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Да ви се представя: казвам се Симеон

Аз съм момче на 13 години, СОП. Изминах дълъг и труден път, 

защото съм ХАДВ. 

В моето семейство обичаме да правим много и различни 
неща, но най-обичаме да пътуваме.

Родителите ми винаги са ме подкрепяли и насърчавали.



Обичам  да спортувам!

• Аз мога да се гмуркам до 21 метра дълбочина и 

да разглеждам невидимия морски свят.

• Сега тренирам бокс и дори ходих на едно 

републиканско първенство



Решихме с мама да Ви разкажем как се чувствам сега

• Училище много ми липсва! Липсват ми 

съучениците, преподавателите, липсва ми 

Класната!

• Както казва мама социалния контакт е най-важен! 

Въпреки това в къщи родителите ми изискват 

дисциплина, ред, отговорно да подготвям 

домашните и уроците си

• Много ми харесват часовете, в които съм с госпожа 

Жени Попова, ресурсната ми преподавателка!

• Тя винаги ме пита как съм, много добре ми 

обяснява и аз се старя да изпълнявам всичко 

веднага



Родителите ми помагат! 

В моето семейство спазваме много строго карантината, едва от една 
седмица започнах да излизам с колелото, и задължително с маска

Когато започнахме on line обучението родителите ми си разделиха 
предметите и сега баща ми помага по точните науки и география, а 
майка ми по химия, предприемачество по ИИ.

Родителите ми не са учители, затова не обясняват както 
преподавателите, дори викат и се карат повече.
Мама казва, че учителите заслужават много, ама много повече, защото 
сега вижда какво им е?!? Аз съм само един, а в училище има цял клас 
като мен! Правят каквото могат, защото друго ако не, поне общуваме!



И за тази презентация, мама ми помогна!

• Освен, че общуваме като семейство, с мама 

гледаме филми , гледаме клипчета, четем нещо 

допълнително и тя ми казва, че трябва да ми е 

интересно.

• С мама е по-забавно, защото тя поглежда урока 

по химия например и започва по-различно да ми 

обяснява. Казва, че химията е в основата на 

живота и ако я разбера, ще видя един много 

интересен и практически обясним свят.



Благодаря на моето семейство

• Семейството ми ме подкрепя и насърчава, помага ми, разбира ме. 

Искат да запазя дисциплина и организация, въпреки всичко да се 

развивам и уча

• Мама ме научи, че е важно да помагаме на деца, които нямат 

семейство или са в затруднено положение, имат проблеми. За 13 ми 

рожден ден, дарихме 180 кг храни на приюта на отец Иван в Нови хан.

Ето тава е моето 

Семейство!


