
Проект „Окото на свидетеля“, „Еразъм+“  

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

“СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
град  Видин 

„Проектът „Окото на свидетеля“ по европейската програма „Еразмус+“ включва 

анализ на ключови литературни текстове, имащи отношение към живота и светоусе-

щането на подрастващите/юношите, които бяха предмет на упражнения по актьорс-

ко майсторство (импровизационен театър) и от което беше извлечен текст за песен, 

написана от участниците в дейностите на Академия Метива (Италия) – “Margerita e 

Mostri”. Тази песен беше аранжирана от нашите македонски партньори по 3 различни 

начина, на който танцови групи от ученици към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. 

Видин направиха три различни танцa. Ученици от духовия състав към към СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ имаха възможност да разучат аранжимент за духов оркестър на 

същата песен. Нашите испански партньори „Espacio Rojo” работиха над традиционни 

методи за изработване на кратък филм на аналогова филмова лента. Така успяхме да 

включим почти всички изкуства (литература, театър, танци, музика, кино, визуални 

изкуства) и да осъществим културен и педагогически обмен между участниците в про-

екта. “ - Г-н Николай Илиев 

Брой 5, месец юни 2022 год.  



Повод за гордост 

Четиринадесети национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада” 2022 
година гр. Монтана  

ТРИ ПЪРВИ НАГРАДИ  

Група за автентичен фолклор ,,Дунавска дъга“  

         Елена – Стефани Асенова - 1 награда  

          Никол Вилиянова - 1 награда  

      ТРИ ТРЕТИ НАГРАДИ  

          Марио Целов - 3 награда  

          Миглена Красимирова - 3 награда  

          Красимира Красимирова - 3 награда  

          Ръководител: Живка Сливенова  

          Корепетитор: Иван Николов  

Достойно представяне на танцов състав към СУ "Св. св. Кирил и Методий" с ръко-
водител Мадлен Радулова и Светломир Петров.  



 Първа награда за рисунка в XX-ти национален конкурс "Бог е любов"  

Първа награда за рисунка в XX - ти национален конкурс "Бог е 
любов", се присъди на Сийка Луканова от VIIIa клас при СУ "Св. 
св. Кирил и Методий"- гр.Видин придружена в град София от г-жа 
Маргарита Магерова.  

Повод за гордост 

Три поредни победи в рамките на един месец за Никол Емилова Николова от ІІ б 
клас:  

- златен медал на Републиканско първенство по самбо в град София;  

- златен медал на турнир по джудо „Гладиатор оупън“ в град Пловдив;  



 Бъдете вечно млади по дух и здрави!  

Връчване дипломи на Випуск 2022  

Колективът на СУ “Св. св. Кирил и Методий” с радост и тъга поздравява колегите , които след дълъг и 
достоен стаж в училището и системата на българското образование излизат в заслужен отдих. 

Тези достойни колеги, доказали себе си като истински професионалисти са:  

-  Г-жа Мариана Доройнова-главен учител, специалист начална педагогика и учител група ЦОУД  

-  Г-жа Аксиния Станкова - синдикален лидер и преподавател чуждоезиково обучение  

-  Г-жа Светла Петрова - старши учител по математика и старши възпитател  

-  Г-жа Анета Николова - старши учител, специалист начална педагогика  

-  Г-жа Димитрина Тодорова-старши учител група ЦОУД, специалист по български език и литера-

тура  

-  Г-н Митко Георгиев-преподавател по предмети от профил „Изобразително изкуство“ 



Училищен концерт - 17.06.2022г.  



Добри иновативни практики в училище. - 23.06.2022г.  

Дуално обучение - 23.06.2022г.  



Проект "Подкрепа за успех"- 24.06.2022г.  

На 24. юни  СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Видин, бе домакин на междуучилищ-

ните дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех“. Пости-

женията, уменията и способностите, придобити при участието си в дейностите по 

проекта показаха всички училища, участвали в проекта. 

Презентации, театрални постановки, състезания, викторини бяха част от дейности-

те.  Гости бяха инж. Бисерка Каменова, директор на училището-домакин, г-н Ангел 

Донкин, началник на РУО-Видин, ст. експерт по ФВС в РУО- Видин  Цветанка 

Червенкова, ДГ „Славейче“, Видин. Нашето училище закри изявата с фолклорни 

танци, изпълнени от клуб „Магията на танца“, с ръководител Мадлен Радулова. 

Всички участници в изявите получиха пакети, осигурени от Община Видин.  



Проект "Подкрепа за успех"- 24.06.2022г.  



Проект "Подкрепа за успех"- 24.06.2022г.  



Проект "Подкрепа за успех"- 24.06.2022г.  



Редакционен екип 

Телефон: +359 (0)94 606157; +359 (0)94 600621 

 E-mail: sou6_vd@abv.bg  

Уеб сайт: http://sukm-vidin.com  

Можете да намерите вестника и в електронен вариант на сайта на училището . 

Диана Миткова  

IXа клас 

Беатрис Богомилова  

IXа клас 


