика – доколко са овладени целевите
компетентности, къде има нужда от
допълнителна работа, къде може да
поеме по-големи предизвикателства.
Обратната връзка представлява карта
от компетентности, разбираеми за самото дете, и индикация къде се намира
то на тази карта. Някои са в зелено, т.е.
овладени, други в жълто или червено,
т.е. в процес на овладяване или още
не са постигнати. Това прави учебния

процес видим и управляем за всички
страни, а учениците - мотивирани и
активни. Фокусът е върху напредъка
на детето и неговите нужди, а не върху
класации и конкурентност с другите.

#8

Непрекъснати
предизвикателства
и вътрешна мотивация –
не принуда
Ако едно дете овладява очакваните
компетентности бързо и без грешки,
това означава, че не сме открили неговото ниво на предизвикателство. Границата на комфорт, след която започва
истинското учене. При нас ученето е
трудно. Търсим тази граница заедно с
него, за да може да усети затруднение,
да започне да прави грешки и нови
хипотези. Ученето трябва да води до
сблъсък на досегашните ти представи
с реалността, до конфликт, чрез който
постигаш ново ниво на разбиране – на
вътрешна промяна. Търсим и изграждаме вътрешна мотивация и нагласи за
развитие у децата. Те учат по собствено
желание с любознателност и целеустременост.

#9

Развитие на цялостната
личност – не само
на знания и умения

Стремим се да постигнем баланс в цялостното развитие на личността – и
социално-емоционално, и когнитивно, и физическо. За нас артистичното,
творческото развитие на личността е
не по-малко важно. Още в начален курс
имаме специалисти учители по музика,
визуални изкуства и драма. Правенето
на театър развива уменията да влизаш
в различни роли. Не по-малко важно е
децата да са сред природата. Изграждането на ефективни и конструктивни
взаимоотношения (дори умения за разрешаване на конфликти) е основата на
целия училищен живот и образователни
процеси. Затова взаимоотношенията са
„предмет номер едно“. Ние не приемаме
ранната специализация на децата и традиционното им разделяне на „математици“ и „литератори“. Тази постановка
противоречи със съвременните разбирания за когнитивно-емоционално развитие и въобще растеж на личността.
Трябва да очакваме от всички деца да
станат много добри и в едното, и в другото. В противен случай ограничаваме
спектъра на възможните развития на
тяхното бъдеще. Всяко дете може! Това
е основна ценност, основно вярване на
прогресивните училища.

#10

Изследователски
проекти – не само
учебни дисциплини

Разбира се, изучаваме дисциплини като
математика, езици, науки - където е необходимо последователно изграждане
на знания и умения. Правим го по различен начин - на малки стъпки в безопасна
и кооперативна среда, където грешките
са възможности за учене, а не за упрек.
Така натрупаните базови знания и умения се прилагат, развиват и интегрират
в изследователски проекти. Те позволяват на ученика да търси отговори на
основни глобални въпроси като: Кои
сме ние? Къде се намираме във времето
и пространството? Как споделяме планетата? И така да научава нови знания
и умения, изгражда нагласи, да прави
връзки, като прилага и задълбочава наученото в реални житейски ситуации.
Учебната програма съдържа по шест
изследователски проекта на година.
По-големите разработват и социални
проекти, които добавят стойност в общността.

#11

Универсални (мета-)
компетентности –
не само „предмети“
Нашите деца трябва да се справят с
предизвикателствата на бъдещето – да
преосмислят и пресъздадат обществените отношения в културен, социален,
природен и икономически аспект.
Традиционното учене на несвързани
предмети не е адекватно за това бъдеще. Необходими са универсални (мета-)
компетентности, които да прилагат в
различни, неочаквани ситуации. Преди
всичко трябва да могат да изграждат
ефективни взаимоотношения и личностно развитие, да мислят и творят ефективно, да комуникират и водят диалог,
да сътрудничат, планират и управляват
изпълнението на различни дейности и
проекти, да практикуват здравословен
начин на живот във всички аспекти, да
имат световен мироглед, да възприемат
и изграждат различни култури и да са
активни граждани.
Заключение: Описаните разлики
всъщност трябва да станат основни характеристики на всяко
българско училище. Затова е необходима същинска образователна
трансформация – преосмисляне
и пресъздаване на обществената
образователна система, за да посрещне адекватно предизвикателствата на XXI век.
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Доктор Радосвета Стаменкова е идеалният човек за
точно този разговор. Защото, освен че е изпълнителен
директор на Българската
асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
(БАСП)*, тя умее с чувство
за хумор, забавно и професионално да говори на децата и
техните родители по сериозни, но и леко притеснителни
теми. Като секса например.
Д-р Стаменкова е завършила Медицинска академия –
София, но за кратко работи
като лекар в стандартния
смисъл на думата. Специализира в Института за
обществени и политически
науки на американския университет „Джонс Хопкинс“ в
Балтимор, Мериленд, както
и в редица други обучителни
програми и следдипломни
квалификационни тренинги.
Това й помага да се формира и изявява като експерт
и обучител в областта на
развитието на гражданското общество, здравната
превенция, управлението
на НПО и в разгръщането
на интердисциплинарни
стратегически партньорства в България и в Централна и Източна Европа.
Тя е един от малкото
европейци, които са част от
глобалната мрежа Synergos
Senior Fellows – престижна
група от НПО лидери от цял
свят, които си партнират
в стремежа към социално
отговорни промени в глобален план. Рада Стаменкова
има зад гърба си успешно
управлявани над 70 макропроекта в областта на здравеопазването, образованието, социалното включване и
човешките права. Основните
целеви групи, с които работи, са млади хора, учители, здравни специалисти,
медии, НПО, общини, ромска
общност, лишени от свобода, хора, живеещи с ХИВ,
младежи в институции и
със специални образователни потребности.
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За ОНЯ
разговор…
Как да говорим
с децата си за
пубертета,
съзряването, произхода
на видовете (разбирай
с-е-к-с-а) в десет
въпроса и десет
отговора
написа
Ида Бахарян

Да започнем направо с основния въпрос
- нужно ли е да проведем „оня разговор“?
Имаме новина, ама вие си знаехте,
предполагам: ДА, трябва да говорим
с децата си не само за нещата около
здравето и пубертета, изобщо трябва да говорим с тях по всевъзможни
теми. Не набързо, не като спускане
на заповеди или като на инструктаж,
а с изслушване и зачитане и на двете страни. Може като щрауси да си
забием главите в пясъка, но бурята
няма да отмине и вакуумът, оставен
от нашето нежелание и неможене, ще
бъде запълнен: ако имаме късмет – с
нещо добро, ако не – с каквото дойде.
За сметка на децата ни е.
Кога е най-доброто време да се подхване темата?
За да може родителите да говорят с
децата си за пубертета, съзряването
и - о-ужас, о-срам! - за секса, между тях
трябва да има изградена доверителна
връзка. Тя не се създава с магическа
пръчка за една нощ, а се гради постепенно и за това трябва да се пола-
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гат усилия. С други думи, ако искате
да говорите с тийнейджъра у дома,
трябва да сте го „разприказвали“ като
първокласник. Да, заети сме, цепим
минутата, работим като луди, носим
проблемите с вкъщи, но въпреки това
трябва да намираме време да говорим
с децата си. Да подариш на детето си
време е най-хубавият дар. А иначе,
когато говорим за превенция и за нещата от живота, следваме основното
правило в здравното и сексуалното образование – информацията трябва да
предхожда събитието. Давам пример:
по нашите географски ширини първата менструация идва около 12-ата
година на момичетата. Това значи, че
момичетата трябва да имат информация за това какво е менструален цикъл
преди това, за да избегнем сценарии
от типа на „Птиците умират сами“. Да
съобщиш на 16-годишно момиче, че
жените имат менструация, означава,
че сте закъснели с 4 години.
Кой трябва да подеме този разговор
и как да се подготвим?
Зависи. Понякога е добре да изчакаме
детето да заговори, да попита. Това,
ако се върнете на предходните точки,
става основно тогава, когато то е свикнало да разговаря и споделя с вас. Да
си знаете, че често децата ни питат по
горещи теми, защото са чули нещо –
в градината, в училище, на детската
площадка – и искат да проверят, от
една страна, информацията, от друга,
вас – дали знаете, ще се окажете ли на
ниво? Ако сте се оказали неподготвени
или не знаете защо пита детето, можете да отвърнете на въпроса с въпрос:
„А ти как мислиш и какво знаеш по
този въпрос?“ Не толкова, за да се
избегне вицова ситуация от сорта на
„Мамо, какво значи върджин?“, последвано след неловки обяснения от „А
какво значи тогава екстра върджин?“,
а защото въпросът най-вероятно е провокиран от нещо и е добре отговорът
ви да не бъде ваден от контекста.
Понякога разговорът ще трябва да
го поведете вие, независимо от предразполагането, като част от някакъв
друг разговор. А подготовката е като
делото на давещите се – тя е в ръцете
на самите давещи се. Децата ни не ид-

ват с инструкции и няма магистратура по родителстване. Ние се учим
в движение, понякога по метода на
пробите и грешките. Но затова има
споделяне, социални мрежи, форуми,
специалисти – за да не сте (съвсем)
неподготвени.
Трябва ли да се използва „детски“ език
в това обяснение?
На този въпрос няма единодушие при
родителите. Моето лично мнение е,
че колко повече избягваме „детския“
език, толкова по-добре. Думите са велика сила и е хубаво да се използват по
предназначение. Което автоматично
значи, че е добре да не се ползват и
вулгаризми или уличен език – върви
за вицове в компания, но не и когато си
говорим с детето за съкровени неща.
Тук не става дума само за това, че идеята за децата, дето ги носи щъркелът,
не работи – става дума за това, че ако
може да редуцираме ползването на
думи като „пипито“, „пилето“ и не
знам още какво, бихте спестили конфузи в бъдеще – и колкото и да звучи
странно, ако не знаем как да наречем
половите органи пред детето, добрият
стар латински винаги помага – щом
помага на лекарите от векове да не им
разбират пациентите, та на едни родители ли няма да помогне?! И последно,
особено при тийнейджърите – говорете без умалителни, че после цели
поколения младежи неизкоренимо
говорят за „парички“ „кредитче“ и
„пържолка“.
Какво е важно да се каже на децата
за секса?
Въпросът за секса обикновено се
предхожда от един друг въпрос, който
често е един от първите: „Как съм се
появил/а аз?“ В далечното време, когато ме вълнуваше този въпрос, майка
ми се беше подготвила страхотно – извади книжките на Мари-Клод Монжо
„Бебе на нулева възраст“ и „Как съм
се появил аз“ и заедно прочетохме,
разгледахме картинките и си поговорихме. По-късно в училище от съученици чух по-хард версията, но тя се
надгради от вече чутото и обсъдено
у дома. Аз лично не съм „изпитвала“
родителите си, но мен са ме подлага-

ли на разпит и като родител, и като
майка на съученик, и като обучител,
за да ме проверят дали ще издържа.
Оцелях. Колкото и да искаме да ги
предпазим, когато говорим на децата
за секса, не трябва да ги плашим – това
не е страшно и срамно нещо, а е начинът, по който се възпроизвеждаме и по
който показваме обич и доставяме удоволствие. Моментът с удоволствието е
най-трудната част за говорене с родителите, но бъдете спокойни – децата
ви надали ще искат от вас баш тази
част да изговаряте заедно. Неудобно
им е, както на вас.
Заблудени ли сме като родители относно това, което децата знаят вече
за секса, когато започнем да говорим
с тях за него?
Почти винаги. Те знаят много, доста
повече, отколкото ние си представяме
и отколкото те казват, че знаят. Има
пет основни източника на информация, от които подрастващите научават
за нещата от живота, секса, вселената
и всичко останало: 1. Родителите и семейният кръг (когато доверителната
връзка с родителите не се случи, често в ролята на подкрепящ възрастен
влиза по-голям брат/сестра или любима леля/вуйчо); 2. Училището; 3.
Приятелската среда, връстниците; 4.
Специалистите; 5. Медиите и интернет. Тези пет източника в различни
периоди от живота на детето ви имат
различен превес – естествено и логично през турбуленциите на пубертета
семейството и училището са изместени от приятелския кръг като главен
герой. И затова са важни основите – за
пореден път виж предишните точки.
В последното десетилетие всички
други източници са буквално пометени от интернет и социалните мрежи/
медии. Фалшивите новини, педофилите в интернет, онлайн тормозът са
нещо, с което е трудно да се справим
– по „наше време“ (мразя това клише)
такова животно нямаше. Една снимка
в инстаграм и един статус във фейсбук
могат да те превърнат в социален парий за 24 часа, а животът и здравето ни
могат да бъдат поставени на карта от
фалшиви новини. Как да се оправим?
Рецептата е проста, но трудна за > 24
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Най-често
задаваните секс
въпроси, които
вълнуват родното
тийнейджърство,
заедно с техните
правилни отговори:
На каква възраст е най-подходящо да
започне сексуалният живот?
> Няма точна рецепта по години,
месеци и дни. Трябва младият човек
да е съзрял не само физически, а и
психологически, да са се намерили с
точния човек, да е информиран как
да се предпазва от нежелана бременност и полово предавани инфекции и
да не го прави само заради натиска на
средата, защото „всички го правят“.
Какъв трябва да е размерът на
пениса?
> „Размерът няма значение“ е некоректно изречение, макар момчетата
да се надяват да чуят точно това.
Честният отговор е „Размерът няма
толкова голямо значение“.
Може ли да се заразим с ХИВ вирус
при ухапване от комар?
> Отговорът е НЕ, но все още твърде
малко млади хора го знаят
Може ли да се заразим с ХИВ, ако
ползваме обща самобръсначка?
> Отговорът е ДА, но не всички младежи го знаят.
Най-често задаван въпрос от момичетата е „От какво се причинява
бялото течение“.
> Отговорът е многопластов, от
кандида албиканс до физиологично погъст секрет през нуждата да се търси помощ от специалист, вместо да
се гадае и да се прилага самолечение.
Кое е най-фрапиращото масово
незнание?
Как се киха правилно. Това е много актуален и често задаван въпрос покрай
COVID-19. Не се киха в шепи, за да не изпозаразим хора с ръкостискане после.
Не и със запушване на носа, за да не си
предизвикаме спукване на кръвоносен
съд. Кихането и кашлянето стават в
ръкава при лакътната сгъвка.
*Неправителствена организация,
работеща вече 28 години в областта
на здравната превенция и информация,
обучението на младежи, репродуктивното здраве и застъпничеството за
уязвими групи
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изпълнение: научете децата си на критично мислене, на четене с разбиране,
окуражавайте ги да си/ви задават въпроси, да търсят второ, трето мнение,
стимулирайте ги към себеуважение и
зачитане на другите. Не можете да ги
защищавате цял живот, но можете да
им помогнете да си изковат меч и да
си изработят удобна броня за защита
на най-уязвимите места.
Различна информация ли да даваме на
момичетата и на момчетата?
Не. И момичетата, и момчетата искат
да знаят не само за себе си, а и за заобикалящия ги свят. Нормално е да
искат да знаят как са устроени не само
те самите, а и представителите на другия пол (няма трети пол, това нали
си го знаете?). Като родители е добре
да започнете с разговор на тема „аз и
моето тяло“. За другия пол можете да
говорите по-късно – ако вкъщи има
по-малко братче или сестриче, разговорът идва рано и от само себе си, ако
не, идва на детската плошадка, когато
детето забележи, че някои пишкат клекнали, а други – прави. През пубертета, в училище, вашите деца научават
за съзряването заедно в клас. Вече не
ги делят на момчета и момичета за
целта (освен когато им обясняват за
дамските превръзки, която празнина
момчетата спокойно могат да запълнят вечер пред телевизора – забелязали ли сте, че рекламите за дамски
превръзки обикновено са по време на
вечеря, когато цялото семейство се е
събрало).
А за сексуалната ориентация да говорим ли? И как?
Горещ картоф е тази тема. И по нашите географски ширини трудно се говори по нея. Честно казано, не мисля, че
познавам родител, който си казва „Ех,
дано детето ми е хомосексуално“ – и
това не задължително е поради закостенялост и запушеност. Родителите
обичат децата си и искат те да имат
щастлив живот. В нетолерантно към
сексуалните малцинства и изобщо
към малцинствата общество безоблачен живот е доста по-труден, ако
не си „като другите“, в мейнстрийма.
Родителите на хомосексуални деца

също като децата си преминават през
труден период с различна продължителност и различен изход – от пълно
отрицание до приемане и подкрепа.
А родителите на „другите“ деца могат да помогнат нещата да мръднат
напред, като говорят за това у дома – в
държава, в която най-голямата обида
към съдията по футболни мачове е „п-----т“, а думата „джендър“ се превърна
в синоним на горната, разговорът за
думите, силата им и приемането на
различните е много важен. Ние не
се разбираме основно защото не се
познаваме. Ако променим подхода,
току-виж след някоя и друга година
можем да приемем и ромите като потенциална градивна сила, а не като
проблем.
С какви табута (вътрешни, манталитетни, лични) се налага да се борим в
момента, за да сме полезни за децата
си и като ги научим отрано на сексуална култура?
Много са. И различни. Балканските
нрави не са предразполагащи към подобни разговори. Не е далече времето,
в което е властвала максимата „Дете
се целува само докато спи“, а бабите
ни възмутено възкликваха: „Това го
говориш пред баща ти и после с тази
уста ядеш!“ Та на днешните родители
се пада трудна задача – хем да говорят
с децата си, често без със самите тях да
е говорено у дома по темата, когато са
били деца, хем да се борят с фалшиви
новини и невидими интернет заплахи, от които не разбират много-много. Трудно се преодолява и желанието
да сме свръхпротективни, да дадем
на децата си възможността да бъдат
самостоятелни, да зачетем мнението
и желанията им, да си признаем, че
детето е пораснало.
Къде родителите и тийнейджърите
могат да потърсят още информация
по въпроса за секса и сексуалното възпитание?
На сайта ни www.safesex.bg, както и на
много други, но професионални места
в интернет. Можете да ни пишете с
въпрос и ще ви отговорим или ще си
поговорим за това как да говорите с
децата си. Дължите им го!
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А какво правят
децата…

Н

Нали го знаете оня момент, когато децата си играят
навън или в другата стая, а възрастните са потънали
в разговори и спорове и изведнъж някой от тях се
сети да попита: „Абе, какво правят децата?!“
Ами като едни възрастни, които по стечение на
обстоятелствата са и родители, и ние от „Капитал
К:ids“ се запитахме същото. А какво правиха децата,
докато живеехме в изолация? И какво правят сега?
Какво е онова нещо, което доставя удоволствие на
хлапетата? И дали са готови да ни го споделят?
Водени от това родителско любопитство, решихме
отново да дадем думата на децата. Така разбрахме,
че въпреки малкото си на брой години дребосъците
след нас могат да правят велики неща. Като например да улавят с камерите си онези мигове от живота,
които ние не забелязваме. Да създават платформи,
където забавно и на свой език да представят нещата,
които ги интересуват. Или пък съзнателно и планирано да превърнат хобито си в малък, печеливш и
вдъхновяващ бизнес.
С каквото и да се захванат съвременните деца, те
всъщност са разбрали най-вярното - че удоволствието няма размер и цена. То може да е в четенето на
книга, защото тогава „влизаш в незабравим филм“,
в рисунката, защото тя ти „оправя вкОса“, в йога
упражненията, които успокояват „физически и психически“, или в лего играта, с която можеш да си
правиш къщи „каквито си поискаш“.
В следващите страници ще ви срещнем с малките
големи детски забавления, занимания и проекти.
Така и вие ще се уверите, че каквото и да правят
децата, всъщност го правят отлично!
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НИЯ И КАЛИНА И ТЯХНАТА
ГАЛЕРИЯ
ЗА МОРСКИ БИЖУТА
Ния и Калина Чобанови са сестри.
За техния личен проект разбрахме от фейсбук, където майка им
Мила беше публикувала снимки с
направени от тях накити и беше
разказала накратко за идеята им
да си направят лятна галерия,
където да ги продават. Разбира
се, че ни стана интересно, затова и веднага се свързахме с Мила,
която пък с удоволствие и гордост
допълни всички подробности около
раждането и осъществяването на
проекта. Така че вие четете, а ние
през това време силно ще аплодираме Ния и Калина за несломимия
дух, работливостта и предприемачеството!
От Мила Чобанова
КАПИТАЛ | август 2020 г. | capital.bg

От години любимо занимание на цялото ни семейство, когато пътуваме
някъде в чужбина или сме в България на море, е да събираме красиви
миди, рапанчета и камъчета, да ги
подреждаме в буркани и купи и да
бъдат около нас целогодишно. Имаме в дома си, в офиса, на вилата, в
джобове на дрехи, в чанти… Където
когато и да бръкнеш, вадиш скъп
спомен от някой плаж и море!
Идеята за Галерията за морски
бижута се роди тази пролет през месец май, когато дойдохме в любимия
ни Лозенец още по време на онлайн
обучението. Плажовете бяха пусти дълги пясъчни дюни и никой освен
чайките и мидите и бурното море
около нас! Децата бяха във възторг
от морето и как изглежда всичко
извън сезона. Морето беше толкова
благодатно и цяла зима беше изхвърляло фантастични миди и находки,
които децата грижливо събираха,
измиха, подсушиха и подготвиха за
творчество през лятото.
Голямата ни дъщеря Ния рисува
от мъничка и това винаги е било нейна страст и мечта за професия. Малката - Калина, обожава да майстори
всякакви красоти покрай сестра си
и да прекарва време в творчество.
Когато споделиха с нас идеята си да
майсторят бижута и да ги предлагат
на плажа, ние с баща им веднага я
прегърнахме. Решихме да вложим и
бизнес нотка освен творческия заряд
и бързо изготвихме бизнес план - инвестирахме в материали, които им
бяха необходими - бургия за пробиване на мидите, табло за излагане,
въженца и конци, лепила, блестящи
бои, маркери и други арт & крафт материали.
Инвестицията в размер на Х лева
трябваше да се върне според два
сценария: в края на сезона в цял размер и с 5% отстъпка, ако колекциите са били успешни, или на равни

вноски за две години без лихва, ако
не са успели да реализират творенията си в рамките на този сезон.
Децата калкулираха колко бижута трябва да изработят и на каква
стойност да бъде всяко от тях, за да
могат да изплатят стартовата инвестиция и да остане и по нещо за тях
освен моралното удовлетворение
за труда им. Дни наред оцветяваха, лепяха, нанизваха, връзваха и
в крайна сметка първата колекция
беше факт! Не само че се продаде
цялата в рамките на един ден, а в
допълнение децата получиха много поръчки за желани герданчета,
цветове, модели и форми на миди и
рапанчета. Радостта някой да оцени
труда им и да е готов да заплати
цена за него беше безмерна! Мотивацията да творят е в сърцата им
през цялото лято! Усмивките и усещането да срещнеш някого по плажа, който носи създаден от ръцете
ти гердан, бяха безценни! А за нас,
родителите, остана прекрасното
усещане, че децата ни могат да посветят часове и дни наред на дадена
идея с желанието да творят нещо
красиво и смислено, нещо с душа
и стойност. И че могат да направят
план и да го реализират, при това
успешно и във финансов аспект.
Инвестицията за старта на проекта беше върната 100%, очите греят
и едни малки хора могат да оценят
стойността на времето, усилието и
изкараните парички - два буркана с
името на Ния и Калина седят гордо
в хола и напомнят за успехите на
първия им истински труд. А между
тези мигове летните дни минават
като ситен пясък през пръстите,
изпълнени със смях и весели игри
с добри приятели, с книжки и задачки, със спорт и изкуства. Освен да
си пожелаем да забавим в душата си
хода на времето и да му се насладим
по детски, друго не ни остава!

съдържание от

Банка ДСК тръгва на
турне с National Geographic
Kids Tour 2020
Инициативата
стартира от 16 август
във Варна, обхваща
общо 7 града

З

За пета поредна година Банка ДСК
тръгва на турне с National Geographic
Kids Tour 2020. Инициативата стартира от 16 август във Варна, ще обхване общо 7 града в цялата страна и ще
приключи на 26 септември в София.
Темата на турнето тази година е „Какъв искаш да станеш, когато пораснеш“. Организаторите отново ще предложат много забавления под формата
на образователни игри и занимания
за посетителите на събитието. Целта е
по атрактивен начин да се представят
професиите на детската аудитория.
Банка ДСК се включва в инициатива
на National Geographic Kids с много
любопитни изненади, изцяло в темата
на събитието. Банката ще представя на
децата многообразието от професии,
сред които те могат да избират, кога-

К | ГРАДОВЕТЕ, В КОИТО ГОСТУВА ТУРНЕТО
Варна

16 август 2020

пл. „Независимост“

Бургас

22 август 2020

пл. „Тройката“

Пловдив

29 август 2020

пл. „Централен“

София

6 септември 2020

Борисова градина

Стара Загора

12 септември 2020

парк „5-ти октомври“

Русе

20 септември 2020

пешеходната зона пред Районен съд

Велико Търново

22 септември 2020

парк „Марно поле“

София

26 септември 2020

Южен парк

то пораснат. В специална шатра всяко
дете ще може да оцвети и да получи
за спомен престилка с любимата професия – музикант, лекар, космонавт,
спортист, банкер, полицай, учител и
още много други.
От Банка ДСК са подготвили и още
весели и цветни занимания за малчуганите. С помощта на специалното миниколело на професиите децата
ще могат „да видят“ каква кариера ги
очаква след години. Предвидена е и
томбола с награди – след всяко събитие
ще има по един голям печеливш, който
ще бъде зарадван с чисто нов детски
велосипед. Банката ще подари и три
електрически скутер-тротинетки след

големия финал на турнето.
Участието на Банка ДСК в National
Geographic Kids Tour 2020 е част от
корпоративната социална политика
на банката в подкрепа на ранното детско развитие. „Ние вярваме, че е важно
да подпомагаме първите стъпки на
децата в света на големите. Сигурни
сме, че само така те ще могат да вземат правилните решения за своето бъдеще. Затова и Банка ДСК подкрепя
и участва в реализирането на редица
образователни инициативи, които дават практически знания на децата и
младите хора“, заявиха от финансовата
институция по повод старта на National
Geographic Kids Tour 2020.
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ДАВИД И СВЕТЪТ ПРЕЗ ОБЕКТИВА МУ

От Давид Стефанов

„Мария, много благодаря, че
ме покани да се включа в списанието!“ Това ми написа Давид
Стефанов, когато ми изпрати снимките си с кратките
описания на това, което го е
впечатлило и го е накарало да
улови момента с камерата си.
Всъщност с него се познаваме
отдавна - още от 2014 година,
когато той беше само на седем
години, но стана наш автор в
„Капитал K:ids“. Причината
да го поканим тогава беше интересният му начин на мислене. Не бяхме срещали момче
на тая възраст, което така
истински да се интересува от
качествена храна, да умее да я
приготвя и най-вече да говори
и пише толкова вдъхновяващо
за нея!
Шест години по-късно имаме
още сто причини да ви срещаме
с Давид. Основната сред тях е
да разберем как изглежда това,
което ни заобикаля, през очите
и мислите му. Разбира се, днес
интересите му са нараснали в
геометрична прогресия, а желанието му да пътува, да учи,
да разбира, да открива и да изразява това, което го вълнува,
е станало по тийнейджърски
неустоимо. Да кажем още и че
Давид е перфекционист в знанията си. Затова и получихме
от него един подреден, точен и
съвършено безпогрешен откъм
правопис и граматика текст.
А както виждате и според
първото изречение, нашият
млад автор е и изключително
добре възпитан. Грамотност
и възпитание - колко много
възрастни днес не могат да се
похвалят, че ги притежават!
Е, пораснали момчета и момичета, Давид ви води със завидна
преднина!

Казвам се Давид, на тринайсет години.
Избрах да споделя единайсет от снимките,
които съм правил, защото единайсет е рождената ми дата и харесвам числото. Много
обичам да пътувам, ценител съм на десерти
и вкусната храна. Най-много снимам, когато
сме на път с майка ми. Снимам това, което
ми е интересно или обичам: сладкиши, кучето ни Мока, пейзажи и красиви гледки. Някои
неща публикувам в Instagram, нищо че нямам
много последователи. Правя го за себе си.

Графитът ми хареса,
видях логото на Instagram,
технологиите са навсякъде
около нас. Снимах го от
прозореца на колата, докато
влизахме в Солун, беше върху
стената на една сграда.

Пристрастен съм към
американските палачинки.
Винаги си поръчвам, когато
видя, тайната е да са пухкави.
Това става с добавяне на
бакпулвер в сместа. Тези са
правени вкъщи.

Чаках тези чайки търпеливо, за да
успея да ги хвана в полет и да се
виждат така добре.
КАПИТАЛ | август 2020 г. | capital.bg
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Пещерата „Очите“ се
намира съвсем близо
до къщата ни в с.
Карлуково. Постоянно
идват хора да я
разглеждат и снимат.
Мисля, че е много
интересно как са се
получили тези дупки,
досущ като очи.

Морето винаги е красиво, по всяко време на
годината. Още откакто бях малък, ходим
в Лефкада - там морето е дори повече от
красиво, има съвсем различен син цвят, а при
залез става розово.

Залеза снимах през прозореца на
колата, докато се прибирахме към
София от морето. Цветовете бяха
впечатляващи, без филтър.

Зоологическата градина в Будапеща ми е любима,
защото там животните се разхождат почти
свободно, можеш дори да пипнеш някои от тях,
които не са опасни. Лъвовете са съвсем близко, само
зад едно стъкло, и все едно си до тях.
Ами това е Париж. Не знам какво
да напиша за него.

Това е Мока, която
е много сладка, но
често е и много
досадна.

Това е майка ми, която само се прави,
че си спомня как се кара колело.
Снимах я, защото беше смешно как се
клатушка и едва върти педалите.

Много обичам Солун, близо е и
винаги прекарвам много добре, а
крайбрежната улица е супер за
снимане, ако изчакаш да спрат колите.
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Дарена Петкова е момиче,
което обича да учи различни
неща и непрекъснато да се
предизвиква сама. Времето
на домашната изолация не й
попречило да продължава да
бъде такава - напротив, дало
й идея да доставя удоволствие на музикалните фенове
и време да направи съвсем
сама своя платформа за
музика, наречена Deetalks. В
нея тя предлага свои тематични компилации, представя артисти и стилове
и - нещо особено важно - дори
дава приятелски съвети
за успешно представяне на
децата - кандидати в разни
музикални телевизионни
риалити формати (в следващите страници ще можете
да прочетете и този неин
материал).
Както ще се уверите сами,
Дари и пише прекрасно, така
че я помолихме сама да ни разкаже за своя проект по време
на пандемия. Получихме ето
този звънък текст, в който
не се наложи никаква, повтаряме, НИКАКВА редакторска
намеса.
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Вярвам, че името на един човек е
способно да предопредели съдбата му.
Наясно съм колко абсурдно звучи
това - как така нещо толкова дребно
ще начертае живота на цял един човек? Щуротии!
Може би ако животът ми се беше
стекъл по различен начин, бих се
изсмяла на подобно твърдение. Но
имайки предвид как се развива към
момента, аз наистина съм склонна да
вярвам, че е истина.
Казвам се Дарена. Не съм кръстена на баба, леля или друга роднина.
Кръстена съм на диригентка - Дарена
Попова. Малко преди да се родя, баба
ми ходила на приказен класически
концерт, който същата тази жена
дирижирала - и толкова й харесало
името, че решила да го предложи на
нашите. Така днес, 17 години по-късно, когато се запознавам с някого, аз
подавам ръка, усмихвам се и казвам:
“Аз съм Дарена, приятно ми е.”
Случайно или не, досущ като съименничката ми, една от моите найголеми страсти е музиката. Обичам
всичко, свързано с нея.
Да я слушам. Ако ме видите да стоя
сама навън без слушалки, значи нещо
не е наред. В зависимост от израже-

нието ми, бягайте за живота си или
викайте помощ.
Да опознавам нови артисти и
жанрове. Общо взето, всяка седмица
добавям нещо ново към колекцията
си в Tidal. Тази седмица се запознах
с творчеството на The Darcys - ако не
сте чували за тях, препоръчвам да ги
потърсите веднага!
Да изучавам интересни факти.
Знаехте ли, че Джон Ленън и Пол
Маккартни се срещат за първи път
на 6.07.1957, три години преди сформирането на "Бийтълс"?
Да ходя на концерти. Миналата
година стигнах чак до Китай, за да
гледам на живо най-популярното азиатско музикално предаване.
Да пея. Под душа изнасям цели концерти, а после си представям, че давам
интервюта и се снимам с фенове. Чак
след това се връщам към реалността,
където далеч не съм Марая Кери, и
продължавам нататък с деня си.
Обичам и да споделям любимата си
музика в социалните мрежи. Тук съм
длъжна да спомена, че приятелите ми
там са много търпеливи хора, и искрено им благодаря за това.
Но аз не просто пускам някакви си
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песнички с кратко цитатче отгоре.
Всъщност аз обичам да пиша. Това
е една от другите ми големи страсти. Пиша истории и поезия, откакто
познавам буквите. Буквално.
А, между другото, отскоро пиша и
статии.
И точно заради това “между другото” седнах да напиша и тази статия.
Преди време ми хрумна, че ще е
много яко да съчетая страстта си към
музиката и страстта си към писането.
Реших, че за целта ще е най-подходящо да си създам музикален блог.
Но нещата не потръгнаха веднага.
Защото ме беше страх.
Беше ме страх, че няма да се справя
чисто технически. В училище никой
не ни беше обърнал особено внимание на правенето на сайтове и това
щеше да е първият ми сериозен опит
с такова нещо.
Беше ме страх, че няма да имам
добри идеи. Кой би седнал да ми чете
публикациите, ако са скучни?
Беше ме страх, че никой няма да
хареса музиката, която споделям. Кой
би отделил от свободното си време за
музика, която не харесва?
Беше ме страх, че ще започнат да
ми се подиграват. Като дете ми се
подиграваха в училище, защото ме
смятаха за различна. Не исках и в
социалните мрежи да започнат да се
отнасят с мен по същия начин.
Но най-вече ме беше страх, че този
път подигравките ще са оправдани.
Защото не бях съвсем сигурна, че ставам за музикален блогър.
Така, потънала в притеснения, в
продължение на повече от година не
предприех никакви действия. Оставих
тази идея настрана и… Я затрупах с
плюшени си играчки.
Знаете ли какво се промени?

Избухна пандемията.
Подобно на много други хора, аз
си останах вкъщи. Минах на онлайн
обучение. Спрях да ходя на извънкласни дейности. И изведнъж се оказах с
изключително много свободно време.
Толкова много свободно време!
Един ден в края на март, след последния си час, реших да се изправя
срещу страховете си.
“Какво имам да губя” - често се питах, докато разработвах първия дизайн модел на сайта си.
След две седмици блогът Deetalks
вече беше достъпен в мрежата, с една
налична статия.
Първата си публикация посветих
на младата певица Виктория Георгиева. Тя беше избрана да представи
България на Евровизия 2020, преди
събитието да бъде отменено заради
пандемията. Избрах да започна с нея,
защото е моя приятелка и защото преди четири години, когато имах нужда
някой да подкрепи писателските ми
опити, тя го направи.
След това публикувах няколко
плейлиста - просто ей така, в името
на музиката, която ме кефеше.
Направих плейлист с музика за вечер на терасата.
Плейлист с модерна българска музика.
Плейлист с филмова музика.
Плейлист с балканска музика.
После реших, че е време да актуализирам външния вид на сайта си.
Чрез платформата Wix дадох нов
живот на Deetalks. След като се “прероди”, Deetalks започна да генерира
и нови идеи, сякаш от само себе си.
Днес фокусът на Deetalks вече не
съм аз, нито пък моята музика.
Благодарение на възможността за
създаване на форум днес Deetalks се

стреми да бъде общност. Общност за
всички онези, които обичат музика.
Deetalks е онлайн пространство,
целящо да даде на всеки възможност
да сподели или намери нова любима песен/изпълнител и да задава
въпроси, които го вълнуват, като по
пътя създава нови приятелства. Защо
Deetalks да е пълен само с моята музика, когато може да стане музикална
библиотека?
За да се включи човек, е нужно само
да се регистрира - по същия начин, по
който става и регистрацията за всяка
друга социална мрежа.
А какво общо има моето занятие с
това на една диригентка?
Диригентката събира група хора,
които иначе нямат нищо помежду си,
и прави от тях оркестър - добре смазано тяло, което работи като една цяло.
Моята цел е същата - аз се стремя
да обединявам хора чрез любовта им
към музиката.
А защо искам това?
Защото не много отдавна аз бях
просто едно самотно дете, което си
мечтаеше да има приятели.
Музиката ми даде това. Песните
и изпълнителите бяха отражение на
това, през което преминавах. Благодарение на любовта си към музиката се
запознах с истински хора. Хора, които
ме подкрепяха и които бяха до мен,
когато имах нужда.
Хора, които са с мен и до днес.
Ако на времето някой ми беше дал
това - ако някой ми беше дал пъстра
общност от хора, където да се чувствам приета на сто процента, аз щях
да съм най-щастливото дете на света.
Сега, когато не ми се получава някоя статия и съм на път да се откажа,
аз си мисля за всички онези хора по
света, които имат нужда от помощ. И
продължавам напред. Заради тях. И
заради онова дете, което някога беше
спасено от любовта си към музиката.
* Ако искате да станете част
от Deetalks, ни посетете на www.
deetalks.net и създайте своя акаунт
СЕГА!
* Блог постовете на deetalks.net са
на английски, но форум постовете,
създавани от потребители, могат
да бъдат на всякакъв език.
capital.bg | август 2020 г. | КАПИТАЛ
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Това са Инона (10), Ан Мари
(9), Пресияна (8), Александер (6)
и Велизар (7). Общото между
тях е, че са деца. Различното е, че всеки си има любими
занимания и както ще видите,
ясно обяснение защо. Нали все
обвиняваме хлапетата, че не
си вадят носовете от телефоните и таблетите и че нямат
други интереси, решихме да
проверим от първа ръка тази
работа, като им поставим
проста задача: да ни запознаят с това, което най-много
обичат да правят. С изненада
открихме, че нито един от
тях не е пристрастен към
компютърни игри и технологии. И че светът им е много
по-реален от този, който ние,
възрастните, си представяхме
- с море и сърф, с лего строежи,
рисуване, книги и дори йога.
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Ти или твой приятел обмисляте да се
явите на телевизионно шоу за таланти? Страхотно! Тв форматите за таланти са перфектната възможност за
млади хора в областта на сценичните
изкуства - учиш се как да се държиш
пред камера, имаш възможност да създадеш нови и полезни контакти, а на
всичкото отгоре можеш да спечелиш и
пари! Особено ако не си роден в ядрото
на шоубизнеса и не познаваш някого,
който би могъл да ти подаде ръка по
пътя към звездите, това е възможност,
която не е за изпускане.
Сигурна съм, че ако се решиш на
тази крачка, ще искаш да се възползваш от шанса си колкото се може повече. Чудиш ли се как да постигнеш
това? Ето 20 сигурни начина да го
направиш!

Не мисли за класирането си
Съществуват безкрайно много артисти, които не са се представили блестящо в телевизионни формати, но днес
са световноизвестни и всички знаем
техните имена.
Като One Direction, Бритни Спиърс
и Джъстин Тимбърлейк.
One Direction завършват на трето
място в „Х фактор Великобритания“
през 2010. Победител става Мат Кардъл - днес отдавна забравен.
Бритни Спиърс участва в американското предаване Star Search през
1992, но победител в нейната състезателна група е момченце на име
Марти Томас. Някой спомня ли си го?
Джъстин Тимбърлейк също участва в Star Search през 1992 и не си тръгва
като победител - в неговата състезателна група печели момиче на име
Анна Нарадона, което след края на
шоуто се връща към познатия си начин на живот.
Виждаш ли? Победата в шоу за таланти не ти гарантира, че ще имаш
бляскава кариера след това. Тогава
защо изобщо е нужно да трепериш
как ще се представиш? Вместо това
можеш да се фокусираш върху забавлението - то ще бъде много поценно от някакъв си лъскав трофей
или дебела парична награда.
Ники, Анамария и Анджи са пример за това. Когато трите момичета
КАПИТАЛ | август 2020 г. | capital.bg
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решават да се позабавляват по време
на битките в „La Voz Teens Колумбия“
през 2016, резултатите са зашеметяващи - цялата зала е на крака, а впоследствие получават милиони гледания в
Youtube!
За съжаление правилата позволяват само на един участник да продължи към следващия рунд. За добро или
за лошо Анамария не е избраната. Но
днес тя е единствената от трите, която
има договор с мениджърска компания. Това изпълнение определено е
било ключов елемент в подписването
на договора - изгледай го и се убеди
сам!

Увери се, че се чувстваш
комфортно в собствената си
кожа
Изпитвал ли си някога опасения, че
облеклото ти няма да остави подходящото впечатление у човек, когото
срещаш за пръв път? Спокойно! Не си
единствен - това е проблем за много
хора. Аз лично прекрасно те разбирам
- но не смятам, че нещата трябва да
стоят така.
Защо? Защото, за да впечатлиш
някого, най-важното е ти самият да
се чувстваш комфортно със себе си.
Припомняй си това, когато избираш
тоалет за кастинга си - не казвам, че
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е окей да се появиш в износени дрехи,
но е съвсем приемливо да облечеш любимите си дънки и цветна тишъртка.
Няма нужда да се нагласиш като за
бал!
През 2013 Деми се явява на прослушване за холандската версия на The
Voice Kids, облечена съвсем ежедневно. Това обаче не й пречи да спечели
журито и публиката!

Имаш повече от един талант?
Увери се, че журито знае това!
Всички хора, които се явяват на шоу за
таланти, са там, защото смятат, че са
добри в нещо. И какво от това? Винаги
ще има певец, който ще е по-добър чисто технически, танцьор, който може да
се разтяга повече, или пък фокусник,
който знае повече трикове. Как можеш
ти да се мериш с това? Ами покажи
нещо повече от себе си!
Ако например си певец, но можеш
и да свириш на инструмент, акомпанирай си сам!
На кастинга за „The Voice Kids Германия“ през 2016 Лукас сам изсвирва
на пиано Fallin на Алиша Кийс и бързо
убеждава треньорите, че се нуждаят
от него, за да спечелят сезона.

Бъди уверен и вдъхновен да
дадеш най-доброто от себе си!
За да успееш, не е нужно да спечелиш
формат за таланти - можеш да имаш
кариера където и да се класираш. Не
е нужно да отделяш специално внимание на облеклото си - по-важно е да
се чувстваш комфортно в собствената
си кожа. Не е нужно да си най-талантливият човек на света - нужно е да можеш да впечатлиш с таланта, който
имаш. Всичко това е вярно. Но то няма
значение, ако не подхождаш към работата си с увереност и вдъхновение.
Имаш нужда от увереност, за да
накараш публиката да повярва в теб.
Как очакваш някой да повярва в нещо,
в което дори ти самият не вярваш?
Имаш нужда от вдъхновение, за да
дадеш причина на хората да останат с
теб до края. Защото ако си вдъхновен,
ще вдъхновиш. Ако не си, един ден
просто ще спреш да си интересен на
хората.
Поли, освен че е ултраталантлива,

видимо е уверена и вдъхновена. Това
се забелязва от изпълнението й на
българското събитие All Stars 2017.
Въпреки че е само на 10 години, това
не й пречи да прикове вниманието
на целия стадион, докато пее We Will
Rock You.
А ти какво прави, когато беше на 10
години? Кажи ни в коментарите долу!

Обмисли явяване като част от
група/дует
Преди 10 години четирима британци
и един ирландец поотделно се явяват
на кастинг за „Х фактор Великобритания“. Те се надяват на блестящи
солови кариери.
Това обаче не се случва. И петте
момчета са изпратени у дома още
преди живите концерти. За щастие
мъж на име Саймън Кауъл решава да
им даде втори шанс и ги прави група.
Днес тази група е известна като One
Direction, една от най-успелите бой
банди на всички времена.
Ако има нещо, което можеш да научиш от тази история, то е, че няма
проблем да не се справиш сам. Това не
означава, че не те бива. Просто трябва
да опиташ и като част от дует/група!
Предполагам, сам знаеш, че съединението прави силата.
Още нещо: няма нужда да чакаш
някой друг да те направи част от дует/
група. Можеш и сам да си намериш
партньори - чрез социалните мрежи,
обява на някое табло… можеш дори да
попиташ приятел или роднина!
Сестрите Mimi and Josefin обединяват сили и заедно се записват за „The
Voice Kids Германия“ през 2019. Резултатите са зашеметяващи! Вижте сами.

Ти си последният, който ще се
яви? Не губи времето си в чакане
- използвай го пълноценно!
Чакането да те извикат може да е изнервящо и уморително - особено ако
си последният човек, който ще излезе
на сцената. За съжаление няма как
да предотвратиш това - най-вероятно
ще ти се случи поне веднъж. Трябва
да си подготвен и да не позволиш
това да повлияе на представянето ти.
Въпросът е как.
Честно казано, този въпрос няма

точен отговор - за всеки е различно.
Въпреки това можеш да пробваш следните неща:
> Сприятеляване с другите участници
> Четене
> Рисуване
> Слушане на музика
Не прекарвай времето си в репетиции за кастинга си - така само ще се
пренавиеш и няма да се представиш
добре. Гледай единствено да не забравиш какво и как си искал да направиш
на сцената!
Данелия Тулешова се явява последна на сцената на „The Voice Kids
Украйна“ през 2017, но успява да се
събере и да даде всичко от себе си,
макар и да е само на 10 години. Ако
тя може, и ти можеш!

Не се прави на нещо, което не си
Докато търсят себе си, много артисти
правят грешката изцяло да копират
стила и поведението на известни
личности.
Обяснението защо това е грешка е
много просто: не можеш да си следващият Бруно Марс, защото има само
един като него. Можеш да бъдеш първият себе си! Не забравяй, че това те
прави специален. Така се различаваш
от всички останали изпълнители!
Погледни Jade. Когато тя се явява
за „The Voice Kids Белгия“ през 2018,
не се опитва да рапира като Cardi B,
да пее високо колкото Селин Дион или
да танцува като Бионсе. Jade просто
застана на сцената и пя като истински
ангел. Затова треньорите толкова бързо се обърнаха - защото видяха нещо
ново и различно, което им хареса.

Не се притеснявай от
възрастта си
Като млад артист често ще ти казват,
че ти е прекалено рано да постигнеш
нещо. Но не трябва непременно да се
вслушваш в това! Винаги можеш да се
представиш добре в шоу за таланти,
стига законово да ти е позволено да
участваш.
Celine Tam и Jeffrey Li са пример
за това - те са съответно на 7 и 10 години, когато общото им изпълнение
на You Raise Me Up от шоуто China’s
New Generation Of Sound става > 38
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изключително популярно в интернет
през 2015.

Ако познаваш някого, който
работи в твоята сфера, помоли
го за съвет
В случай че познаваш някого, който
се занимава с изкуство, би било добре
да го попиташ за неговото професионално мнение. Щом този човек те познава и същевременно знае добре как
се случват нещата в тази индустрия,
то определено разговор с него ще ти
е полза.
Погледни Лидия Ганева на българската национална селекция за Детската
Евровизия 2016. Тя е дете на артисти,
пораснала е край сцената и този опит
със сигурност й помага. Той заедно с
безспорния й талант са причината Лидия да спечели правото да представи
България на конкурса в Малта. С песента си „Вълшебен ден“ (музика: Владимир Ампов-Графа; текст: Владимир
Ампов-Графа и Илия Григоров) Лидия
се класира на 9-о място от 17 участници. По-важното обаче е, че по време на
престоя си в Малта тя създава много
нови приятелства и специфичният й
талант не остана незабелязан от представители на индустрията.

Нещата не стават от първия
път? Опитай отново!
Изкуство = отхвърляне.
Това звучи страшно, но е част от
играта. Няма артист, който да не е бил
отхвърлян поне веднъж в живота си.
Защото изкуството е субективно и не
може да се харесва на всички. Това
е нормално и трябва да го приемеш.
Когато те отрежат, изправи се и опитай отново!
Лисандро не печели „The Voice Kids
Франция“ през 2015, но след две години
участва в „Гласът на Франция“ за големи. Там се справя блестящо, сключва
договор с продуцентска компания и
издава албум още същата година!

Не крий емоциите си - покажи ги!
Някога избухвал ли си в сълзи на
публично място от вълнение? Това е
съвсем нормално! Няма причина да
се срамуваш - защото фактът, че не се
притесняваш от спонтанните си емоКАПИТАЛ | август 2020 г. | capital.bg

ции, те прави дори по-симпатичен. А
когато си на сцена и се разплачеш,
означава, че наистина обичаш и се
вълнуваш от това, с което се занимаваш. Има ли изобщо нещо лошо в това?
Marko Bosnjak не успява да сдържи емоциите си в края на кастинга си
за сръбското шоуто Pinkove Zvezdice
през 2016 и се разплаква. Това не оказва никакво негативно влияние върху
представянето му по-нататък - той
всъщност печели формата няколко
месеца по-късно.
Винаги можеш да участваш в повече от едно шоу за таланти и в повече
от една държава!
Някои шоупрограми за таланти не
са подходящи за всички. Например,
ако имаш брилянтен глас, можеш и
да не се отличиш в „Х фактор“, защото
там фокусът е друг. Вместо това можеш да се явиш на The Voice. Обратното също важи - ако нямаш брилянтен
глас, може и да не се отличиш в The
Voice, но винаги можеш да пробваш
в „Х фактор“. Само не се обезкуражавай - никой не е казал, че можеш да се
явиш само веднъж в един-единствен
формат. Никой също така не е казал,
че можеш да се пробваш и само в родината си!
Courtney Hadwin, родом от Великобритания, участва в The Voice Kids UK
през 2017, но не печели формата. Чувствайки се неразбрана от родната публика, тя се отправя към САЩ и през
2018 се явява на кастинг за „Америка
търси талант“. Със своето невероятно
изпълнение на песента Hard To Handle
Courtney впечатлява журито и получава златен бутон, който я изпраща
директно на живите концерти. Тя стига до финала на предаването, а след
по-малко от година издава и първата
си собствена песен - Pretty Little Thing.

Отдай почит на любимия си
артист
Като артист най-вероятно се възхищаваш на нечие чуждо творчество. Ако
искаш да се отблагодариш на даден
артист за вдъхновението, можеш да
го направиш, като включиш част от
работата му в кастинга си. Като певец
можеш да изпълниш любимата си негова песен. Кой знае? Може той да те

забележи и един ден да се запознаете!
Жаклин Таракчи взема участие в
„България търси талант“ през 2016.
На кастинга се представя с песента
Je Suis Malade на любимата си певица
Лара Фабиан. Благодарение на невероятното си представяне Жаклин получава златен бутон - директен билет
към живите концерти - и уникалната
възможност лично да се запознае с
Лара Фабиан! Не е ли страхотно?!

Усмихвай се!
Казвали ли са ти някога, че имаш
прекрасна усмивка? Защото е така.
Всеки човек става по-хубав, когато се
усмихва. Помни това и се усмихвай
винаги когато имаш повод! Усмивката
ти ще те отведе далеч.
Благодарение на невероятния си
глас и чаровната си усмивка Алекса
Къртис става всеобща любимка, печели „The Voice Kids Австралия“ през
2014 и продължава да покорява нови
и нови върхове!
По пътя към следващия висок връх
Алекса се запознава с Лидия Ганева
през 2016 и чаровната й усмивка определено я печели като приятел.

Не ти стига участието само в
един формат? Участвай и в друг!
Форматите за таланти са най-якото
нещо, което може да ти се случи! Сериозно. Къде другаде можеш едновременно да срещаш нови приятели, да се
развиваш като артист, да си изградиш
фен база и евентуално да спечелиш
пари? По тези причини на някои хора
им се иска да се явяват отново и отново. Това е съвсем нормално! Можеш
да участваш колкото пъти си искаш,
особено ако още си млад.
Lina Kuduzovic печели „Словения търси талант“ през 2010,
когато е едва на 7 години, превръщайки се
в най-младия победител
някога. През 2015 представя родината си на Детската Евровизия в София
и
завършва на трето място. През
2017 тя отново е на малкия екран,
този път в Германия, където взема участие в The Voice Kids. Това
я прави изключително опитна
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за възрастта й и я подготвя за всякакви
предизвикателства, пред които може
да се изправи в бъдеще.

Фокусирай се върху силните
си страни, а не върху
недостатъците
Никой не е перфектен. Със сигурност
си чувал това хиляди пъти. Сега трябва да приемеш, че ти също никога
няма да си. Не се и опитвай да бъдеш
- само ще си загубиш времето. Вместо
това се фокусирай върху силните си
страни. Вложи време и усилия, за да
ги развиеш. Точно както Александър
Зазарашвили влага време и усилия не
къде да е, а в гласа си - защото знае, че
това е неговата сила! През 2019 взема
участие в „The Voice Kids Украйна“ и
благодарение на впечатляващия си
вокал печели формата.

Не забравяй, че светът те
познава само чрез изкуството
ти!
Важно е да осъзнаеш, че ако произвеждаш банално изкуство, така ще те
вижда и светът. Ако изкуството ти не
се отличава с нищо, ако си го създал
просто така, за да го има, то няма как
светът да те опознае и да те заобича.
А ти искаш да те познават и обичат,
нали?
Тогава използвай изкуството си, за
да покажеш кой си - дай на хората възможност да те виждат така, както ти
искаш да те виждат. Ако искаш да те
виждат като самоуверен, дружелюбен
и забавен човек, изпълнявай песни,
които отговарят на това. Ако искаш
да подчертаеш интровертността си,
заложи на по-интимни и лични песни.
За кастинга си за „The Voice Kids
Германия“ през 2015 Tilman избира
огненото рок парче Great Balls Of Fire.
Днес Youtube го помни като crazy piano
kid.

Накарай хората да си задават
въпроси за теб
Искаш ли да ти издам една малка
тайна?
Има повече от един начин да насочиш всички погледи към себе си.
Основно се свеждат до два.
Първият е постоянно да говориш

за себе си - разказвай интересни истории от личния си свят,
споделяй уроци, които си научил по
пътя си като артист, говори за всички
онези невероятни неща, които ти се
случват…
Вторият начин е да направиш...
точно обратното. Не говори за себе си
изобщо. Остави хората да си правят
догадки на базата на изкуството ти.
Да си задават въпроси. Да се чудят
какъв си всъщност. Дръж ги в тръпнещо напрежение кога ще издадеш
нещо шокиращо за себе си.
Irene Gill, победител в „The Voice
Kids Испания 2019“, избира втория вариант. Тя не дава много интервюта
и никога не споделя лични неща на
профилите си в социалните мрежи.
Интригуващо, а?

Намери си защита
В Американския игрален филм от
1999 „Баща мечта“ Adam Sandler играе Sonny Koufax, 32-годишен лентяй,
който е помолен да се грижи за 5-годишния Джулиан, тъй като майка му
няма възможност да го гледа повече.
В една от сцените малкото момче
споделя, че се срамува от срещата си
с приятелката на Sonny. За да го успокои, той му дава чифт слънчеви
очила и му казва, че ако се уплаши,
може да ги сложи и ще стане невидим.
Разбира се, след определена възраст
е абсурдно човек да допусне, че някакъв си предмет може да го направи
невидим. Въпреки това ти можеш да
потърсиш утеха в някакъв неодушевен обект - слънчеви очила, шапка,
гривна, огърлица, тениска…
Дори в някоя стена.
По време на целия си кастинг за
„The Voice Kids Нидерландия“ през
2013 Ayoub се крие зад стена. Така притеснението не успява да му изиграе
лоша шега и той се справя блестящо
с песента Jar Of Hearts на Christina
Perri. По-късно печели формата.

Не чакай някой друг да ти каже
кога си готов
Когато става дума за шоу за таланти, винаги стои един и същ въпрос:
„Готов ли съм?“ Истината е, че този
въпрос няма еднакъв отговор за всич-

ки. Някои хора се чувстват
готови
едва след години
усърдни
тренировки. Други
вени за сцената без
са подготтелни репетиции. И
продължидвата варианта са добри - важното е
ти самият да се чувстваш достатъчно
уверен, без да си пренавит, че те очакват велики неща (те ще ти се случат
само ако работиш). Не си мисли, че
има такова нещо като „твърде млад“
или „твърде неопитен“ - всички деца,
с чиито истории те запознах днес, са
доказателство, че възрастта и опитът
не са основни фактори за успеха.
Сега ще ти дам един последен
пример, а после ще те оставя сам да
размишляваш над видяното и прочетеното.
На видеото по-долу е Bianca Ryan
- тя е само на 11, когато се явява на кастинг за „Америка търси талант“ през
2006. Няма много сценичен опит, нито
професионална подготовка. До момента е репетирала само с баща си у дома,
а той не се занимава професионално
с музика. Въпреки това малкото момиченце успява да скрие шапките на
журито и публиката с големия си глас
и става първия победител на шоуто.
След всичко, което прочете днес,
се надявам да си разбрал едно нещо
- каквото и да правиш, на какъвто и
формат да се явяваш, най-важното е
твоята мечта. И това, че си се осмелил
да я последваш.
Желаете да получите линкове към
социалните мрежи (вкл. Youtube каналите) на някое/някои от децата?
Кликнете тук. След като попълните
формата, ние ще се свържем с вас при
първа възможност.
Ако искате да слушате изпълненията отново и отново, можете да намерите Youtube плейлиста тук.
*Препечатваме текста на Дарена от нейния сайт, защото сме
убедени, че той ще предизвика интерес както сред талантливите
деца, така и сред родителите им.
А и е чудесен урок за имиджмейкърите, PR-ите и всички, които се занимават със сценични
изкуства и тяхното менажиране, независимо от възрастта и
опита им.
capital.bg | август 2020 г. | КАПИТАЛ
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За „различните“
деца социалната
изолация може да
е стъпка назад
Фондация „За нашите деца“ открива дневен
център за деца с увреждания от нула до
седем години като част от цялостен бъдещ
комплекс за грижа и семейна подкрепа
написа
Мария Касимова-Моасе

Единственото увреждане е лошото отношение.
Скот Хамилтън, мотиватор, бивш
спортист, оцелял в битката с рака
КАПИТАЛ | август 2020 г. | capital.bg

В страна като нашата, където неправителствените организации са подложени на изключителен обществен обстрел вследствие на сериозни
политически манипулации и където „фондация“ се превърна в обидна
дума вследствие на корупционни
схеми, е истинска битка да се работи
смислено в името на една кауза. Дори
и когато каузата са децата, на които
по природа им е по-трудно. Да си го
кажем направо - в България да имаш
дете с някакви специфични нужди
означава да си непрекъснато на фронтовата линия. В отчаяна и отчайваща
война с институции, манталитет, административна арогантност, система.
Негласната истина е, че държавата,
която отдавна се е отделила на космическо разстояние от гражданите
си, проявява престъпно нехайство
относно децата в риск и тези със специфични потребности за съществуване. Те не са й нужни, пречат й! А
нали нивото на едно обществено съзнание и съответната му политическа
проекция се измерват именно с отношението към възрастните, болните и
децата, част от които сме свикнали да
наричаме „различни“?!
На фона на тази безрадостна ситуация, в състояние на изпусната от
контрол пандемия и начало на есеннозимния сезон решихме да се обърнем
именно към една от организациите,
които активно и от години се грижат
за децата със специални нужди и
техните родители - фондация „За нашите деца“. Формалният повод беше
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фактът, че през септември
започва да работи организираният от екипа й дневен
център за деца с увреждания на възраст 0 до 7 години. Той ще предоставя услуги за грижа и образование
като комплексна подкрепа
за развитие на всяко дете.
Неформалният - да разберем как се чувстват децата
с увреждания и техните
родители в ситуацията на
ограничени социални контакти и липса на адекватна
административна подкрепа
и какво се прави за тях от
страна на неправителствения сектор. Разговорът ни
с хората от екипа на фондацията протече в много и
различни посоки, от които
ви представяме основните
идеи и най-важни моменти.

За новия дневен център
за деца с увреждания
„Развитие“
Дейностите и услугите в
това ново място за децата
със специфични нужди са
организирани в три основни програми: Програма за
целодневна и полудневна
грижа за деца от 3 до 7 години; Програма за почасови услуги за деца от 0 до 7
години; Програма за работа
с родители на деца с увреждания. Всички дейности в
центъра са ориентирани
към преодоляване на социалната изолация на децата
с увреждания и трудности
в развитието, а фокусът е
върху подкрепата за ефективно включване на децата
в образователния процес. В
него на разположение на децата и техните родители ще
бъдат социален работник,
детегледач, специален педагог, логопед, психолог,
рехабилитатор. Предвидените дейности в подкрепа
на децата и семействата са

образователни, рехабилитационни, терапевтични
(логопедична и психологическа терапия, ерготерапия, арт терапия, музикотерапия), социализиращи
(разходки, екскурзии, кино,
театър, групи за игри, празненства и др.). Мултидисциплинарен екип от специалисти ще консултира
професионално родителите на децата, посещаващи
центъра, съобразно специфичните им потребности за
изграждане на приемаща
нагласа към детето с увреждане в семейството, както и
към формиране на знания
и умения, с които всички у
дома да му оказват подходяща подкрепа. Услугите
на дневния център са безплатни, ползването им става с направление от отдел
„Закрила на детето“.
Дневният център не
е единственото, което се
случва. Той е част от цялостен иновативен комплекс от услуги, който се
фокусира върху ранното
детско развитие, предоставя дейности в подкрепа на семействата, които
полагат грижи за малки
деца с увреждания, както
и развитийни дейности за
децата в ранна възраст.
Целта е една: семействата
да получават необходимия
пакет от услуги за цялостна подкрепа на едно място.
Работата в комплекса ще
бъде организирана така,
че да интегрира отделните
услуги в цялостен подход за
работа с детето и неговото
обкръжение за постигане
на максимална свързаност
на системите около него,
като се подпомага целенасочено и съгласувано
неговото развитие и се гарантират действия за ранна
интервенция. Освен дневен

център деца с увреждания
„Развитие“ комплексът
включва център за обществена подкрепа „Света
София“, център за обществена подкрепа „Щастливо
детство“ (който ще заработи през септември), център по приемна грижа и
детска къща. Създаването
на комплекса е естествено
продължение на реализирания от фондацията през
2016 г. проект „Пътят към
семейството“, чиято цел
беше окончателно прекратяване на институционалното отглеждане на деца в
дома за медико-социални
грижи за деца „Св. София“.
Съвременният комплекс от
услуги в подкрепа на деца
и семейства ще бъде разположен в сградата на закрития ДМСГД „Св. София“,
последното дете от който
беше изведено в края на
2016 г.

За децата в риск и
пандемията
Кризата, породена от пандемията COVID-19, повлия
най-силно на децата с увреждания, децата от бедни
семейства (почти 40% от
децата в България), част
от които нямат достъп до
дистанционно обучение,
децата на родители, останали без работа. Това показа
проучване на фондация „За
нашите деца“ сред клиентите им, с които връзката не
е прекъсната по време на
изолацията. Много бързо
екипът успява да се пренастрои и да премине към дистанционен режим и онлайн
формат на работа, отчитайки, че най-важното в този
момент е специалистите да
продължат да бъдат до уязвимите деца и семейства,
които са в ситуация на социална изолация, липса на

подкрепа, уплашени и без
ясен път и посока. Ролята
на социалните работници
и психолозите в центровете
е ключова, за да предотвратят разпада на семейства
и опасността повече деца
да останат без семейна подкрепа. Поради спецификите
при част от децата, с които работи фондацията, и
по-специалната среда, от
която се нуждаят, това не е
лесно. Но с общи усилия на
екипа специалисти и в партньорство на родителите или
други значими възрастни в
живота на децата хората от
екипа се справят. Социалните работници, психолозите и семейните консултанти
на фондацията подкрепят
децата и семействата, като
предоставят всекидневни
консултации по телефона и
онлайн, водят онлайн курсове за кандидат-осиновители и подготовка на бъдещи
родители, съдействат за
намирането на необходими
консумативи, лекарства и
всичко необходимо. Кинезитерапевти и специалисти
по ранна детска интервенция обучават дистанционно
родителите как да правят
специфични упражнения
на децата с увреждания у
дома. Съществува и специална програма за спешна
семейна подкрепа, която
екипът изготвя в първите
дни на кризата и в която
още през май са включени
четиридесет и две най-засегнати семейства.

За изоставените
деца и подкрепата на
родителите
Финансови затруднения,
липсата на работа и подкрепяща среда са сред найчестите причини за изоставяне на деца в България. От
началото на кризата > 42
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Това доколко се
приемат различните хора в
една среда зависи от нивото
на зрялост на
съответното
общество.
Мариана Тасева, заместник изпълнителен директор „Социални дейности и
интегрирани услуги“

у нас хиляди
родители са
поставени пред
тези затруднения.
А децата с увреждания нямат достъп до
професионалните грижи
от специалисти. За всички
тях социалната изолация е
стъпка назад в развитието
им. За разлика от по-голямата част от България фондацията не затвори врати
по време на извънредната
ситуация, спазвайки всички наредби за безопасност
в случай на спешна нужда.
Концентрацията на екипа е
върху социалната ангажираност и насърчаването
към адаптивност на хората,
затова е било важно работата с родителите и децата да
продължи чрез виртуални
услуги през различни онлайн платформи. Още в
първите дни на кризата
специалисти предоставят
на родителите материали
– съвети, предложения за
ангажиране вниманието
на детето, упражнения за
поддържане на добрата
емоционална, психическа
и физическа форма на децата вкъщи. Приоритет в
момента има именно програмата за спешна семейна
подкрепа като начин за превенция срещу изоставяне,
разпадане на семейството
и поява на домашно насилие като форма на реакция.
Планирано е чрез тази програма до края на годината
да бъдат подкрепени не
по-малко от сто и двайсет
семейства.

За нетолерантното
общество и
„различните“
„Това доколко се приемат
различните хора в една
среда зависи от нивото на
зрялост на съответното
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общество. За съжаление,
въпреки че се наблюдава
напредък в съзряването на
българското общество, то
все още е далеч от пълното
разгръщане на своята осъзнатост“, казва Мариана
Тасева, заместник изпълнителен директор „Социални дейности и интегрирани
услуги“ във фондацията.
„Примерите за това се крият в малките неща като отсъствието на платформи
за физически затруднени
деца в стандартните училища. Вместо да приемаме съжителството си с тях
като дискомфорт, можем
да позволим да ни насочи
към еволюция в начина на
мислене, като започнем да
се учим и обогатяваме от
различията си. Това, което може би би помогнало
за тяхната интеграция, са
медиите, които да разказват повече за проблемите
и успехите, биха могли да
показват повече положителни примери на успели
хора от институции и от
малцинствата“, обобщава
още тя.

За доброто
родителство
Няма унифициран модел за
добро родителство, който
е оптимален. Това, което
трябва хората да разберат,
е важността на здравословното общуване, двупосочното уважение на семейните
роли и осигуряването на
свобода в развитието на
всички членове на семейството. Често попиваме
възпитателни модели от
родителите си, но не трябва да забравяме да ги и надграждаме и подобряваме
спрямо външните фактори на новото време. Стига
да се изкоренят симптоми
като агресия, незачитане на

човешкото достойнство и
мнение и лишаване от свободен избор, отвореният
към промяна родител ще
се справи с тази отговорна
задача.

За работата на НПО с
децата в риск в условия
на предимно онлайн
обучение
Специално фондацията „За
нашите деца“ работи главно с деца от 0 до 7 години,
повечето от които не ходят
на училище все още и не
минават през онлайн обучение. От друга страна обаче,
развитието на социалните
умения на детето не е свързано само с общуване, а и
с работа върху реакциите,
възприятията и емоционалната му интелигентност. Затова могат да се използват
индиректни начини като
ролеви игри, игри с кукли
и играчки, пресъздаващи
различни ситуации с хора
от семейството, и чести разговори на тема емоции. По
време на карантината екипът на фондацията е готов
да се срещне индивидуално
с всяко дете в нужда, като
ще бъдат спазени всички съобразени наредби за
положението, защото психическото здраве е точно
толкова важно, колкото и
физическото. Но главната
подкрепа, независимо каква и коя организация ще я
осигурява, трябва да пада
върху родителите, за да могат да бъдат насочени към
поддържането на постиженията във възпитанието на
детето и адаптирането им
към този нов вид начин на
живот с него. Това ще се
случи чрез конкретни насоки от страна на специалисти и подкрепа най-вече
на психичното здраве на
родителите.
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Да поговорим
спокойно за COVID-19
и други неща
Kabinet.bg е първата онлайн платформа у
нас, която предоставя на всички безплатна
професионална психотерапевтична помощ
от дистанция

А
написа
Ида Бахарян

„Ако ме хване вирусът, ще умрем ли
всички вкъщи?” “Знаеш ли дали, ако
целуна баба след училище, ще я заразя? А ако пише с мен домашните, това
много близко ли е?” “Ако всички хора
на планетата умрат, нали ние ще си
останем?” “Защо да си уча от вкъщи,
там нашите постоянно крещят?” “Светът вече ще свършва ли?”
Това са само част от въпросите,
които децата в едно училище задали на учителката си по време на
онлайн час. Да прибавим към тях
и страховете, които ние, възрастните, развихме покрай изолацията
и COVID-19, липсата на мотивация,
усещането за апокалипсис, несигурността в бъдещето, съкращенията в
работата, пропадналите проекти и
пътувания, и ще осъзнаем, че като
човечество сме в изключително
ранимо и нестабилно състояние на
духа. Точно заради това инициатива като Kabinet.bg идва точно навреме. Става дума за екип от двайсет
от най-добрите ни психотерапевти

и социални работници, които чрез
въпросната онлайн платформа безвъзмездно ще оказват подкрепа на
психичното здраве за уязвими групи
и засегнати от последиците на кризата COVID-19. Всички те са представители на Българското общество по
групова анализа и групови процеси
(БОГАГП). Чрез Kabinet.bg всеки ще
може да се свърже с тях, като изпрати мейл, влезе в чат или се срещне
очи в очи с терапевт във виртуална
среда под формата на видеосесия.
Важно е да знаете, че сесиите могат
да бъдат както индивидуални, така
и семейни или групови. Връзка със
специалистите може да се осъществи и на безплатен телефон 080020202
от цялата страна. Сесиите могат да
бъдат индивидуални, семейни или
групови.
Основната причина за инициативата на специалистите от Kabinet.
bg всъщност се оказват пандемията
COVID-19 и социалната изолация в
началото на годината. Заедно с тях

като вирус се разпространиха и слуховете с противоречива информация,
фалшивите новини и поредната доза
конспиративни теории. В резултат на
това хората станаха по-тревожни и
изплашени, подвластни на всякакви
страхове и фобии, вследствие от което заживяхме с агресията, рисковото поведение и проявите на насилие.
Чисто икономическите последици от
пандемията тепърва ще се отразят
във всички слоеве на обществото.
Вероятно много хора ще загубят работата си, други ще са принудени да
преосмислят целите и задачите си и
да ги отложат или забравят, а усещането за загуба на смисъл ще доведе до
крайни емоционални състояния сред
хората от всички възрасти.
„Ежедневната работа с пациенти
ни сблъсква с различни проявления
на психичното страдание и болка.
Създадохме Kabinet.bg като отговор
на разбирането ни, че психотерапията и достъпът до психотерапевтична
помощ са социална кауза и право на
всеки човек”, казва Цветелина Йосифова, психотерапевт и председател на
УС на БОГАГП. Затова и смисълът на
платформата е да осигури подкрепа
на най-уязвимите, сред които, разбира се, са младежите и децата, както
и техните семейства. Желанието на
създателите на Kabinet.bg е психотерапията символично да напусне реалните кабинети и така да достигне до
хората, които имат най-голяма нужда
от емоционална подкрепа в стресиращата обществена ситуация в момента,
независимо от местонахождението и
социалния им статус. “Онлайн терапията няма особена традиция и история
у нас - казва още Цветелина Йосифова.
Kabinet.bg ще проправи път и се надявам да успеем да дадем начало на
една качествена и много необходима
психотерапевтична услуга.“
Проектът Kabinet.bg е осъществен
с подкрепата на Central European
Initiative COVID-19 Extraordinary Call
for Proposals. Той е отличен сред цели
седем хиляди кандидатури и е подкрепен заедно с още двайсет и един
други проекта от цяла Европа. Това
е и единственият одобрен проект от
България.
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Когато
вкъщи е
„пълен цирк“
Само че не в оня смисъл,
ами съвсем буквално
- когато Галя и Гео от
„Цирк вкъщи“ са ти
циркови треньори на…
килима в хола
написа
Ида Бахарян

Социалният цирк е
игра, която въвлича
и изключва грешката и наказанието.
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Те са Галина и Гео. И са
нещо като… учители по
цирк. Могат за нула време
да ти покажат как се
жонглира с три топки, как
се прави баланс или как се
кара оня странен „велосипед“, дето има само едно
колело и възрастните му
викаме унибайк. Галина и
Гео обаче са много повече
от влюбени в цирковото
изкуство хора, защото
целта на тяхната работа
са децата. Тренират ги
в групи в реални условия,
а покрай пандемията
- и онлайн, чрез своята
програма „Цирк вкъщи“.
При това работят и с деца
от малцинствата, които
научават на взаимопомощ,
организираност, дисциплина и самоувереност именно
докато заедно подхвърлят
бухалки или въртят чинии
над главите си.
Двамата са основатели на фондация „Мини
арт“. Споделят идеята, че
съвременният цирк прилича много на театър или
танц, затова и е толкова
подходящ като начин за
изграждане на социална
култура. В своите образователни циркови работилници се стремят да показват това на своите малки
ученици.
А иначе Галина Риом-Ройбек е датчанка,
осиновена от България.
Завършила е Академията
за съвременен цирк в Копенхаген (AFUK) и има международен опит в проекти за
развитието на социалния
цирк в Кения, Дания и
България.
Гео Калев е основател на
„Мини арт фест“ през 2011
г., фотограф и социален
предприемач.

К

Как ви събра съдбата и откъде се появи идеята за домашен цирк?
Запознахме се преди четири години
и оттогава сме заедно и работим с
цялата си енергия за разпространението и развитието на новите идеи
на цирка като сценично изкуство и
образователна платформа. „Цирк
вкъщи“ е точно такава платформа
за обучение чрез зум (zoom) уроци и
видеосъдържание. Децата следват
треньорите и се занимават с жонглиране и акробатика, както и танцуват.
„Цирк вкъщи“ се роди като отговор
на предизвикателството COVID-19
и поставянето на населението под
карантина.
Нашето мнение е, че цирковите
спектакли не трябва да се представят
онлайн, като стрийм или видео поради участието на публиката - трябва
да бъде запазена нейната реакция,
нейната главна роля в спектакъла.
„Цирк вкъщи“ обаче е платформа,
която достига до децата и предлага
забавно съдържание. Полезно както
за тях, така и за техните родители,
защото намалява стреса и подготвя
физически.
Как се осъществи проектът ви?
Основното предизвикателство е създаването на пълна програма за една
учебна година, стъпвайки на методологията на социалния цирк. Целта е
физически тренировки на децата, научаване на жонглиране с три топки
и подобряване на себепознанието и
координацията. Заснехме видеоуроци в осем серии, които в кратко време
показват какво и как се прави, за да
могат децата да се концентрират в
тренировката.
Издадохме и две книги за социалния цирк. Втората се казва „Циркът
на Надеждата“ и представлява рисувана поетична книга, която въвлича
визуално и разказва за „момичето“,
което учи на цирк бедните деца и ги
посреща с усмивка. Автор на книгата
е французойката Ариа Ривиерас.
Децата готови ли са да приемат
цирка като изкуство и тренировка?
Децата са отворени с много голям капацитет на възприемане и с развита

визуална култура. Децата са заети
да се занимават с виртуални занимания, да гледат видео след видео и
да не си спомнят какво са гледали.
Децата са щастливи да споделят,
когато им харесва, да спортуват и
тренират. Понякога си мислят, че
могат нещо, защото са го гледали, а
когато пробват да го направят сами,
разбират, че с гледане само не става.
Социалният цирк е тренировка,
която приобщава, създава комфорт
за групата. Избягваме натиска и
императивната форма. Социалният цирк е игра, която въвлича и
изключва грешката и наказанието.
Тренировките целят стимулиране и
изграждане на социални умения и общуване с различни социални групи.
Правим и фестивал за съвременен
и социален цирк „Мини арт“. Той
представя и обединява пред голяма
аудитория тези проекти. Програмата
е пълна с циркови работилници за
деца, а представленията, които каним, представят съвременен цирк
на сцената. Рядко остават свободни
места, публиката в София очаква с
нетърпение юбилейния ни 10-и фестивал през началото на октомври
2020 в Южния парк.
Споделянето и обучението са найважното за изграждането на доверие и общност от хора с интереси
в съвременния цирк. Тук всички
сме свободни да учим, да поставим
сигурността на първо място и да се
стремим да изразяваме послания и
идеи чрез тялото си.
Какво научихте вие за детската
психика по време на сесиите си с децата?
Децата по света са еднакви. Изконни
са ценностите за физическо развитие,
здраве и подобряване на комуникацията. Децата играят, а цирковите
дисциплини се възприемат като езика на тялото - универсални.
Когато се преодолеят границите,
„не мога“ се трансформира в „ще
опитам“. Циркът създава подкрепящата среда - това е групата, в която тренираме. Децата се подкрепят,
за да вървят напред. Много е важно
да имаме тази среда, да знаем, > 46
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че на тренировка сме заедно и така
всичко ни се получава супер.
Как реагират децата от ромското
малцинство на вашите занимания
и срещи?
Имаме добрите примери на деца,
които дори вече се занимават и самостоятелно и имат своето научено.
Работим с медиатори от ромската
общност, всички сме сигурни в положителните ефекти от работата. Проектът се реализира с подкрепата на
Столичната община, посолството на
Франция и цирк „Твас“. След ваканцията продължаваме с уроците, групите се увеличават. Децата харесват
младите треньори и постигат добри
резултати.
Сложният момент е в постоянството, разбирането, че инвестицията от
време и концентрация определя и
степента на успеха. Децата се забавляват, тренират в групи, слушат
любима музика и се изморяват благородно.
Има ли някаква световна практика,
от която сте се учили и сте взели
идеи във вашата работа?
Да, нашата основна задача е да адаптираме методологията на социалния
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цирк от Дания у нас. Социалният
цирк се е развил на много континенти, у нас още не е популярен, но
всяка година достигаме до все повече и повече потребители. Нашата
основна цел е да създадем напълно
оборудван център за социален цирк
в София. През 2019 фондация „Мини
арт“ стана член на международната
мрежа „Циркострада“ (Circostrada.
org) и активно осъществява международен обмен.
Ако помечтаете малко, как в един
идеален вариант виждате своята
работа?
Изграждането на общност в България, това е нашата основна задача. Хора с познание и потребности,
които се интересуват и прилагат
съвременните формати на цирка.
Създаването на център за социален цирк ще направи възможен
този обмен и стотици младежи
ще могат да тренират всеки ден,
чуждестранните ни партньори ще
имат инструменти за работа в София. Съвременни артисти ще имат
своето място за нови проекти и сценична продукция. Международни
резиденции ще ускорят процесите
на развитие в София.

Какво се наложи да промените в
работата си покрай изолацията и
пандемията и как са вашите малки
артисти?
Направихме голямата крачка към
онлайн образователната платформа
„Цирк вкъщи“. Достигането на уязвими хлапета, засегнати от бедност
и липса на достъп до образование и
спорт, ни осмисля работата. Работата с тези деца и подкрепа за тях чрез
цирка ги стимулира, получават ново
пространство за развитие и придобиват самочувствие, че могат и успяват.
На какво циркът може да научи нас,
възрастните?
Съвременният цирк е изкуство, което
разказва истории като театъра или
танца. Предава лични послания, като
използва музиката, сценичното осветление и пластиката на тялото
чрез цирковите дисциплини като
инструменти. Изразяването, съвременната естетика, провокацията
създават предизвикателството на
абстрактно ниво пред зрителя, давайки ни себепознание и наслада.
Преодоляваме себе си, а това ни учи
кои сме и накъде отиваме.
Повече можете да научите на
miniartfest.com

съдържание от

Как се избира детска
паста за зъби

П

Най-малките се нуждаят от добра
основа за изграждане на хигиенни навици

Периодът след шестата година на детето е динамична фаза на смяна на
млечни зъби с постоянни. „Новопоявилите“ се зъби се нуждаят от специфична грижа предвид това, че тяхната
минерализация продължава и след
пробива им. Постоянните зъби придобиват окончателния си минерален състав приблизително на третата година
след появата. Често срещана ситуация
е пропускането на появата на първия
постоянен кътник на детето поради
простата причина, че тя не е свързана
с разклащане и падане на млечен предшественик. Шестгодишно дете, което
мие зъбите си само, невинаги има правилна техника на миене на зъби, което
води до появата на кариес именно на
тези първи постоянни зъби. В допълнение първите кътници имат доста
изразен релеф, който е предпоставка
за задържане на хранителни остатъци
и зъбна плака. Според данни на Американската дентална асоциация 80%
от хората до 17-годишна възраст са се
сблъсквали със зъбен кариес.

зъбите си сутрин и вечер, защото само
12 часа са необходими за сформирането на зряла бактериална зъбна плака
– композиция от бактериални видове,
отговорни за появата на зъбен кариес
и проблеми с венците.

Оптималната устна хигиена е
фактор номер 1, когато говорим
за защита от зъбен кариес

Паста за зъби с подходящо
съдържание на флуор
за деца над 7 години

Правилата за поддържане на добра
ежедневна хигиена са кратки и ясни
– сутрин и вечер измиване на зъбите
с четка и паста, употреба на средство
за почистване на междузъбните контакти (стандартна четка за зъби не
може да почисти тези контактни зони)
и завършване на процедурата с вода
за уста. Необходимо е да почистваме

Флуорът е неорганичен елемент, който има способността да се свързва
здраво към повърхността на емайла,
като я реминерализира, подсилва и
по този начин защитава зъбите от
киселинните атаки, водещи до възникване на кариес. Съдържанието на
флуор в продуктите за детска устна
хигиена е съобразено с възрастта на

По какъв начин да мотивираме
децата да мият зъбите си?
Като им предложим неща, които харесват: вкусна паста със страхотен
цвят. Като им дадем възможност да
избират между различни вкусове или
продукти за устна хигиена с любими
анимационни герои. Като играем заедно с тях и се състезаваме кой е почистил по-добре зъбите си, използвайки
паста за зъби, оцветяваща зъбната
плака.

Какво търсят родителите
в детските продукти?
Да са с безопасна формула. Да са ефективни в насока защита от кариес. Да са
лесни за употреба и да предлагат разнообразие. Да се харесват от децата.

детето и регламентирано от Световната здравна организация. Пастите
за зъби ELGYDIUM Junior съдържат
максимално допустимото количество
флуорни частици. Активната съставка Fluorinol® допринася за свързването на 6 пъти повече флуорни йони
към повърхността на емайла още от
първата минута на миенето на зъби,
сравнено с минерален източник на
флуор. Това води до ефективна защита
от кариес. Пасти за зъби ELGYDIUM
Junior са гелообразни – деликатно
почистват емайла на детските зъби,
не дразнят венцитe и са напълно безопасни за всички деца над 7 години.
Повече информация може да намерите
на https://bit.ly/3iOvxC3.

ELGYDIUM PLAQUE DISCLOSING паста за зъби с обучителна цел,
разкриваща зъбната плака
В лаборатории Pierre Fabre е разработена първата паста за зъби с обучителна цел - „ELGYDIUM Разкриваща зъбната плака“. Появата на този
продукт е вдъхновена от желанието
на дентални лекари във Франция и е
създадена в помощ на всички членове
на семейството с цел подобряване на
техниката на миене на зъби. Паста за
зъби „ELGYDIUM Разкриваща зъбната плака“ съчетава във формулата си
естествени оцветяващи агенти, които визуализират зъбната плака и я
правят лесна за почистване, както и
активни съставки, които защитават
зъбния емайл и го предпазват от развитие на кариес. Като истинска иновация тя превръща миенето на зъби в
забавление за деца и възрастни. Тази
паста за зъби позволява на всички
над 7-годишна възраст да се научат
да мият по-добре зъбите си. Редовната
употреба, редуваща се с класическа
паста за зъби, гарантира ефективност
на техниката на четкане, като това
води до укрепване на навика на миене на зъби. По какъв начин „работи“
паста за зъби „ELGYDIUM Разкриваща зъбната плака“ може да видите на
https://bit.ly/3kI8pa3.
Защитата на постоянните детски
зъби от поява на кариес е от съществено значение за здравето на зъбите
занапред. Периодът от 7 до 12 години в
развитието на детето е от изключителна важност за изграждането на стабилни хигиенни навици и насърчаване
към здравословен начин на живот.
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Тренировки в
детска стая
Хлапетата имат огромна нужда
от движение, но за да го получат
вкъщи, може да ви се наложи да
играете ролята на треньор,
съотборник и дори съперник
написа
Андрей Любенов
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Без съмнение спортът е сред най-променените в следствие на всичко, което ни се случи през тази година, дейности. Тренировките, движението и
изобщо спортната активност трябваше рязко да се трансформират. Едва
допреди няколко месеца идеята за
тренировки в домашни условия беше
по-скоро екзотика, но седмиците на
изолация доведоха до трансформирането на хола и в спортна зала. И
докато за възрастните адаптацията
към домашните тренировки може да
се окаже относително бърза и лесна,
при децата това съвсем не е така.
По всичко личи обаче, че необходимостта от движение и активност
ще става все по-жизнена както за
физическото, така и за психическото здраве на хлапетата и варианти за
движение вкъщи ще трябва да бъдат
намерени. Такива не липсват и сега вече виждаме голямо разнообразие,
което ни предлагат находчиви треньори и спортни зали.
Ситуацията не е лесна - при всяка възрастова група се наблюдават
характерни особености и са нужни
сериозни и целенасочени усилия, за
да отдалечим децата от екраните и
да ги накараме да се движат. Основните трудности пред спорта у дома
не са свързани само с условията, които домът ни предлага - вероятно във
всеки дом можем да намерим къде
да поскачаме и да се пораздвижим.
По-голям проблем е мотивацията и
запазването й на достатъчно високо
ниво за продължителен период от
време.

От какво имат нужда децата?
В различните етапи от своето развитие децата имат специфични
потребности. Най-малките - условно до 5-годишна възраст - трябва да
прекарват в активно движение поне
по 60 минути на ден. При тях заниманията трябва да са достатъчно къси,
за да могат децата да запазят фокуса
си, и достатъчно интересни, за да са
заинтригувани от случващото се.
В следващата фаза (до 8-9-годишна
възраст) започва да се проявява и
състезателен характер, който найчесто може да се наблюдава тогава,

когато малчуганите са в група и по
един или друг начин се борят за надмощие. При домашните тренировки
това означава, че ще е нужен поне
един възрастен (или брат/сестра),
който да менажира конкуренцията.
Преди пубертета пък идва желанието за усъвършенстване и постигане на по-високи умения в любимите
занимания. Това е моментът, когато
родителите трябва да са изключително внимателни и да следят поведението на децата. Именно тук,
често след разочарования, следва
отказване или отричане на даден
спорт и е от ключово значение или
да се помогне на детето да преодолее ситуацията, или да намери ново
предизвикателство.

Как да държим висока
мотивацията при децата?
Преди този въпрос има друг - да сме
напълно наясно какво мотивира нашето собствено дете. А това изисква
да го познаваме добре, защото с времето факторите, които му влияят,
се променят. Най-общо децата остават мотивирани да се занимават с
каквато и да е дейност, ако тя им е
интересна. Ако чрез нея успяват да
се докажат и утвърдят по някакъв
начин - още по-добре.
В нормална ситуация - при спортуване в зала, в група, с други деца
- мотивацията може да произлиза от
статуса на нашето дете в групата, от
отношението на треньора, от перспективата за учене на нови неща и
овладяване на нови умения.
При тренировки вкъщи обаче положението е по-различно. Може да
се окаже, че на родителя му се налага да влиза в ролята на треньор, на
съотборник или пък на конкурент.
Домът пък се превръща в тренировъчна площадка. Именно в успеха да
пренесем рутината от тренировките
у дома зависи дали ще успеем да държим мотивацията на детето висока
за продължителен период.
За да се случи това, ние в Healthy
Kids препоръчваме на родителите
да се съобразят със следните препоръки:
Тренировките у дома да си имат

ясно място в дневния режим - независимо от възрастта децата не обичат
хаоса. Особено при малките деца изграждането на рутина и ритуали са
ключови за развитието и усвояването
на нови умения. Тренировките трябва да си имат точни дни и часове и
конкретен момент на провеждане, а
да не се местят хаотично за „по-удобен момент“, още повече че често
удобен момент така и не се намира.
В зала като в зала - трябва да подготвим мястото, където ще тренираме - да си сложим постелка, да
разтребим, да обличаме дрехите си
за нормална тренировка. Така ще се
доближаваме максимално до начина, по който стандартно протичат
спортните занимания.
Давайте избор на детето - децата
трябва да усещат, че контролират ситуацията. Желателно е да имат право
да избират активността, с която ще се
занимават. От съществено значение
е да не злоупотребяваме и да налагаме собствените си предпочитания
и амбиции върху тях, особено ако не
са адекватни за възрастта им.
Участвайте наравно в заниманието - да, може да се окаже трудна задача, но е необходимо да участвате
наравно в тренировката. Така можете да бъдете добрият пример, който
да се следва. И като говорим за пример: най-най-важното, за да успеете
да мотивирате детето си да спортува (независимо дали у дома, навън
или с треньор), е да му давате личен
пример, да показвате защо спортът
трябва да е част от ежедневието и
да му отделяте нужното внимание.
Не издевателствайте - не надценявайте децата и не ги притискайте
твърде силно: помнете, че склонността им да се концентрират е много послаба от тази на възрастните и когато нещо е твърде скучно или твърде
трудно, те се отказват. Не се оставяйте да ви разочароват, просто може
би очакванията ви като възрастен
са твърде високи. И не забравяйте,
че няма да можете да ги изкушите с
обещания за велики резултати някъде в бъдещето, ако тук и сега не им е
дадено най-важното - интересно, но
преодолимо предизвикателство. > 50
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R Верига на успеха - един от най-успешните ни инструменти в детските тренировки е така
наречената верига на успеха - мотивационен похват, широко известен в литературата за
личностно развитие.
Няколко инструмента, с които
да ги мотивирате
> Поощрявайте усилията - в нашата тренировъчна програма залагаме
на един основен принцип - поощряваме и даваме похвали за усилия, а
не за резултат. Приложете го у дома.
Накарайте детето ви да се гордее от
усилията, които полага, и никога не
омаловажавайте труда му. Подкрепяйте детето, когато му е трудно,
и не му се подигравайте, ако не се
справя с някоя задача. Насърчаваме
родителите да снимат как децата изпълняват движения или тренировки,
за да може след време нагледно да
показват постигнатия прогрес.
> Верига на успеха - един от най-успешните ни инструменти в детските
тренировки е така наречената верига на успеха - мотивационен похват,
широко известен в литературата за
личностно развитие. Това е много
прост инструмент: поставя се една
задача (например всеки ден да се
изпълняват 30 коремни преси) и за
всяка дата от календара, когато това
се е случило, се зачертава ярък Х.
Целта е да се натрупа дълга верига
от Х-ове и така да се изгради навик.
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> Всекидневно предизвикателство - всеки ден по една дяволия.
Какво по-добро от това? Нужно е да
дадете свобода на детето си да участва наравно в измислянето на задачата, която и двамата (или всички
вкъщи) трябва да изпълните. Ден
след ден се трупат точки, а с това се
създават и добри навици.

Не правете това с децата си!
Никога, ама никога не обвързвайте
спорта (особено вкъщи) със „забранена“ награда - шоколади, бонбони
или каквито и да било вредни храни.
Не правете грешката да научите децата, че спортът е за отслабване и че
когато се спортува, може да се хапва
безконтролно. Спортът е здраве, движението е здраве и те могат да помогнат за добрата работа на организма и
метаболизма. А отслабването е функция от начина, по който се храним.
Не ги „пречупвайте“! Когато им е
трудно, трябва да ги подкрепите. Подигравките, че не се справят с нещо,
са повече от вредни. Също толкова
вредни са и сравненията - виж този
или виж онзи как добре се справят, а
ти все не можеш. Не сравнявайте де-

цата с други деца, независимо дали
те са от страната на по-силния. Защото когато са добри, това не трябва да е за сметка на останалите. А
когато не са се справили, трябва да
са наясно, че другия път трябва да
направят повече усилия. Независимо
дали става дума за спорт.
Не им налагайте собствените си
интереси - децата на 5 може и да не
се заинтригуват от фитнеса. Или от
отборните игри. Може би имат нужда
от игра, а не от монотонни упражнения. Не всички момчета са луди
по футбола и не всички момичета
искат да са балерини. Най-важното:
слушайте децата си, за да сте наясно
какво ги прави щастливи и какво ги
мотивира!

*Авторът е създател на програмата за тренировки и здравословен
живот на децата Healthy Kids.
Води детски тренировки от 2017
година, като опитът му е с деца
на възраст от 5 до 15 години.
Сертифициран треньор по тренировъчните програми CrossFit Kids
и BrandX
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С деца на... фитнес
SPARK FITNESS & SPA предлага спорт
за цялото семейство и иновативни
практики с грижа за околната среда

Т

Тримесечното ви бебе се учи да плува,
малката ви дъщеричка прави първите
си стъпки на балерина, а младежът се
хвърля във водите на басейна с мечта
за бъдещи медали. А докато чакате
да завърши тяхната тренировка, вие
най-сетне имате време за себе си, за да
влезете спокойно във фитнес залата.
Спорт за цялата фамилия – родители и деца, вече е не само примамлива
идея, а реална възможност, комбинираща различните желания и време, която
предлага столичният SPARK FITNESS
& SPA – www.spark-bg.com.

„Спортен център
за цялото семейство”
е иновативната концепция, която дългогодишният спортен мениджър Весела Тончева-Шенк развива успешно в
този спортен оазис, разположен удобно в зелена среда, далеч от градския
стрес, в полите на Витоша. Мисията,
която тя и екипът на SPARK FITNESS
& SPA са поели, е да създадат благоприятна среда за физически занимания
на цялото семейство и да спомогнат
за утвърждаването на здравословни
навици за активен начин на живот на
родителите и децата.
Освен с иновативната идея за семеен
спорт SPARK FITNESS & SPA е известен
и с редица други свои нововъведения
в полза на здравето.
Една от най-важните новаторски
услуги на центъра е

Басейн, който се пречиства
с морска сол вместо с хлор
Това решение е екологично и устойчиво, защото с него се опазва природата
и е в полза здравето на плуващите, коментира Весела Тончева-Шенк.
SPARK FITNESS & SPA е и първият
фитнес център, който, отново в името

RK
&

S P A

SPARK FITNESS & SPA дава свой отговор на тази неблагоприятна COVID
тенденция. Специално разработените
програми в центъра отговарят на нуждите от движение в условията на ограничения заради пандемията и целят да
намалят отрицателното й въздействие
най-вече върху детското физическо и
психично здраве.

Семейните програми

Весела Тончева-Шенк

на устойчивата околна среда, спря да
продава пластмасови бутилки с минерална вода и пластмасови сламки и
за тази инициатива получи наградата
на Германо-българската индустриално търговска камара в проекта Young
Energy Scouts. Сега в SPARK се предлага безплатна алкализирана вода и
тази екопрактика вече успя да промени
навиците на клиентите.
За повече сигурност в центъра се
използват озонатор и UV лампи, което
също го различава от масовите спортни
центрове.
Иновативната политика в полза
на семействата идва след съвместна
работа с Йоана Ленкова - футурист с
опит в The Walt Disney Company. Експертизата на футуристите става все
по-търсена и всеки бизнес с амбиция за
устойчивост би трябвало да се ползва
от това знание.

„Анти-COVID”
програми за спорт
Въпреки че според учените коронавирусът засяга по-рядко малките деца,
те са потърпевши в най-голяма степен
от обездвижването и стоенето дълги
часове пред компютъра по време на
онлайн уроците в дистанционното
обучение. Резултатът от този модел
на всекидневие е тревожен - наднормено тегло, гръбначни изкривявания,
податливост на остри респираторни
заболявания, липса на концентрация,
алармират здравни специалисти.

за спорт, предлагани в SPARK FITNESS
& SPA, включват два пъти седмично
занимания в басейна, във фитнеса или
групови занимания на открито, а също
така консултация с диетолог, психолог
или кардиолог.
Обучението и тренировки по плуване за деца е в сигурните ръце на състезатели и треньори по плуване и водни
спортове.
Най-новите програми по плуване са
в три насоки:
> обучение по плуване и закаляване
> профилактика и корекция на гръбначни изкривявания
> превенция на затлъстяването при
деца.
Тези програми съчетават различни
по вид спортни дейности като плуване,
гимнастика, минифитнес.
Сред най-интересните занимания е
плуването за бебета от 3-месечна възраст. Солените басейни на центъра и
липсата на хлор във водата предпазват
нежната бебешка кожа, което гарантира обяснимо спокойствие за майките.
За своите „уроци” миниатюрните
плувци се поемат от вещите ръце на
момичетата от програмата

„Плувам с мама и тати“
(www.pluvanesbebe.bg)
които с много любов и търпение успяват да убедят всеки родител, че бебето
се чувства изцяло в „свои води“.
Атрактивните предложения на
SPARK FITNESS & SPA включват и
занимания за деца по балет, карате,
йога и др.
„София парк“, сграда 16/3
+359 2 476 0570, +359 898676714
www.spark-bg.com
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COVID-19 затвори
училищата в цял
свят. Според различни изследвания
над 1.2 млрд. деца
в 186 държави са учили през
последните месеци далеч от
класната стая, в домовете си.
В резултат образованието се
промени за дни из основи. Дигиталните платформи за обучение
ще стават все по-търсени, защото според експертите някои
от промените може да останат
и перманентни - онлайн обучението увеличава темповете на
поемане на информация и отнема по-малко време. Но дори
и преди избухването на пандемията имаше сериозен растеж
и въвеждане на образователни
технологии, като инвестициите
в подобни платформи през 2019
г. се оценяват на близо 19 млрд.
долара, а прогнозите са този пазар да достигне 350 млрд. долара до 2025 г.
"Капитал" подбра няколко популярни приложения и
софтуерни платформи за дистанционно обучение, както и
такива за самостоятелни упражнения и за подготовка на
уроци.
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E-образователни
платформи
за ученици и
учители
написа
Константин Николов

Google Classroom
Google Classroom беше популярна платформа още
преди коронавируса, тъй като е използвана от учители и преподаватели за даване на задачи, преглед
на домашни и т.н., както и оценяването им. Продуктът на Google дава възможност целият процес на
дистанционно обучение да стане далеч по-гладък
и лесен. Казано накратко, Google Classroom е виртуална класна стая. Чрез нея учителите могат да
комуникират с учениците, да създават класове, да
поставят задачи, да изпитват, споделят ресурси и
много други възможности. Също така е много лесно
създаването на класна стая, просто се споделя код
с учениците.
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Уча.се
"Уча.се" е най-популярната българска система за онлайн видеоуроци и тестове (одобрена и от МОН), които вече са над 16 000 и обхващат всички предмети от 1 до 12 клас. Платформата е подкрепяна
и от много учители, които стимулират децата да я ползват. Ако
учениците имат въпроси по някой предмет, могат да ги зададат
в коментар под видеоурока и учители на "Уча.се" ще отговорят.
Услугата имаше голям успех по време на карантината, когато
временно беше и безплатна. Иначе абонаментът е 179 лв. на година
или 20 лв. на месец (за срок от 12 месеца).

SoloLearn
Кодирането става все по-популярно, а и
важно за децата. Платформата SoloLearn
всъщност предоставя невероятна колекция от безплатни курсове по софтуерни
разработки за най-различни езици - java,
python, С++, swift, PHP, JavaScript, HTML,
CSS и др. Хубавото е, че се покриват найразлични нива и възрасти - от абсолютно
начинаещи до професионалисти.

Kahoot
Kahoot е образователно приложение на английски,
което може да подпомогне учебния процес чрез
множеството си интерактивни тестове и викторини.
Платформата предоставя въпросници по всякакви
теми, като децата могат да се състезават помежду
си. Отделно и учителите могат да създават собствени тестове, като учениците на живо се включват
от дома си през приложението и отговарят.

Photomath
Математиката е любим предмет на хиляди и омразен на
хиляди други. Но с помощта на
Photomath учениците могат да
се самообучават в решаването
дори на сложни задачи. Те снимат напечатани или ръкописни
уравнения, след което приложението им помага в решаването
им в отделни стъпки с ясни обяснения и инструкции. Налично
е за компютри и за мобилни
устройства.

Moodle
Moodle e една от най-старите е-образователни платформи, като началото
й е още преди 20 години. Днес приложението с отворен код е използвано
от преподаватели в най-различни
обучителни среди - от училища до
университети. Чрез него учителят
може да създаде онлайн курс, като
добавя и споделя материали и комуникира с децата. В същото време
свикването със системата е по-трудно и изисква обучение, тъй като не
е толкова интуитивно като някои
други платформи.

Nearpod
Приложението предоставя софтуер на
учителите, чрез
който те да създават уроци с
възможности за
информативни
и интерактивни активности. Преподавателят може да добавя всякакви
материали - от PDF, през снимки до
видео, да създава викторини, да прави виртуална дъска, да оценява и т.н.
Удобството е, че учениците имат достъп до уроците както през браузър,
така и през мобилни приложения.

Edmodo

Edpuzzle
Услугата е насочена специално
към учители, които чрез нея могат
лесно да създават интерактивни
видеоуроци, като добавят бележки,
инструкции и насоки към тях. Те
могат да използват видеоматериали
от всякакви източници, както и да
добавят свои такива. Отделно преподавателите могат да следят какво и
как гледат учениците, колко пъти са
проследили дадена част от урока и
дали разбират съдържанието.

Edmodo е образователна е-платформа, използвана в десетки държави,
тъй като поддържа много езици. Тя
е фокусирана основно върху учителя, който може да споделя съдържание, да дава задачи и тестове и
управлява комуникацията си с ученици, родители и колеги. Децата са
добавяни от преподавателите, като
прекарват много време в платформата в постоянна
връзка с учителите.
Edmodo е безплатна услуга, но има и
премиум вариант с
множество допълнителни функции.
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Кой, ако не
КАПИТАЛ
Умно и полезно за
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P парите ми

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

capital.bg/abonament

