На 16.06.2015 г. (вторник) в 14:00 ч. осмокласници от хуманитарна
паралелка с профил „Медийни комуникации” на столичното училище 44. СОУ
„Неофит Бозвели” посетиха Президентството на Република България,
придружени от своите преподаватели Вероника Върбенова, Петранка Бонина и
Мария Василева.

Бяха приети от г-ж Румяна Коларова - секретар по образование, наука и гражданско общество на
Президента на Република България. Целта на посещението е учениците като бъдещи граждани на нашата
република да се запознаят с институцията, наречена Президентство .

На свой ред г-жа Коларова учтиво и находчиво предразположи тийнейджърите, като им задаваше
въпроси, свързани с това що е да си ученик в днешно време. Внимателно, с особен голям интерес
изслуша всеки един от тях, като в дадени моменти се вслушваше много задълбочено в разказите им .

След това им даде шанс като бъдещи журналисти да зададат своите въпроси към нея, като изискват искрен
отговор .
На въпрос (1) – с какво оползотворява личното си свободно време, г-жа Коларова отговори, че няма много
свободно време, но все пак, ако й се отдаде такова, обича да го запълва с книга или разходка, обича да кара
личния си автомобил и да плува, но не в басейн – като сина си, а в морето.
На въпрос(2) – каква е мечтала да стане като малка, г-жа Коларова отговори,че е имала много мечти, но те са
били детски, а близките й имали други за нея, очаквали, че сестра й ще стане учен, а тя ще е актриса. Оттогава
не е на много добро мнение за актрисите.
На въпрос (3) – какво е да сте политик и да вземате важни решения, които променят и влияят на живота на
хората, г-жа Коларова отговори, че ставайки политик, ти не вземаш сам решенията, те се вземат колективно и
се гласуват от народните представители. По-пълноценна се чувства сега, когато е съветник на г-н Плевнелиев,
отколкото когато е била министър на образованието в служебното правителство на министър Близнашки.

Срещата завърши със снимка и хубави спомени.
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