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Част І. 

Раздел 1.    Общи сведения 

• Родена съм на 2 януари 1962 година в град 

Свищов 

 

• Живея в град Велико Търново              

                      

• Учител по български език и литература СОУ        

                     „Ангел Каралийчев”, град Стражица, област   

                     Велико Търново, от 1988 година 

 



Образование:  

1. Българска филология във ВТУ „Св. 

Кирил и   Св. Методий” – 1986 г.- магистър 

  

2. Психология във ВТУ „Св. Кирил и Св. 

Методий” – 2005 г.- магистър. Дипломна 

работа на тема: „Мотивация за 

литературно творчество” 



Специализации  

• 1. Българска литература във ВТУ „Св. 

Кирил и  Св. Методий” – 1995 г. 

Дипломна робота “Сборникът “Родихме 

се змейове” от Йордан Вълчев – 

връщане към мита”  

 

•  2. Психология във ВТУ „Св. Кирил и                 

Св. Методий” – 1998 г. 



Професионално-

квалификационна степен  

 Първа ПКС от ДИПКУ град Стара 

Загора – 2008 година.  

Дипломна работа на тема: „Опити за 

създаване на лирически текстове в 

ученически литературно-творчески 

кръжок” 



   Участие в текущи квалификационни         

курсове 

• Курс на доц Радослав Радев “Текуща квалификация по БЕЛ” – 

януари 2006 година  

• Курс за базови и специфични компютърни умения на учители по 

БЕЛ – MS Windows 2003, MS Exsel 2003, MS Word 2003, Power 

point – март 2006 година 

• Курс на проф. Маргарита Георгиева на теми:“Системата на 

ученическите писмени текстове”, “Трансформиращ преразказ – 

теоретични и технологични аспекти”, “Обучението по български 

език в условия на билингвизъм” – март 2007 година 

• Курс на Национален педагогически център на теми: „Промени в 

правописните правила”, “Работа с текст” – октомври 2007 

година 



Участие в текущи квалификационни         

курсове 

• Курс на проф. Маргарита Георгиева на теми: 

“Ученическите писмени текстове V – ХІІ клас”, 

“Задачата за създаване на текст на държавния 

зрелостен изпит” – март 2008 година 

• Курс на доц Радослав Радев на тема: „Коментарът и 

коментарното четене в обучението по литература” – 

октомври 2010 година 

• Курс на Център за иновации в образованието 

“Разработване на документация и организация на 

педагогическия процес на деца с допълнителни 

педагогически потребности” – октомври 2011 година 



Участие в текущи квалификационни         

курсове 

• “Съвременни проблеми на обучението по български 

език и литература” – ИПКУ “Д-р Петър Берон”, гр. 

Варна, октомври 1990 година 

• “Нови аспекти на съотношението мит – фолклор – 

литература и неговите интерпретации в учебната 

програма по литература” - ИПКУ “Д-р Петър Берон”, 

гр. Варна, май 1997 година 

• “Съвременен прочит на литературната класика” -

ИПКУ “Д-р Петър Берон”, гр. Варна, септември 1999 

година 

 



Повишаване на квалификацията 

• Участие в семинар “Творчески талант и реализация” 

– Албена, юни, 2012 година 

 



Награди  

•  Плакет от Община Стражица „За принос в 
образованието” - 24 май, 2007 година 

• Грамота от Втори национален конкурс за учители 
творци – октомври, 2010 година 

• Грамота от Трети национален литературен конкурс 
за учители творци – октомври, 2011 година 

• Грамота от Четвърти национален литературен 
конкурс за учители  творци – октомври, 2012 година 

• Грамота от Пети национален конкурс за работещи в 
сферата на извънкласната и извънучилищната 
дейност – юни, 2012 година  

•   



       Награди 

• Грамота от Тринадесети национален ученически 

празник „За хляба наш” от 27-28. 04. 2011  

• Поздравителен адрес от Международен екологичен 

форум „Сребърна – 2011” от 03-04 юни 2011 година  

• Грамота от Националния ученически конкурс „Куба – 

далечна и близка“ от 24 юни 2012 

• Грамота от конкурса „Мадарски конник” – за добро 

представяне  на учениците ми от Литературния клуб 

– май 2010  

• Грамота от конкурса „Живеем в земята на Ботев” – за 

Литературния клуб –май 2010 



Награди  

 

• Благодарствено писмо от Съюз на българските 

биолози за успешно представяне на ученици в 

конкурса “Природата – извор на живот” – 27.05.2008 

• Грамота от Национален ученически конкурс “Аз 

обичам Черно море” – октомври, 2012 година 

• Награда “Константин Величков” за високи 

постижения като български учител и принос в 

развитието на образователното дело – 1 ноември 

2012 година 

 

 



Награди на мои ученици 

           Учебна 2009-2010 година 

     Отличени с  награди на национални конкурси:  

• Деляна Генова от VІ а клас („Морето, морето, 

морето”, „Възкресения”, „Моите детски мечти”, 

„Живеем в земята на Ботев”),  

• София Иванова от VІІІ б клас („За хляба наш”),  

• Станислава Иванова от VІІІ в клас („Бог е Любов”),  

• Силвена Яламова от VІІІ в, („Мадарски конник”) 

• Радослав Драганов от V а („Мадарски конник”) 

• Преслава Цанева от V а клас („Мадарски конник”) 



НАГРАДИ НА МОИ УЧЕНИЦИ 

         през учебната 2010-2011 година 

   Деляна Евгениева Генова –VІІ а клас –  

      на националните литературни конкурси: 

•  „Стоян Михайловски” 

•  “Морето, морето, морето” 

•  „Любовта в нас” 

•  „Моите детски мечти” 

•  „Водата – извор на живот” 

•  „Възкресения” 

•  „Живеем в земята на Ботев” 



НАГРАДИ НА МОИ УЧЕНИЦИ – 2010-2011 година 

•  Симона Иванова Стефанова – VІІ в клас – на  националния 
литературен конкурс „Стоян Михайловски”  

•  Преслава Руменова Цанева – VІ а клас – на националните 
литературни конкурси „Духът на българина” и „За хляба наш” 

• Паулина Тодорова Никова – ІХ а клас – на националния 
литературен конкурс „Водата – извор на живот” 

•  Ралица Емилова Цонева – VІІ б клас - на националния 
литературен конкурс „Сребърна 2011” 

•  Франческа Боркова Михайлова – VІІ б клас - на националния 
литературен конкурс „Възкресения” 

• Светла Кюранова Минкова – ІХ а клас – на областния конкурс 
„Велико Търново в мечтите” 

• Анжелика Искренова Илиева – VІІ в клас – І място на областния 
конкурс „Велико Търново в мечтите” 

•  Ивета Георгиева Георгиева – V а клас – ІІ място на областния 
конкурс „Велико Търново в мечтите” 

 



Награди на мои ученици - учебна 2011-2012 

година  

 

• 1. Преслава Руменова Цанева – VІІ а клас – поощрителна награда за 
разказ в националния конкурс „Духът на българина”, Силистра 

 

• 2. Ралица Ноткова Радева – ІХ клас –национален конкурс „Морето, 
морето, морето”, град Варна; 

   - ІІ място в националния конкурс за есе „Делото на братя Миладинови”, 
Институт по етнология, фолклор и етнография към БАН, София;  

  - за есе в конкурса „Рождество на Спасителя”, Бургас 

 

• 3. Деляна Евгениева Генова – VІІІ б клас – за стихотворение в конкурса 
„Рождество на Спасителя”, Бургас; 

   - за есе в конкурса „Обичам природата и аз участвам” на Фондация 
„Димитър Бербатов” 

 

• 4. Александра Атанасова Колева – ІV а клас - за стихотворение в 
конкурса „Рождество на Спасителя”, Бургас 

 

  



Награди на мои ученици - учебна 2011-2012 

година 

• 1. Деляна Евгениева Генова – VІІІ б клас - ІІ място в 

раздел „Поезия” в Национален конкурс „Моите детски 

мечти” – Национален дворец на децата, 24. ІІ. 2012 г. 

• 2. Ралица Ноткова Радева – ІХ клас – І  място в 

раздел „Проза” в Национален конкурс „Моите детски 

мечти” – Национален дворец на децата, 24. ІІ. 2012 г. 

       - отличие в Международен поетичен конкурс 

„Кастело ди Дуино”, град Триест, Италия, март, 2012  

      - отличие в конкурс на Регионална библиотека 

„Петко Рачов Славейков”, град Велико Търново „Аз, 

Паисий, събрах и написах за моя български род…”, 

15. ІІІ. 2012 г. 



Награди на мои ученици - учебна 2011-2012 

година 

• 3. Ивета Георгиева Георгиева – VІ а отличие в конкурс на 
Регионална библиотека „Петко Рачов Славейков”, град Велико 
Търново „Аз, Паисий, събрах и написах за моя български 
род…”, 15. ІІІ. 2012 г. 

• 4. Преслава Руменова Цанева – VІІ а  - отличие в конкурс на 
Регионална библиотека „Петко Рачов Славейков”, град Велико 
Търново „Аз, Паисий, събрах и написах за моя български 
род…”, 15. ІІІ. 2012 г. 

• 5. Велислава Боянова Велинова – VІ б - отличие в конкурс на 
Регионална библиотека „Петко Рачов Славейков”, град Велико 
Търново „Аз, Паисий, събрах и написах за моя български 
род…”, 15. ІІІ. 2012 г. 

• 6 Биляна Мирославова Никифорова – VІ б клас - отличие в 
конкурс на Регионална библиотека „Петко Рачов Славейков”, 
град Велико Търново „Аз, Паисий, събрах и написах за моя 
български род…”, 15. ІІІ. 2012 г. 

•   

 



Раздел 2. Педагогическа дейност 

Собствена философия на преподаване 

• Обучението е фокусирано върху ученика 

• Обучението е двустранен процес – преподаване и 

учене 

• Усвоените знания и придобити умения подпомагат 

формирането на собствената идентичност на младия 

човек ( Кой съм аз? Какво искам? Какво мога?). В 

този смисъл са много по-важни от успеха на НВО и 

ДЗИ 

• Обучението по БЕЛ има най-важен дял в процеса на 

формиране на идентичност 

 



 ОТГОВОРНОСТИ 

 

• Дейността на преподавателя е свързана с 

осъществяване на организационни връзки, 

взаимоотношения и взаимодействия с: 

• - учениците 

• - техните родители 

• - учители и възпитатели от същото и други училища 

• - управленския и административния персонал на 

училището 

• - експерти в РИО и МОМН 

• - институти и звена за квалификация на учители 

 

 



 ОТГОВОРНОСТИ 

 УЧЕБНА ПРОГРАМА  

• През учебната 2012 -2013 година  

преподавам български език и литература в VІ а, VІ в,  

VІІ а, VІІ б и VІІ в класове 

• Подготвени годишни разпределения на учебния 
материал 

• Материали за входящи контролни, класни работи 

• Мултимедийни презентации за уроците за биография 
на писатели 

• Тестове върху произведения, изучавани в VІІ клас 

• Оценяване на индивидуалните постиженията -
писмено, устно  



ОТГОВОРНОСТИ 

 

    Председател на Методическо обединение на 

учителите по български език и литература и по чужди 

езици 

• Създаване план за работата на МО 

• Протоколи на сбирките 

• Информация за работата на МО 

 

 



ОТГОВОРНОСТИ 

 

  Литературен клуб “Ангел 

Каралийчев”: 
• неформален 

• доброволно участие 

• членове – ученици, учители, поети – около 70 

• създаден на 11 май 2007 година 

• сбирки на клуба по повод годишнини на творци 

• традиционни сбирки: “Коледа в стихове”, “Магията 

любов”, “Рожден ден на клуба” 

 



МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

• Беседа 

• Лекция с мултимедийна презентация 

• Коментарно четене 

•  Проблемни ситуации 

- творчески задачи 

- обсъждане, дискусия 

 



      Оценяване на работата на учениците 

• Доверие и оптимизъм по отношение развитието на 
детето 

• Акцентиране върху силните страни на характера и 
способностите на ученика 

• Разкриване реалните интелектуални и практически 
способности на ученика 

• Търсене динамиката на развитието, а не моментното 
състояние 

• Обективност при оценяването 
 
 
 



Раздел 3. Научно-методическа 

дейност  

Участие в методически сбирки 

• Лекция на доц. Радослав Радев „Коментарът и 

коментарното четене в обучението по литература”- 

октомври, 2009 година 

• Лекция на проф. Валери Стефанов „Вапцаров, 

литературата, историята” – ноември 2009 година 

• Среща с доц. Владимир Атанасов и представянето 

на книгата му „Вапцаров в света на постмодерната 

комуникация” – февруари 2010 година 

• Участие в представянето на романа на Николай 

Табаков „Няма да е все така” с есе “За хората и 

птиците”- 19 февруари 2009 година 



 

Раздел 3. Научно-методическа 

дейност  

 
   Член на Областната комисия за проверка и оценка на изпита за 

НВО по БЕЛ – VІІ клас за учебните: 

- 2011-2012 година 

- 2010-2011 година 

- 2009-2010 година 

- 2008-2009 година 

- 2007-2008 година 

   

   Член на Областната комисия за проверка и оценка на 

олимпиадата по БЕЛ – областен кръг – април 2012 година 

  

 

 



МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА 

УРОЦИ  

• План за открит урок в VІ б клас: “Под игото” от Иван Вазов 

.”Представлението”. Силата на духовността по време на 

робството”- април, 2008 година 

• План за открит урок по литература в VІІ б клас: „Самостоятелен 

анализ на фигури и тропи в елегията „Заточеници” от Пейо 

Яворов  – април, 2009 година 

• План за открит урок по литература в VІІ а клас: “Пътят на 

борбата – път към безсмъртието – обобщение върху 

стихотворението „На прощаване в 1868 година” от Христо Ботев 

октомври – 2010 година 

• План за открит урок в VІІІ в клас „Мисията на изкуството” – 

април 2011 година 

• План за открит урок по литература в VІ в клас 

    “Недоумение или възхищение буди постъпката на Серафим 

(“Серафим” от Йордан Йовков)? – ноември, 2011 година 

 



         Открити уроци  
пред учители по БЕЛ от община Стражица 

 

• Открит урок в VІ б клас: “Под игото” от Иван Вазов 

.”Представлението”. Силата на духовността по време 

на робството”- април, 2008 година Открит урок по 

литература в VІІ б клас: „Самостоятелен анализ на 

фигури и тропи в елегията „Заточеници” от Пейо 

Яворов  – април, 2009 година 

• Открит урок по литература в VІІ а клас: “Пътят на 

борбата – път към безсмъртието – обобщение върху 

стихотворението „На прощаване в 1868 година” от 

Христо Ботев – 7 ноември – 2010 година 



Открити уроци пред учители по БЕЛ от 

област Велико Търново 

• Открит урок по литература в VІ в клас 

    “Недоумение или възхищение буди постъпката на 

Серафим (“Серафим” от Йордан Йовков)?” – 30 

ноември, 2011 година пред учители по БЕЛ от област 

Велико Търново 

 

 

 

 



Участие в инициативи с учениците 

• Участие в Театрален ученически фестивал “Малкият 
принц”, организиран от Първо българско читалище – 
Свищов, май 2000 г. с постановката “Спомените на 
един вълшебник” 

• Участие в Театрален ученически фестивал “Малкият 
принц”, организиран от Първо българско читалище – 
Свищов, май 2008 г. с постановката “Многострадална 
Геновева” 

• Издаване на стихосбирка “Младите поети на 
България” – ноември, 2011 година. Съставител 
заедно с Нели Кръстева 

• Участие в коледно литературно четене – 15.12.2011 
в град В. Търново 

• Участие в среща с Виктор Самуилов – 22 май 2012 



Участие в работата по проекти 

• В проект “Магията на водата и на растенията” – 

    - насочване учениците съм събиране и записване на 

предания и легенди за водата 

    - редактиране 

    - насочване учениците съм създаване на лирически 

текстове за водата 

    - представяне на текстовете 



        ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МЕН  

ИНИЦИАТИВИ С УЧЕНИЦИТЕ – годишнини на творци 

• 100 години от рождението на Вапцаров – 24.11.2009 

• 90 години от рождението на Валери Петров – 
22.04.2010 

• 130 години от рождението на Йордан Йовков – 
9.11.2010 

• 155 години от рождението на Стоян Михайловски – 
7.01.2011 

• 190 години от рождението на Раковски – 20 април 
2011 

• 145 години от рождението Пенчо Славейков – 
26.04.2011 

• 125 години от рождението на Ран Босилек -
26.09.2011 

 

 



ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МЕН  

ИНИЦИАТИВИ С УЧЕНИЦИТЕ – годишнини на 

творци 

• 130 години от рождението на Теодор Траянов – 

30.01.2012 

• 125 години от рождението на Димчо Дебелянов – 

29.03.2012 

• 115 години от рождението на Асен Разцветников – 

6.11.2012 

• 150 години от рождението на Алеко Константинов – 

14.01.2013 



ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МЕН  

ИНИЦИАТИВИ С УЧЕНИЦИТЕ - представяне на 

поети 

• Лучиан Блага - румънски поет, есеист, драматург и 

философ -заедно със студенти и преподаватели от 

Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и 

Методий”. Стиховете на румънския творец, 

предложен за Нобелова награда, звучаха на двата 

езика. Преподавателите от ВТУ Роксандра Ламбро и 

Добромир Андреев представиха накратко драмите и 

есетата на Лучиан Блага – 9 май 2012. Есе “За 

изтичането на времето” 

 



ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МЕН  

ИНИЦИАТИВИ С УЧЕНИЦИТЕ - представяне на 

стихосбирки 

• Представяне на стихосбирката „Има, има любов” на 

Николина Проданова - 14 май 2009 година. Есе “За 

стихосбирката “Има, има любов” 

• Подготовка представяне на стихосбирката “Бяла 

надежда” от Николай Христов – 14 февруари 2013 

година 



Публикации 

 

• “Играта на превъплъщаване - една ефективна форма 

на работа в литературно-творчески кръжок” в “ІХ 

национален педагогически форум “Международни и 

национални образователни политики и практики”, Ст. 

Загора, 2008 или www.dipku_sz.net 

• “Предизвикателства пред ръководителя на 

литературно-творчески кръжок” в “ІХ национален 

педагогически форум “Международни и национални 

образователни политики и практики”, Ст. Загора, 

2008 или www.dipku_sz.net 

 

 

 



Публикации 

 

• “Пегас(чета)” от Стражица” в електронно списание 

“Думите”, бр.1 

 

• “Малките наследници на Каралийчев” в електронно 

списание “Думите”, бр.1 

 

• “За стихотворния сборник „Младите поети на 

България“в електронно списание “Думите”, бр.1 

 

 



           Публикации 

 

• Разказ “Жабчето” в сборник “Ветрилото на дъгата”, 

София, 2010 

 

• Стихотворение “Измерване на времето” в сборник 

“Меридианът на нощта” ,София, 2011 

 

• Есе “Уроци по румънски” в сборник “Неизбродни 

вселени” ,София, 2012 



Публикации за работата ми в медии 

• “В Стражица отбелязаха годишнината на Асен 

Разцветников” – в-к “Борба”, 7 ноември 2012 

• “Ученици от литературен клуб “Ангел Каралийчев” 

отбелязаха 145 години от рождението на Пенчо 

Славейков” – в-к “Борба”, 27 април 2011 



ПУБЛИКАЦИИ ЗА РАБОТАТА МИ В МЕДИИ  

• “Средношколски конкурс за поезия „Възкресения“ 

2012 – Добрич” – електронно списание “Думите”, бр.2 

• “Ученическа викторина за Ангел Каралийчев” -  

 вестник “Борба” бр. 112 / 2012-06-14 

• “МЛАДИТЕ ПОЕТИ НА БЪЛГАРИЯ”- 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН на Община 

Стражица,Брой 30, Година 5, декември 2011 

• “Кръгла маса, посветена на творчеството на 

Каралийчев”- ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН, Брой 

33, Година 5,Април, Май 2012 

 



ПУБЛИКАЦИИ ЗА РАБОТАТА МИ В 

МЕДИИ 

• “В Стражица представиха поетичен сборник на 23 

ученици” – вестник “Борба, бр. 227 / 2011-11-28 

• “Седем педагози от областта са отличени в 

литературен конкурс”-  вестник “Борба, бр. 203 / 

2011-10-25 

• “Отличиха седем педагози в национален конкурс за 

творци”- Общинска информационна агенция – 

Велико Търново- 20.10.2011г. 

• “Осем преподаватели с награда „Константин 

Величков“ на официалната церемонията”- Раабе, 

7.11.2012 

 

 

 



ПУБЛИКАЦИИ ЗА работата ми В МЕДИИ 

• “ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ” - ИНФОРМАЦИОНЕН 
БЮЛЕТИН на Община Стражица, ноември 2007 

• “Раздадоха наградите ''Константин Величков'‘- 
TEACHER.bg,02.11.2012 

• ПРЕМИЕРЪТ БОЙКО БОРИСОВ ОТКРИ НОВАТА СГРАДА НА 
СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ В ГР. СЪЕДИНЕНИЕ И НАГРАДИ ОСЕМ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ С ПРЕСТИЖНОТО ОТЛИЧИЕ 

„КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“- 
http://www.minedu.government.bg  

• “Обявиха одобрените имена в конкурса за учители 
творци” - TEACHER.bg,03.10.2012 

• “Резултати от конкурса” - 24 Jun 2012 by 
amistadbgcuba,  

 

http://www.minedu.government.bg/news-home/2012/12-11-01_novo-uchilishte.html
http://www.minedu.government.bg/news-home/2012/12-11-01_novo-uchilishte.html
http://www.minedu.government.bg/news-home/2012/12-11-01_novo-uchilishte.html
http://www.minedu.government.bg/news-home/2012/12-11-01_novo-uchilishte.html
http://www.minedu.government.bg/news-home/2012/12-11-01_novo-uchilishte.html
http://www.minedu.government.bg/


ПУБЛИКАЦИИ ЗА работата ми В МЕДИИ 

• “Наши ученици отбелязаха 115 години 

от рождението на Асен Разцветников” -strazhitsa.e-

gov.bg/od.htm , 7.11.2012 

• “В Стражица отбелязаха 125 години от рождението 

на Димчо Дебелянов” – в-к “Борба”, 30.03.2012 

• “Две момичета спечелиха награди от конкурса “Бог е 

любов” – в-к “Янтра днес”,бр.82, 29.04.2010 

• “Отличия за ученици от Стражица” – в-к “Борба”, 

бр.48, 08.03.2012 

• “В Стражица четоха поезията на Лучиан Блага” – в-к 

“Борба”, 11.05.2012 

 

 

 



В медиите 

• Интервю на журналистката Кармен Манукян за 

отбелязването на годишнината на Вапцаров и 

преподаването му в училище в нейното предаване 

„Нощен хоризонт” – 24 ноември 2009 година 

• Интервю на журналистката от БНР Галина 

Дойчинова в предаване за Каралийчев, част от 

поредица предавания за забравените български 

писатели - 10 март  2012 година  



БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ  

• Организиране на състезание “Знаете ли български?” 

– 18 февруари 2013 между отбори от трите седми 

класа 

• Участие в Шести национален конкурс за работещите 

в сферата на извънкласната дейност 

• Представяне поезията на Марин Сореску (1936-1996) 

заедно с преподаватели и студенти от ВТУ 

• Представяне на стихосбирката “Бяла надежда” от 

Николай Христов 



                  ПРИЛОЖЕНИЕ  

15 септември 2009 година  

 



15 септември 2010 

 



15 септември 2011 

 



Годишнината на Валери Петров –  

22 април 2010 година 

 



Национален дворец на децата – 22 април 2008 

 



Силистра, 31 октомври 2008 година 

 



Национален дворец на децата – 

декември 2008 

 



Русе, 26 април 2009 година 

 



11 май 2010 година – рожден ден на клуба 

 



На сбирката “Магията любов” –  

14 февруари 2010 година 

 



Наградените в конкурса “Велико Търново 

в мечтите” – април 2011 година 

 



След годишнината на Асен Разцветников – 

 6 ноември 2012 

 



Наградените в конкурса “Аз, Паисий…”-  

април 2012 година 

 



24 май 2012 година 



Викторина за патрона на училището – 11 юни 

2012 година 

 



На награждаването на “Кастело ди Дуино”в 

Триест през 2009 с Мара и 2012 с Ралица 



Участници в Международния поетически конкурс 

“Кастело ди Дуино” в Кметството на Триест -  24 

март 2012 

 



Албена, юни 2012 година 

 



1 ноември 2012 година 

 


