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Apie mane  

Mano vardas Angel Hristov, esu iš Varnos, Bulgarijos. Baigiau „First English Language School“ 

anglakalbių vidurinę mokyklą Sofijoje, o po to pasirinkau aukštojo mokslo studijas kompiuterių 

programavimo ir inžinerijos srityje. Dabar man yra penkiasdešimt metų. Šiuo metu gyvenu 

mažame kaimelyje Barselonos pakraštyje, Ispanijoje.  

Kai buvau jaunesnis, situacija mano šalyje buvo visai kitokia nei yra dabar. Tikrai žinojau, kad 

užsienyje jausiuosi geriau ir būsiu laimingesnis. Taip jau susiklostė gyvenimas, jog prieš daugelį 

metų atsidūriau Barselonoje ir nusprendžiau likti gyventi šiame mieste visam laikui. Visada gerai 

mokėjau užsienio kalbas ir man visada sekėsi mokyti kitus. Todėl nusprendžiau pradėti siūlyti 

anglų kalbos kursus visiems norintiems. Pradėjau reklamuoti savo paslaugas socialiniuose 

tinkluose ir nedideliuose reklaminiuose skelbimuose įvairiose miesto vietose. Dažniausiai 

organizuoju individualias pamokas, tačiau turiu ir nedideles mokymosi grupes, kurioms  vedu 



 

pamokas tiek internetu, tiek asmeniškai. Esu įmonės „Celtic Academy VEDA“ įkūrėjas ir 

savininkas. Tai – švietimo akademija, kurioje yra teikiamos kalbų mokymo (anglų, ispanų, rusų ir 

bulgarų) paslaugos bei organizuojami kūrybiniai užsiėmimai (internetu ir asmeniškai). 

 

Nuotrauka: http://www.celticacademyveda.es/servicios 

Nors visada ėjau kalbų mokymosi, kompiuterių ir mokymo sričių keliu, didelė dalis manęs visada 

domėjosi menu. Pamenu, vaikystėje mėgau tapyti ir daryti įvairius dirbinius iš molio. Aišku, tada 

buvo visai kiti laikai. Augti Bulgarijoje prieš demokratinius pokyčius, 1989 metais, buvo sunku, o 

noras realizuoti save meno srityje buvo iššūkis, kurio imtis tuomet neturėjau drąsos. Todėl 

nusprendžiau eiti saugiu keliu, tačiau tapyba visada buvo ir iki šiol išliko mano mėgstamiausiu 

pomėgiu ir būdu atsipalaiduoti bei atrasti save.  

Mano kelias link kultūros ir kūrybos sektoriaus (KKS) ir svarbiausi pasiekimai iki 

pandemijos 

Apsigyvenus Barselonoje ir ten plėtojant savo mokytojo karjerą, atsirado daugiau laisvės ir 

daugiau laisvo laiko – mano pamokos dažniausiai vykdavo vakarais arba savaitgaliais. Laisvą 

laiką, kurio turėjau, nusprendžiau skirti savo mylimam pomėgiui. Gyvenu name, todėl garažas 

laikinai tapo mano studija. Dėl remonto darbų kurį laiką užsiėmimus teko vesti studijoje.  

Vieną dieną Barselonos Vizualiųjų menų mokyklos studentas pamatė vieną iš mano paveikslų ir 

pasakė, jog žavisi mano technika. Į kitą užsiėmimą jis atsinešė keletą savo tapytų paveikslų ir 

paklausė mano nuomonės bei patarimo, kaip galėtų juos patobulinti. Pamenu, kad visą 

susitikimui skirtą laiką praleidome ne mokydamiesi anglų kalbos, o įnirtingai diskutuodami apie 

meną. Galiausiai jis pasakė: „Turėtumėte nukreipti savo mokymo įgūdžius kita linkme. Manau, 

kad jums pasiseks, nes jau turite pakankamai erdvės tai padaryti!“ Supratau, kad tai yra puiki 

idėja ir niekas man netrukdo pabandyti jos įgyvendinti. Garažą paverčiau savo nuolatine studija, 

įsigijau reikiamą įrangą ir pradėjau kurti idėjas mokymams bei seminarams. Studentas, pasiūlęs 



 

man idėją mokyti meno paslapčių, taip pat labai padėjo rasti žmonių, norinčių registruotis į 

mano kursus. Jis reklamavo mano paslaugas savo kolegoms Barselonos Vizualiųjų menų 

mokykloje bei įvairiems menininkams. Pirmąją studentų grupę subūriau palyginti greitai, o 

neilgai trukus jau turėjau keturias skirtingas grupes. Rengiau įvairius teminius užsiėmimus, 

organizavau studijų grupes ir kartais į savo užsiėmimus pakviesdavau garsius menininkus.

 

Nuotrauka: Angel Hristov asmeninio archyvo nuotr. 

Pagrindinių savo pareigų ir mokinių, kuriuos mokau kalbų, neatsisakiau: radau būdą suderinti 

abi šias veiklas ir, nors laisvalaikio turėjau gerokai mažiau nei anksčiau, buvau laimingesnis nei 

bet kada. 2015 metų lapkritį oficialiai įregistravau savo švietimo akademiją, kurią pavadinau 

„Celtic Academy VEDA“.  

 



 

Iššūkiai, su kuriais susidūriau pandemijos metu, bei novatoriški sprendimo 

būdai, skirti šiems iššūkiams įveikti  

Pandemijos metu man nebuvo sunku perkelti anglų kalbos pamokas į internetinę erdvę, nes 

beveik pusė mano mokinių vis tiek teikė pirmenybę šiam mokymosi būdui. Nepaisant to, visą  

laiką liūdėjau, kad negaliu ir toliau organizuoti kūrybinių užsiėmimų, kurie tapo įkvėpimo ir 

tobulėjimo šaltiniu tiek daugeliui jaunų menininkų, tiek man pačiam.  

Ir tada man į galvą šovė mintis: jei internetu galima mokyti kalbų, turėtų būti būdas mokyti ir 

meno. Investavau šiek tiek pinigų į profesionalią kamerą bei techninę įrangą ir pakviečiau savo 

mokinius į eksperimentinę dailės pamoką internete, kurios metu jie turėjo nupiešti gyvą modelį. 

Įrangą sudėliojau taip, kad modelį keturių kamerų pagalba būtų galima pateikti iš keturių 

skirtingų kampų. Stebėti tiesioginę pamokos transliaciją buvo galima privačioje internetinėje 

bendravimui skirtoje platformoje, prie kurios prisijungti galėjo tik studentai. Tokiu būdu jie ne 

tik galėjo pasirinkti, kokiu kampu piešti, bet ir galėjo tai daryti patogiai įsitaisę savo namuose. 

Pirmosios eksperimentinės pamokos sulaukė didelės sėkmės. Tai man suteikė motyvacijos ir 

toliau analizuoti ir išbandyti naujus metodus, medžiagas bei įvairius būdus, kaip 

konceptualizuoti meno sritį, kurioje dirbau daugelį metų. Taip pat pradėjau vesti teorinius 

užsiėmimus nuotoliniu būdu, kurie buvo ne tik mokomieji, bet ir padėjo nusiraminti šiuo 

neramiu laikotarpiu.  

 

Nuotrauka: Angel Hristov asmeninio archyvo nuotr. 



 

 

Pandemijos dėka turėjau laiko susikaupti, sukurti kažką visiškai naujo ir šiek tiek drąsesnio nei 

buvau įpratęs. Man tai atrodė puiki mintis, nes visada norėjau turėti šiek tiek daugiau laiko, kad 

galėčiau sutelkti dėmesį į meną ir perkelti jį į kitą lygį.  

Supratau, kad esu geroje vietoje, esu sveikas, laimingas ir galiu ir toliau užsiimti tuo, kas man 

labai patinka. Be negatyvių minčių ir neužtikrintumo jausmo, pandemija man taip pat suteikė 

galimybę stabtelėti ir pažvelgti į viską iš kitos perspektyvos. Izoliacija ir vienatvė privertė mane 

rimtai susimąstyti. Nebuvo lengva, bet man pavyko įveikti kliūtis ir sugalvoti sėkmingų idėjų. 

Apibendrindamas galiu pasakyti: mums, žmonėms, labai lengva susikoncentruoti tik į neigiamus 

gyvenimo etapus, tačiau turint tinkamą požiūrį ir iniciatyvų mąstymą, ką nors pozityvaus galima 

atrasti bet kurioje situacijoje!   

Už kampo jūsų visada laukia kas nors pozityvaus! Jums tiesiog reikia atsimerkti ir apsižvalgyti 

aplink, kad tai pastebėtumėte! 

 

Mano ateities planai ir siekiai plėtoti savo karjerą KKS  

Covid-19 pandemija neabejotinai yra vienas didžiausių iššūkių šių dienų istorijoje. Trumpalaikis 

ir ilgalaikis viruso sukeltų pasekmių poveikis pastebimas visose gyvenimo srityse. Vis dėlto man, 

kaip žmogui, kuris visada mato pusiau pilną stiklinę, kažkaip pavyko visoje šioje situacijoje rasti 

ir teigiamų pusių. Dėl Covid-19 viruso sukeltos pandemijos jaučiausi nepatogiai, situacija man  

kėlė nerimą, tačiau tuo pat metu jaučiausi visiškai normaliai. Normaliai, nes didžiąją laiko dalį ir 

taip praleidžiu namuose; buvo nepatogu ir neramu, nes dėl socialinių apribojimų turėjau 

atšaukti savo dailės pamokas. Bent jau pradžioje… 

  

Nuotrauka: Angel Hristov asmeninio archyvo nuotr. 



 

 

Nė vienas iš mūsų nežinome, kada baigsis pandemija ir ar apskritai gyvenimas kada nors grįš į 

įprastas vėžes. Nepaisant to, planuoju ir toliau ieškoti būdų, kaip plėtoti veiklas, kurios mane 

džiugintų ir kuriomis užsiimdamas galėčiau prisitaikyti prie situacijos. Tikrai pasiilgau normalaus 

bendravimo, tačiau socialinė izoliacija ir sparti technologijų plėtra man atvėrė naujas galimybes 

dirbti, bendrauti ir tobulėti. Tikiuosi, jog artimiausiu metu galėsiu atnaujinti veiklą realiame 

gyvenime, tačiau ir toliau organizuosiu internetinius užsiėmimus, nes manau, kad šis metodas 

turi didelį potencialą.   

Mano patarimas žmonėms, norintiems dirbti KKS 

Tobulėti meno srityje nėra lengva. Vien talento niekada negana. Visada reikia būti atviram 

iššūkiams, nenustoti ieškoti būdų tobulėti bei niekada nestovėti vietoje. Išbandykite naujus 

dalykus, leiskite sau klysti, bandykite iš naujo ir niekada nepasiduokite!  

Atraskite veiklą, kuri daro jus laimingais ir teikia jums džiaugsmo, skirkite laiko poilsiui bei laiko 

viskam apgalvoti. Jei gyvenimas jums duoda išbandymų, nenusiminkite: žinokite, kad galite 

pasiekti beveik viską. 

 

Šią gerosios praktikos istoriją parengė asociacija Know and Can Association. 

 

 

Klausimai savianalizei 

 

1. Kada žmogus gali nuspręsti pakeisti savo karjeros kelią? 

2. Ar man svarbu, kad darbas mane džiugintų? 

3. Ar įmanoma savo pomėgį paversti sėkminga profesija ir pajamų šaltiniu?  

4. Ar yra būdas derinti savo profesiją su mėgstama veikla? 

5. Ko aš išmokau iš šios istorijos? Ar ją perskaičius atsirado daugiau motyvacijos ir 

įkvėpimo? 

 


