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Вид на събитието Представителна изява  - 13.02.2017 г. 
Организатор 

 

ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери, гр. Пловдив, Театър и ритуали 

  

Участници 

 

 Ученици 

Място ФЕГ "Антоан дьо Сент-Екзюпери 

Допълнителна информация за 

събитието: 

       

Събитието представлява интерес сред учениците поради 
актуалността на темата за налагащите се нови нетрадиционни 
празници и заради формата на дебата като възможност за лична 
словесна изява.  
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