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 13 май 2022г. Голямо междучасие. Ние, Диана Глухарска, Елена Варошкина и Александър 

Кирилов, чакаме учениците от XII а клас в класната им стая. Имаме уговорка, но те малко закъс-

няват. В стаята са Михаела Христова, Моника Ремзиева и Димитър Николиев. Влизат запъхтени 

Иван Ласкин, Аделина Стоименова, Виктория Георгиева и Кристина Николчова. Трябваше и 

други да дойдат, но времето напредва и ние бързаме с въпросите:  

Диана: Ще ви бъде ли тъжно за учителите и за училището? 

Иван: Да, много. Училището си е страхотно и на всички много ще ни липсва. Прекарахме си стра-

хотно тук, някои 5, а други 8 години в това училище. Все пак ученическите години са едни от най-

хубавите.  

Михаела: Като цяло ще ми липсва училището, но не много. 

Кристина: Аз уча в това училище от 8 години и ми беше изключително приятно. Много ми помог-

наха учителите, сприятелих се много със съучениците и не само с тях. Наистина и на мен ще ми липсва 

много училището. 

Елена: Кога изкарахте първата си 

слаба оценка? 

Аделина:  В VI клас по английски беше. 

Елена: Тъжно ли ти беше? 

Аделина: Целият клас ги получихме, бях-

ме направили нещо при г-жа Баракова и беше 

за наказание. 

Виктория: Аз никога не съм имала двойка. (Другите дюдюкат) 

Иван: Моята първа двойка беше по математика в Vклас, си спомням, на едно домашно и после има-

ше още нещо, някаква беля, и си получих заслужена двойка. 

Криси: Не знам в кой клас е била, но си спомням, че математиката не ми е вървяла никога и със 
сигурност беше по математика. 

ЕДИН НЕРАЗДЕЛЕН КЛАС 



 

 3 

Александър Кирилов: Вълнувате ли се за бала? 
Аделина: Да, много.  
Виктория: Да, още от 10 клас. Само за това говорим и мис-
лим. 
Кристина: Вълнуваме се, ама не е точно най-хубавото вълне-
ние, но по-скоро сме тъжни.  
Иван: По-скоро е носталгично, отколкото радостно. Ученически-
те години остават вече назад. Някак си е краят на нещо и сме дос-
та тъжни и по-малко радостни. Хубавото е, че след всеки край 
идва ново начало. 
Кристина:  И има ДЗИ, който е единствената част от процеса 
по завършване, която никак не ми харесва.  
Аделина: Не съм съгласна да има матури. Искам те да бъдат 
само за тези, които не са показали резултати през годините.  

Елена: Какви искате да станете? Къде ще канди-

датствате? 

Виктория: Аз съм се насочила към счетоводство. Пък дали то 

ще се окаже сигурното, животът ще го покаже. 

Кристина: До 11 клас бях твърдо решена да стана ветерина-

рен лекар, но после променях нееднократно мнението си и ще 

видим какво ще стане. Все още не съм се насочила към универси-

тет, специалност или професия. Ще видим.  

Иван: Е, това винаги и бил най-трудният въпрос. Все ме тегли 

към журналистиката. Предпочитам аз да вземам интервю, а не на 

мен да ми вземат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аделина: Аз от малка, когато ме питаха „Каква искаш да станеш?“, винаги казвах, че искам да ста-

на художник, обаче сега не се колко се е променило искам да стана творец и да имам свобода.  

Влизат Георги Щъркелов и Даниел Огнянов:  

Георги Щъркелов: Като порасна голям искам да стана полицай, за да хващам лошите хора.  
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ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА—откакто се помня, искам да  
       бъда учител             

Госпожа Емилия Михайлова е толкова лъче-

зарна и усмихната и когато разбрахме, че вече 

36 години е преподавател по български език, 

ние, Ивайла Андреева, Ивона Пещерска и Сте-

фан Василев, решихме, че задължително трябва 

да вземем интервю с нея. Другият повод да се 

срещнем е абитуриентският бал на нейния ви-

пуск. Тя е класна на XIIа клас и с някои от уче-

ниците е от 8 години. 

 

  Ивона: Тъжно ли ви е, че се разделяте с 

учениците от XII клас,  които сте водили 8 

години? 

Ами, да. Винаги на един учител му е тъжно и ви-

наги си спомням добре моите ученици в V клас— 

когато минаваме под венеца, и после в XII клас— 

с красивите костюми и рокли на бала! Те пораст-

ват пред очите ни и хем се радваме, че вече са по-

раснали, хем малко ни е тъжно, защото завършват 

пък ние ги обичаме! Свикваме с тях!  Влагаме 

много емоции! Чувствата са смесени -  хем се рад-

ваш, че са пораснали, стана ли са големи—вече 

младежи и девойки, хем в същото време ти е тъж-

но, защото се разделяш с тях, и за това чувствата 

са така малко смесени! 

Ивайла: Кой пореден випуск абитуриенти 

изпращате? 

Не знам колко точно, не съм ги броила. Доста са, 

около 8. Имаше такива, които съм взела от по-

големи в IX клас и съм ги извела до XII. Много са, 

но всички си ги помня поименно. 

Стефан: Защо избрахте 

тази професия? 

Откакто се помня, искам да 

бъда учител и когато бях в V 

клас, т.е когато бях колкото 

вас сега, аз вече исках да бъда 

учител по български език и 

литература. До тогава исках да 

съм учител, но не знаех по ка-

къв предмет, но от пети клас 

вече знам, че искам да бъда 

учител по български език и 

литература и винаги съм иска-

ла  това.  Тъй че не знам защо 

съм го избрала, но тази профе-

сия винаги много ме е привли-

чала.  

Когато бях мъничка, си учех 

уроците, като преподавах на 

кукли, мечета и разни играчки. 

Строявах ги. Много двойки 

пишех тогава. Сега не пиша 

толкова много двойки, но то-

гава пишех страшно много, 

карах се, наказвах, изобщо бях много строга учител-

ка. И това мое желание не се променило  изобщо. 

Значи, аз от пети клас исках да бъда учител по бъл-

гарски език и литература, това завърших, с огромно 

желание преподавам вече много години. Сутрин се 

събуждам с желанието да преподавам, тоест не 

ми омръзнало да ходя на работа. 

Стефан: Коя беше най-трудната Ви година? 

Най-трудната година за един учител според мен е 

първата година, защото тогава той има нужда от по-

мощ и подкрепа. Човек завършва и се подготвя за 

професията си, обаче истински я усвоява едва тога-

ва, когато започне да я работи. Тогава вече разби-

раш, че имаш нужда от помощ от колеги с повече 

опит, които да ти покажат, да дадат съвет. Така че 

според мен първата година е най-трудната. 

В ГЛАВНАТА РОЛЯ 
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Ивайла: Следващата учебна година ще бъдете класна на петокласниците. Трудно ли е да се 

„върнете” в V клас? 

Не, на мен не ми е трудно, защото аз не съм спира-

ла да водя малките. Хубавото на нашето училище, 

е че ние преподаваме от V до XII клас. Трябва един 

период от време, в който да пренасочиш чувствата 

и емоциите си към новите ученици. Този период от 

време е лятото. Чакаш ги много развълнуван, защо-

то трябва да се запознаеш с тях, трябва и те да те 

опознаят, трябва да създадеш един много хубав 

климат в класа, за да им е уютно на всички и да 

станат приятели.  

Ивона: Може ли да разкажете интересен момент от вашата практика? 

Интересните моменти са много, имам и комични моменти, имам и много щастливи моменти. Имала съм учени-

ци, които са спечелили конкурси - това ме е правело безкрайно щастлива. Също съм имала и ученици, който са 

печелели хиляди стипендии, което също ме е правело много щастлива. Имало е и комични моменти. Когато 

например бях съвсем млада учителка, един ученик ми каза, че когато са ме видели, че съм млада, си мислели, 

че съм много добра, пък после не съм била. 

Ивайла: Строги ли сте в часовете? Правите ли шеги? 

Не мисля, че съм чак толкова строга. Обичам да се шегувам. 

Пък и моите преподаватели ме учеха, че българският език и ли-

тературата не се учат със страх. Един учител трябва да съз-

даде атмосфера, в която учениците не се страхуват да изказват 

мнението си. По литература понякога грешиш—прочиташ сти-

хотворението или разказчето и мислиш, че е така, както си го разбрал, пък се окаже, че не е точно така. Според 

мен не трябва учениците да се страхуват да си изкажат мнението или  да объркат. Затова мисля, че учениците 

не се страхуват от мен, но в същото време е много важно в час  да има дисциплина и аз много държа на нея. 

Намира се балансът и учениците не са наплашени и слушат в час. 

Ивайла: Вие сте 36 години учител в СУ „Отец Паисий”. Не ви ли предизвика нещо да напуснете, 

да смените училището или да смените 

работата? 

Професията никога не съм мислила да я сменя. 

Човек си тежи на мястото, когато го обича. Ни-

кога не съм мислила да сменя и местоработата 

си. Когато постъпих тук, бях съвсем млада, бях 

5 години по-голяма от своите ученици. Въпре-

ки притесненията, които изпитвах, тук заварих 

един много добър колектив. Имаше хора, които 

ми помагаха. Имаше много добро взаимоотно-

шение между учителите. Дори и да си помислиш да си смениш мястото на работа, когато си представиш дечи-

цата как седят, твоите ученици, твоят клас и си казваш, че не можеш да ги оставиш. Тук всичко ми харесва: и 

учениците, и колегите, и самото училище. 

Стефан: Как се е променило училището през тези години? 

Училището се промени материално, имаше доста тежки моменти, малко се поразруши. Имаше един период от време, в 

който в училището беше много студено, защото нямаше горива. Спука се парното. Имаше изпотрошени стъкла. Трябваха 

ни много средства да се възстанови. Промениха се и учебните програми, нови специалности. Учениците се променят. То-

ва са много години, аз уча децата на учениците ми. Всяко поколение идва със своята промяна.  
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 Две профилирани паралелки след VIII 

клас ще бъдат разкрити за учебната 2022/2023 

година. Това съобщи директорът на СУ „Отец 

Паисий“ г-жа Минкова. Приемът ще започне в 

началото на месец юли.  

 Бъдещият VIIIа клас ще бъде в про-

фил ,,Софтуерни и хардуерни науки". Тази   

паралелка е с много добра традиция в нашето 

училище, посочи г-жа Минкова. Тази година в 

паралелката ще се заложи на  интензивното изу-

чаване на немски език. Основните предмети ще 

бъдат информационни технологии и информа-

тика. Вторият чужд език, който могат да изби-

рат учениците, е английски и руски език.    Ба-

лообразуването при кандидатстване за тази па-

ралелка е чрез удвоения резултат от изпита по 

НВО по български език и литература и матема-

тика и оценката от свидетелството за основно 

образование по английски език и по информа-

ционни технологии. Класният ръководител ще 

бъде учителят по български език и литература 

Борислава Стефанова.  

Втората паралелка с класен ръководител Ирина 

Копаранова ще бъде с разширено изучаване на 

английски език, а профилът е  

„Предприемачески“. Задължителните профили-

ращи предмети за тази паралелка са предприе-

мачество и информационни технологии. Като 

втори чужд език учениците ще могат да избират 

между немски или руски. В края на осми клас 

ще бъде избран вторият чужд език. Балообразу-

ването при кандидатстване  профил 

„Предприемачески“ е чрез утроения резултат от 

изпитите от НВО по български език и литерату-

ра, оценката по математика и оценката, превър-

ната в точки от свидетелството за основно обра-

зование по география и икономика и информа-

ционни технологии.  

В 10. клас учениците ще изберат трети и чет-

върти профилиращ предмет.  

 Документите за кандидатстване ще се пода-

ват в срок в училището гнездо или онлайн на ад-

рес  www.priem.mon.bg чрез входящ номер и код 

за достъп от служебната бележка за НВО. 

 След успешно завършване на XII клас уче-

ниците полагат задължително ДЗИ по български 

език и литература, а второто ДЗИ е един от про-

филиращите предмети по избор, избран в 10.клас. 

 

И една добра новина в аванс от г-жа Минкова: 
СУ „Отец Паисий“ кандидатства за присъеди-
няване към Асоциацията на  Кеймбридж учи-
лищата. 

 

„Софтуерни и хардуерни технологии“ и  профил 

„Предприемачески“ са паралелките за осмокласници за 

догодина 

Адриана Огнянова и  

Кирил Стрински 

НОВОТО В  

УЧИЛИЩЕ 

http://www.priem.mon.bg
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Представете 
се в едно изре-
чение. 
 
 Аз съм 
Ирина          
Копаранова— 
учител по език 
и литература, 
учител, който 
обича своята 
професия, оби-
чам работата 
си с учениците 
и ми доставя 
удоволствие да 
преподавам и 
да работя с 

млади хора. Това ме вдъхновява и ме кара да вяр-
вам, че младите хора са бъдещето на България. 
 
Следващата година ще бъдете класна на бъде-
щия осми клас. Какви са Вашите очаквания?  
 
 Очакванията са ми да продължа да работя с 
ученици, които искат да учат и да придобиват 
умения и компетентности, които да ги подготвят 
за живота, защото освен да натрупваме знания, 
които са важни, нужно и е да се подготвим и за 
живота.  
 
Каква ще бъде вашата паралелка? 
 В нашето училище за втора година се пред-
вижда да се сформира паралелка с профил 
„Предприемачески“. Това е паралелка, в която 
учениците освен общообразователни предмети, 
ще се обучават по профилирани предмети, които 
ще ги подготвят за бъдещето—да имат умения, 
които да им подпомогнат да формират свой собс-
твен бизнес, да го управляват, да могат да напра-
вят маркетинг на своя фирма и изобщо да работят 
в свой интерес. 
 
Какво е вашето пожелание за 24 ти май?  
 Искам да пожелая на всички ученици да 
вярват, че духовността и културата са най-
важното нещо, че образованието е изключителна 
ценност, която всеки един трябва да уважава и да 
се опитва да превръща образованието в своя цел. 
Образованият и умен човек е човекът, който пе-
чели в този живот.  
Искам да поздравя всички млади репортери, така 
да дерзаят, да действат, защото наистина това, 
което правят е уникално.  

Представете се 
в ед-
но изречение.   
  
Борислава    
Стефанова—
учител по     
български език 
и литература, 
зад което се 
крие много   
любов към про-
фесията ми и 
към предмета 
български език 
и литература.  
 
Следващата 

година ще бъдете класна на бъдещия осми 
клас. Какви са Вашите очаквания?  
 Моите очаквания са да изградим един до-
бър клас. Като под добър клас разбирам, сплотен 
клас и отговорни ученици. Ученици, които пола-
гат старание, защото на един ученик му се отдава 
едно, на друг друго, но животът е нишка от ста-
рание— цял живот полагаме усилия и в крайна 
сметка този път на усилия започва от училище.   
 
Каква ще бъде вашата паралелка? 
 Паралелката е с профил технологичен и с 
интензивно изучаване на немски език. Това е па-
ралелката, която, надявам се, да бъде и бъдещият 
VIII “а,, клас. Училището се е наложило в града 
като училище за изучаване на информационни 
технологии и информатика. Учениците ни се реа-
лизират добре след завършване на средното си 
образование. Много от тях продължават да се 
занимават с това. Именно традицията е тази, коя-
то определя технологичната паралелка като една 
доста желана за училището ни и за града, а пък 
немският език е и другият език на Европа. Ние 
сме и по–близо до немскоговорящите страни, 
отколкото до английскоговорящите, въпреки че 
английският език е езикът на света.  
 
Какво е вашето пожелание за 24 май?  
 24 май не е само един протоколен празник. 
Той не е празник само на училищната и универ-
ситетската общност. Това е един празник, който е 
посветен на духовността, културата и не знам до 
колко си даваме сметка за неговата истинска 
същност и неговите измерения, но в крайна смет-
ка бих искала да пожелая да започнат да усещат 
този дух на предците ни в себе си. Все повече да 
осъзнават и да знаят защо са българи. Да знаят 
защо духовното е не по–малко важно и ценно от 
материалното и телесното.  

БЛИЦ 

С бъдещите класни ръководители  разговаряха  

Виктория Джамбазова и  Анита Ангелова 
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Биляна Тодорова 

Стивън Субев 

 Литературно четене на стихове от Петя Дубарова събра учениците от начален и 

прогимназиален етап в училището.  

Ученици от трети  и пети  клас се вклю-

чиха в отбелязването на 60-годишнината 

от рождението на Петя Дубарова с лите-

ратурен рецитал на нейни стихове.  

Петя Дубарова е една от най-добрите 

поетеси на България. Родена е на 25   

април 1962г. Само осемнайсетгодишна 

тя решава да се самоубие в собствения 

си дом. Никой до ден днешен не знае 

защо е постъпила така. Петя Дубарова оставя след себе си около 200 стихотворения, разкази и 

множество писма, както и личния си дневник, в който описва съкровените мечти и преживява-

ния на 17-годишното момиче. Определят я като най-младата сред големите творци на Бълга-

рия.  Тя  казва, че много чес-

то е изнасяла своите творби 

пред нейният клас.  

Идеята за литературното че-

тене от третокласниците е на 

г-жа Антоанета Механ-

джийска. Тя бе подета и от 

класната на Vа клас, Венета 

Тодорова, и класната на Vб 

клас, Силвана Лобутова, и 

учителите по български език 

и литература—Борислава Стефанова и Веселка Терезова. След насладата от прекрасните сти-

хове ученици и учители си обещаха подобни инициативи да станат традиция в нашето учили-

ще.  

УЧИЛИЩНО 

ПОЕЗИЯТА– НАЙ-СИНЬОТО ВЪЛШЕБСТВО 
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Симона Борисова е ученичка в III клас и вече пише стихове, каквито 

има в големите сборници за художествена литература.  

Никол Ружина 

Идеята да напише стихотворението „Дворецът на моята вълшебна приказка“ идва, когато учителката на класа - г-жа 

Механджийска, поставя задачата децата да пишат за двореца на моята приказка за часа по литература. Останалите 

ученици са писали приказки, а Симона пише своето стихотво-

рение. 

По думите на малката поетеса нейният любим поет е Петя Ду-

барова, а любимото ѝ стихотворение от нея е „Удавени звезди“. 

Симона обещава, че ще продължи да твори стихове заедно със 

своята баба, която също е поет.  

 Дворецът на моята вълшебна приказка 

 

Аз искам да имам дворец, но не от злато и пари.  

Не от скъпоценни камъни дори. 

Искам да бъде построен от хиляди детски мечти. 

Искам всеки да може при мен  

да се приюти! 

Да няма бездомници,  

да няма сълзи! 

Да няма разплакани детски очи! 

В моя вълшебен дворец  

искам любов да цари! 

Надежда на всеки да давам 

ден след ден без пари. 

Защото, когато има любов,  

когато в  себе си носиш доброта, 

когато си здрав и душата не те боли… 

Тогава в сърцето си имаш вълшебен дворец от мечти! 

 

Талантливите репортери на вестник 

„Паисиевци“ посетиха националната те-

левизия btv, както по този начин     из-

пълниха поставените си в началото на 

курса задачи– да издават училищен вест-

ник, като отразяват училищните новини, 

да се научат да бъдат малки журналисти 

и репортери и да се срещнат с  истинска-

та журналистика в голяма национална 

медия. Btv ни приеха с отворени обятия 

и обещаха стажантска позиция за всеки 

един от нас, който кандидатства.  

ТАЛАНТ 
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 МОМЧЕТО И САМОЛЕТИТЕ 

Виктория Гърлянова 

Радина Попова 

 В Международния ден на авиацията и космонавтиката Антон Даганов, ученик 

от IV клас, направи изложба и представи пред своите съученици презентация на хо-

бито си— да събира информация за самолети, ракети и пилоти. На 12 април той раз-

каза интересни факти за най-малкия самолет, за първия космонавт и за самолет, кой-

то може да превози на борда си няколко танка на четвъртокласниците с класен ръко-

водител Екатерина Ковачева.   

 Тони е запален по самолетите още от 7-годишен. Харесва различните видове 
самолети, например тези на два етажа, които са големи и високи. Любимият му са-

молет е "Еърбъс А380" , който е и най-големият в света. Момчето поддържа хобито 
си като рисува и сгъва от хартия различни аеропланери с помощта на своите учители 

– ресурсния учител Елза Янева и помощник на учителя Пламена Досева, тъй като е 
на ресурсно подпомагане. С учителите си той събира информация за моделите и тех-

ните особености, Антон мечтае като порасне да стане пилот.                      Пожелава-

ме му да стане истински пилот и да управлява  мечтания си самолет. 

 

 Директорът на СУ „Отец Паисий“- г-жа  
Лиляна Минкова, учители и ученици получиха по-

четни   награди  на РУО-София oбласт по повод 24 
май - Ден на светите братя Кирил и Методий,    

българската азбука, просвета и култура и на       
славянската книжовност за отличили се педагоги-

чески специалисти.  

Г-жа Лиляна Минкова бе наградена в категория 
„Директор на годината“, за организационни и    

ръководно-управленски умения, последователна и 
целенасочена работа по обхвата на децата и учени-
ците в системата на училищното образование.  

В категория „За цялостен принос в образователно-
то дело“ с награда бе удостоена г-жа Лалка Чавдарова, старши учител по изобразително изкуство. Г-жа Антоанета 
Механджийска, старши учител в начален етап на основно образование, получи почетното отличие на МОН - " Неофит 

Рилски", което бе връчено лично от заместник-министър Мария Гайдарова.  

Две ученички бяха наградени в категория "Зрелостник" за постигнат отличен успех през всички години обучение и 
активно участие в училищния живот – това са Виктория Георгиева и Ивелина Петрова. 

В категорията "Ученик на годината" на Софийска област почетен знак на Регионалното управление на образованието 
за своите многобройни успехи в изобразителното изкуство получи Ния Генева, ученичка от XIa клас  

В УЧИЛИЩЕ И ИЗВЪН НЕГО  
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Варошкина, Ивайла Андреева, Ивона Пещерска, Никол Ружина, Стефан Василев .  

Предпечатна подготовка Веселка Терезова. За да отразим новото при вас ни потърсете на email:az.vterezova@gmail.com 

 

Абитуриентите от XIIб клас  

направиха училището ни          

по-красиво.  

По време на своята учебна практи-

ка дванадесетокласниците  изрису-

ваха стена в училищния   коридор 

под надзора на своя преподавател  

по изобразително изкуство  Лалка 

Чавдарова. До  училищната лавка 

вече има илюстрация по известния 

роман „Мечо Пух“, която да радва 

малки и големи с майсторското си 

изпълнение.  По време на своята 

практика учениците посещаваха 

фотостудио "AGFA"  и Графичната база в Самоков, къде-

то да бъдат въведени в професията „Графичен дизайнер“.  

ТВОРЧЕСТВО 

Димитър Вълчев 

Подготвиха специално: 

Ивайла Андреева,    

Елена Варошкина и  

Любов Кирова 
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Даная Стамболийска 

Любов Кирова 

Три училища от страната се запознаха с 
иновациите, по които се работи в нашето учили-
ще—Иновативно средно училище „Отец Паисий“, 
гр. Самоков в продължение на две учебни годи-
ни.  Главната тема на събитието, което се проведе 
на 13 и 14 април, беше ,,Преподаване и практику-
ване на уменията на 21-ви век и общочо-
вешките добродетели”.  На гости при нас бяха  
СУ “Бачо Киро”- гр. Павликени; Професионална 
гимназия по облекло и стопанско управление- 
гр. Дупница; ОУ “Св.св. Кирил и Методий”- гр. 
Самоков. Мотото на нашето домакинство бе 
„Формираме умения, практикуваме добродетели 
и създаваме приятелства“.  

 Уроците започнаха от най-малките ни уче-
ници от начален етап и стигнаха до най-големите 
възпитаници на нашето училище, които изучават 
иновативния предмет „Умения и добродетели“. 
Бяха представени различни видове уроци, които 
да представят добродетелите и уменията, усвое-
ни от нашите ученици. Малкте ученици от нача-
лен етап разиграха театрална сценка. А най– ин-
тересна бе специалната работилничка за разви-
ване на умения.  

 Главните действащи лица на събитието бя-
ха учителите по иновация, а именно :   г-жа Ми-
лена Филипова, учител на II клас;   г-жа Антоане-
та Механджийска- на III клас; г-жа Екатерина 
Ковачева с IV клас; г-жа Силвия Янакиева,  

 

учител по иновативен предмет на петите 
класове; г-жа Силвана Лобутова с шестите кла-
сове; г-жа Силвия Ненова – на седмите класове; 
Г-жа Мария Петрова в осми клас; IX клас и гос-
пожа Мария Иванова и г-жа Златина Тоскова с 
десетите класове. Като всяка госпожа учи въз-
питаниците на различни добродетели избрани 
по програма и умения, които да прилага в живо-
та. 

 Съвместната ни работа  училища от страната, 
преподаващи иновации, се случва за първа го-
дина и нашето училище представи достойно 
името си „иновационно“ и „Училище за умения 
и добродетели“ пред своите гости.   

Проектът предполага обмяна на опит и практи-
ка между учители и ученици. Наши учители и 
ученици бяха на посещение в Павликени и оста-
наха удовлетворени от добрите практики и ино-
вации, въведени в СУ „Бачо Киро“. 

СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ДОМАКИН НА НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“   

от репортерите 


