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В извънредно положение заради коронавируса не е 

само България, а почти целият свят.  Интервюирах 

една българка, моя бивша съученичка, която от 

известно време живее в Германия, за да разбера как 

се провежда учебният процес там, какви са 

предприетите мерки срещу вируса и какво е 

нейното ежедневие.   

Това интервю се проведе чрез видеовръзка не само 

заради извънредното положение, а и заради 

разстоянието, което ни разделя. 

Здравей! Може ли да се представиш? 

- Здравейте! Казвам се Юлиана Димитрова и съм на 

16 години.  Живеех в Севлиево и учех в СУ „Васил 

Левски“ до 7-ми клас,  но от 2 години уча и живея във 

Валд-Мишелбах в Германия.  

 Какво е положението там? / хората уплашени ли 

са, носят ли се маски, отворени ли са магазините/ 

- Често казано, тук хората са много небрежни по този 

въпрос, защото излизат навън и си правят семейни събирания, въпреки че е 

забранено да се събират повече от двама човека на една място! Хората тук използват 

маски единствено ако са болни.  Отворени са само магазините, които са по-важни за 

хората като например по-големите супермаркети, аптеките и пощата.  Засега 

училищата са затворени до 19 април, но е възможно да удължат срока на 

карантината.  

 Как учите сега? 

- Тук учим с помощта на училищния ни уеб сайт. Всеки клас има страница, където 

учителите качват задачи,  уроци, които да научим, и упражнения.  След като започнем 

училище, всички учители ще проверяват задачите, които сме направили.  

- Ние нямаме часове чрез видео връзка. Изпращат ни филмчета единствено по 

биология, а задачите, които ни дават по другите предмети, са от различни сайтове.  

Аз си правя планове за всеки ден и сама определям колко време ще уча. В началото 

нямах много свободно време, но от 6 април сме във великденска ваканция до 19 

април и вече имам време за много неща.  

 Как предпочиташ да учиш – по този начин, или да ходиш на училище? 

- Мисля,  че е по-добре да се ходи на училище,  защото сега си учим сами уроците и 

ако не разбираме  нещо, няма кой да ни го обясни. Ако имаме въпроси, можем да 

пишем на учителите по имейл,  но не е като да ти го обяснят на живо! Когато ходим 

на училище, възприемаме материала много по-бързо и по-лесно. А освен това можем 

да се виждаме със съучениците си.  



 Какво е твоето ежедневие сега? 

- Аз ставам, закусвам, до обяд слушам музика, а след обяд уча до 16:00 часа и през 

останалото време рисувам, чета и гледам филми. Това се повтаря всеки ден.   

 Как се чувстваш по време на извънредното положение? 

- Понякога ми става много скучно , затова излизам на терасата на чист въздух или се 

обаждам на приятелки и близки, за да си говорим.  От време на време съм доста 

потисната, тъй като минаха три седмици, откакто не съм излизала от къщи и не съм 

виждала никого, освен семейството си. 

 Страх ли те е от този вирус? 

- Малко ме е страх, защото много хора по целия свят  се борят с него, за да живеят един 

спокоен и нормален живот.  

 Липсва ли ти общуването с други хора? 

- Ами не много,  защото аз все пак общувам с моите приятели и семейство от България 

и си пиша с приятелите ми от Германия. Все пак аз съм свикнала, защото от 2 години 

си комуникирам само по видео чат с близките ми хора от България. Тъй като,  когато 

пристигнахме в Германия, не можех да си намеря много приятели и единственото, 

което правех, е да си общувам с приятелите от България.  

 Как очакваш нещата с този вирус да се развиват в бъдеще? 

- Надявам се да успеем да се справим с тази ситуация колкото се може по-бързо,  но 

все пак знам,  че за всичко са нужни време и средства.  Трябва също да спазваме 

правилата: да си мием често ръцете и да не излизаме, ако не е наложително. 

 


