
 

NASA scientist for a day - 2019-2020 

Състезанието на НАСА в България “Учен за един ден” (5-12 клас) представлява 
състезание, в което всеки един от участниците трябва да се превъплати в учен на НАСА 
“за един ден”. Ние (участниците) трябваше да започнем да мислим изцяло като учени 
и да приемем задачата на сериозно. Тази задача бе да напишем есе за една от луните 
Миранда (Уран), Тритон (Нептун) и Харон (Плутон). Трябваше да проучим избраната 
от нас луна и да подкрепим избора си като отговорим и на въпроса „Защо смятаме, че 
това местоназначение е най-доброто място да се върнем с космически кораб, за да 
научим повече за нея?“ Есето можеше да бъде на английски или български език, 
трябваше да е максимум 500 думи, авторът му можеше да бъде един ученик или екип 
от най-много 4 ученици. Крайният срок за предаване беше 20ти февруари 2020г. 
Резултатите излязоха на 15ти април 2020г. От всяка категория 5-6 клас, 7-8 клас и 9-12 
клас, имаше трима победители. Наградата за 1-вите места беше тяхното есе да бъде 
публикувано на сайта на НАСА (което според мен е голяма чест). А наградата за всички 
участници (които бяха 27 от цяла България) беше сертификат от НАСА.  

Научих за това състезание от един много специален за мен човек. Това е моята 
госпожа по английски език - Грета Райковска. Тя ми изпрати линк към сайта, където 
можех да се запиша и аз, заинтересована, веднага го отворих и се включих в това 
незабравимо приключение. За съжаление, когато разбрах за състезанието ми оставаха 
3 дни до крайния срок за изпращане на есетата. Е, това разбира се, не ме спря, все пак 
исках да дам най-доброто от себе си и да опитам. Когато на 15ти април 2020г. отворих 
сайта на “EduTechFlag”, за да видя кои са победителите... Моето име беше там, на 2-ро 
място. Да, не е 1-во място, но въпреки това моето име беше в класацията. Аз съм Андреа 
Лелекова от 9е клас и съм едно от малкото момичета, които учат в СПГЕ “Джон 
Атанасов”, гр. София. Нямах ни най-малка представа, че е възможно въобще да съм 
сред победителите. За повечето от вас това сигурно е нищо работа, поредното 
незначително нещо в нечий живот. Това е крачка към мечтания ми живот. Сега си 
представете ако вие бяхте направили крачка към мечтания си живот… Щяхте да 
полудеете от щастие, нали?  

Това не е есе, нито разказ, това е материал за страницата на училището. Но всеки, 
който ме познава знае, че няма как да напиша нещо (каквото и да е то) без да има 
някакво чувство в него. Искам да кажа едно много важно нещо: Вярвайте и работете 
здраво, защото мечтите наистина се сбъдват! Но само ако истински ги желаете… 

Тази победа не е само моя и този сертификат не е само за мен. Той е и за госпожа 
Райковска, която не спира да вярва в мен, да ме подкрепя, да вижда моя потенциал и да 
ми дава възможности да се развивам. Той е и за всички хора, не само деца, които не 
спират да мечтаят и работят усърдно, за да постигнат тези свои мечти. Той е и за всички 
вас, които искат да постигнат нещо в този живот и стремглаво са се запътили към него. 


