108 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
“НИКОЛА БЕЛОВЕЖДОВ”
търси творчески екип за създаване на
своя нов училищен химн!

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО
Име на училището:

108. СУ “Никола Беловеждов”

Директор:

Лилия Тодорова

Адрес на училището:

ж. к. “Дружба”, ул. 5038”, №15

Сайт на училището:

www.108su.net

Социални мрежи:

Facebookhttps://www.facebook.com/108-%D0%A1%D0%A3-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B2-2182600025108789/

Специалности/ профили:

You Tube https://www.youtube.com/channel/UC0KPN4YkdhHKn3MHvEs4aaw
Профил “Предприемачески”

Брой паралелки:

33

Брой ученици:

768

Брой учители:

68

Поддържа ли училището
инструментален състав/ вокална
група/ солисти?

Вокална група

МОТИВАЦИЯ НА УЧИЛИЩЕТО (1/3)
Защо е важно за училището
да има химн?

Училището осигурява качествено образование и създава условия за формиране на личности с висока интелектуална подготовка, за да отговаря на предизвикателствата на
европейските ценности. Децата усещат трепета и гордостта от това, че са последователи на българските будители и с любов и признателност съхраняват корените на своя народ.
Днес прилагането на ИКТ в обучението създава условия за творческа дейност и личностна изява на ученика. Но за да съхраним миналото и предадем високо гражданско
самосъзнание е необходим химн на училището, който да възпитава в дух на родолюбие, патриотизъм с модерно виждане за света, за да отговорим на предизвикателствата на времето
с любов и вдъхновение.

Кога и как училището ще
използва създадения химн?

Химнът става важен символ на училището. Допринася за изграждане на чувство за принадлежност у учениците и въвежда ритуалност в училищния живот: за започване на всеки
учебен ден, за тържествено откриване на учебната година, при официално връчване на дипломи и награди. Във връзка с различни празници от годишния календар на училището
свързани с културни и спортни събития. Химнът е символ на самосъзнание и гордост.

Има ли училището
конкретна кауза, която
подкрепя и по какъв начин?

Утвърждаване на 108 СУ „Никола Беловеждов” като модерно, съвременно, конкурентоспособно училище по предприемачество чрез осигуряване на качествена общообразователна и
профилирана подготовка, гарантираща пълноценно интегриране на младите хора в обществото, с позитивно влияние на развитието на бизнес средата и социална ангажираност.

Реализирани музикални
проекти на училището с
участието на ученици през
последните 5 години

Най-големият проект на училището е провеждането на ежегоден празничен концерт в Дома на културата, Дружба. Всяка година отговорна комисия създава спектакъл в който участие
взимат деца от всички възрастови групи заедно със своите класни ръководители. Основният фокус при подготовката е активно участие на учениците с предложения за програмата и
нейното изпълнение. По този начин се дава възможност да се покаже креативното мислене на децата. Пример за креативността на учениците от 108 СУ е интердисциплинарното
инкорпориране на умения от различни учебни предмети в кратък театрален номер, касаещ финансите на едно българско семейство. Тази постановка, част от ежегодния концерт,
включва умения, придобити в часовете по профил Предприемачески, Български език и литература, както и Философски цикъл.
https://drive.google.com/drive/folders/1XrQRcceX7IMaIP7yaWqYDBNXRcWarqcq?usp=sharing

МОТИВАЦИЯ НА УЧИЛИЩЕТО (2/3)
Участия в програми и
проекти с други партньори и
организации през
последните 5 години

• Горичка в количка в 108 СУ „Никола Беловеждов“ „Гората и климатичните промени – уникална образователна кампания за ученици“ към НДЕФ. „Горичка в количка“ - гост на
учениците от 2. в клас. Много усмивки и незабравими преживявания предизвикаха интерсесните беседи и атрактивните образователните игри организирани от новите приятели –
лесовъдите Мария Чамбова от ИАГ и Силвия Арангелова от ДПП Витоша.
• Кампания "Предай нататък моето послание и подари любов, надежда и оптимизъм" в район "Искър", организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни с председател кмета на района Ивайло Цеков и с подкрепата на общинския съветник Лорита Радева. Проведена м.12.2020 г.
• Фестивал на толерантността в район „Искър“: Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и отдел "Образование,
култура и социални дейности" към район "Искър" организираха фестивал под наслов "Да подкрепим толерантността с музика и танци", който се проведе в Дом на културата
"Искър". Събитието е съвместна инициатива на МКБППМН към районите "Искър", "Слатина", "Младост", "Изгрев" и "Подуяне" и цели превенция на агресивното поведение в училище.
В програмата взеха участие над 80 деца от петте района.
• https://www.facebook.com/275137866694356/photos/a.335385084002967/335389104002565
• "Вие сте нашето бъдеще" в район "Искър" – прием, организиран от кмета на район „Искър“ в Дома на културата за абитуриентите:
https://www.facebook.com/275137866694356/videos/823327141364128/
• Проект "Иновации в действие" - Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на
иновациите в избрано от училище-партньор. Споделяне и преживяване на промяна, която да бъде решаваща за работата на училището.
• Програма "Учебна компания" JA Bulgaria практически ориентиран и световно утвърден учебен курс за стартиране на собствен бизнес, който Европейската комисия признава за
„най-добра практика в обучението по предприемачество“.
• „Мениджър за един ден“ на JA Bulgaria - „Мениджър за един ден“ е една от най-разпознаваемите инициативи за кариерно ориентиране в страната и е емблематична за Джуниър
Ачийвмънт България.
• Междуучилищен иновационен лагер под мотото „Гласът на децата в „Дружба“ - единствената, провеждана на територията на Столична община в голям мащаб – с участието на
шест училища. Целта й е да създаде и затвърди нагласа при децата, че училището е приветлива за развитие среда, в която образованието е част от толерантността и творчеството, а
споделянето на идеи и мнения е път към науката.
• Инициативата "The code 2" – въвеждаща практика за ученици от прогимназиален и гимназиален курс в сферата на дигиталния маркетинг, медиите и електронна търговия.
• Финансов иновационен лагер LifeChanger”, организиран от JA Bulgaria в партньорство с MetLife Bulgaria - има за цел да подобри финансовата култура и подготовката за вземане
на важни финансови решения на ученици от гимназиален етап в България.
• Иновационен лагер в JA Startup Hambar по проект в партньорство с EIT Raw Materials и JA Europe – работа върху казуси, свързан със създаването на стартъп компания в сферата на
кръговата икономика
• Световната седмица на предпримачеството в България – инициатива, насърчаваща предприемаческо мислене и поведение, генерирайки нови идеи и търсейки нови пътища за
развитие.

МОТИВАЦИЯ НА УЧИЛИЩЕТО (3/3)
Доброволчески и
благотворителни
инициативи, в които е
участвало училището през
последните 5 години

Българската Коледа. Няколко последователни години. Имаме изпратени Поздравителни адреси от Президента на Републиката.
Поддържането и облагородяване на пространството около паметника с доброволен труд и пари от награда по спечелен проект в конкурса на Столична община „Най-добра младежка
практика за доброволческа инициатива”:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=387002875507854&id=275137866694356
„Да нахраним дърветата“ – засаждане и поддържане на дръвчета в двора на училището. Инициативата „Да нахраним дърветата“ се провежда по идея на г-жа Радева, съвместно с
районната администрация:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=337728580435284&id=275137866694356
Благотворителен базар - търг в помощ на Ванеса
108 СУ е отличено с грамота и парична награда от Столична община за проекта “Да помним героите” като най-добър модел за младежка доброволческа инициатива. Проекта е свързан
с доброволно дългосрочно поддържане на паметника на кап. Димитър Списаревски - пилот, герой от Втората световна война, намиращ се на територията на СО/ район Искър.

Извънкласни дейности,
които осъществява
училището

А. преподавателски и образователни: Вълнуващ открит урок по предприемачество и бизнес в Столична община – район Искър, София. На 16.11.2018 г. в Столична община – район Искър,
София се проведе открит урок на тема „Един нов бизнес. Избор на кмет“ по програмата „Нашата общност“ на Джуниър Ачийвмънт България, като част от инициативите на 108 СУ
„Никола Беловеждов“ в Световната седмица по предприемачество, 12-18ноември 2018.
Б. свободно време: Посещения на исторически и природни забележителности в София и в страната.
В. музикални дейности: Годишни концерти; концерти, по случай важни исторически дати.
Г. спорт и отдих: Спортни празници, спортни игри и спортни клубове

Интерес от организиране на
час по авторско право във
училището

Да, тъй като учениците са талантливи и много от тях участват в различни конкурси със собствени творби и тези познания ще бъдат от голяма полза за тях в бъдеще. Усещането да
създаваш образи, да изразяваш чувства, преживявания с думи е ненадмината емоция, която вдъхновява и развива въображение у децата. Изпълва ги с много ентусиазъм, фантазия и
усет за красиво. Словото и музиката са преживяване, което въздейства на всеки човек. За да възпитаме умения насочени към изкуството е необходимо сами да творят и създават
светове-приказни или реални.

Любими за учениците
изпълнител/и

Живеем в глобална епоха, слушаме музика от различни краища на света и се прекланяме пред традициите, които векове наред са вдъхновявали. Учениците се възхищават на мелодии
и ритми от българската народна музика съчетани с популярни модерни стилове. С удоволствие биха се срещнали с музикантите от група “Оратница”, както и с изпълнители на
автентичен фолклор.
Любим изпълнител е Васко Василев, който предизвиква буря от емоции, като съчетава класиката с много поп и рок елементи.
Любим композитор Хайгашод Агасян, чийто песни са включени в учебниците по музика и се изпълняват с удоволствие.

ИДЕНТИЧНОСТ НА УЧИЛИЩЕТО (1/4)
История на училището

108. Средно общообразователно училище "Никола Беловеждов" е открито през 1972 г., с решение №9 на СГНС от 15.05.1972 г. Неговият патрон Никола Беловеждов - учител от
Копривщица, заема заслужено място сред бележитите дейци на Априлското въстание, в редиците на народни учители, общественици и просветители на българския народ, с право
наречени "народни будители". Единственото училище в България, носещо името на Никола Беловеждов.

Ключови моменти от
развитието на училището

15.05.1972г.– откриване на училището.
1.09.1974 г. – построена е новата сграда на училището.
25.10.1977 г. – училището приема за свой патрон Никола Беловеждов (роден на 25.10.1856г. в гр. Копривщица). Официален гост е внукът на Н. Беловеждов – Любомир Керкеняков.
25.10.1997 г. – 25 години от създаването на 108. СУ „Никола Беловеждов“.Гост отново е внукът на Н. Беловеждов – Любомир Керкеняков.
25.10.2022 г. (предстоящо честване през май.2022 г.) – Юбилей - 50 години от създаването на 108. СУ „Никола Беловеждов“.

Патрон на училището

Никола Беловеждов

По какъв начин училището
свързва личността на
патрона със своята
идентичност?

Голям патриот и самоотвержен учител, възрожденецът и революционер Никола Беловеждов е символ на 108. Средно училище. Трудният път, по който е вървял смелият и честен
българин, желанието му да бъде учител и пример за децата от неговото време е причината, която задължава нас – неговите наследници да бъдем пример за децата, които учат в 108. СУ
„Никола Беловеждов“. Да ги напътстваме по трудния път на знанието, да ги възпитаваме в уважение и любов, да ги закриляме!

ИДЕНТИЧНОСТ НА УЧИЛИЩЕТО (2/4)
Постижения в образователни,
музикални, художествени и
спортни състезания/ олимпиади
на възпитаниците на училището

Националното състезание “Ключът на музиката” е състезание, което дава възможност на учениците да демонстрират знания в областта на музиката. От 2018/2019 учебна година
учениците активно участват в това престижно състезание. Всяка година имаме ученици, които се класират до национален кръг. През 2019 година ученик от 6. клас зае престижното 4
място в крайната класация.
Конкурс „Прояви въображение и създай корица на любима книга“, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с
председател кмета на район „Искър“ Ивайло Цеков, проведен м. 05.2021 г.. Учениците от 2. в клас взеха участие с нестандартните и цветни предложения за корици на книги. Те се
състезаваха с над 200 деца от район Искър и се класираха на призови места. Малките почитатели на книгите показаха, че приказките са част от техния свят.
Онлайн конкурс за изпълнение на стихове от български автори "България - моята Родина". Сияна Кръстева от 2. в клас се класира на почетното второ място. Конкурсът е проведен
м.05.2020 г.
Образователни: Трето място на Националното състезание по английски език Longman Competition 2021.II-то място и бронзов медал за София Николаева Стоева от 2 А на националното
състезание по български език и литература, организирано от „Любословие”! Наградата „МЛАД ТАЛАНТ” получи Борис Спасов от 3 "Б" клас със стихотворението "НАЦИОНАЛЕН
ПРАЗНИК“. Второ място за Екипът Money Saving в предизвикателството “Финансов #LIFEHACK за моето бъдеще”. Учебна компания CEFF се класира за финалите на младежкия бизнес
форум "Изгряващи звезди" 2021 г. Първо място в иновационния лагер "Гласът на децата в Дружба". Победител в инициативата "The code 2" и част от кампанията на WWF. ТРЕТО МЯСТО
(от 11 отбора) с предложената идея за биоразградима опаковка на паста за зъби в Иновационния лагер за генериране на идеи „Кръгова икономика, суровини и природни ресурси“.
Спортни: Борис Караджинов III "б" клас за купата на Република България в гр. Варна :I-во място Земя; I-во място Успоредка; II-ро място Прескок.
Призови места по футбол в следните категории:Юноши VIII-X кл.Юноши XI-XII кл. Ронита Костадинова от XII А трето място на Световно първенство по шотокан карате-до в Карлови
Вари,Чехия .
Първо място за учениците от 108 СУ "Никола Беловеждов" в проекта "Аз знам. Движа се безопасно по пътищата."

ИДЕНТИЧНОСТ НА УЧИЛИЩЕТО (3/4)
Възпитаници на училището,
които са успешно реализирани в
своята професия или имат висок
обществен принос

Веско Пантелеев - Ешкенази – световноизвестен цигулар. Завършил началното си образование в 108. СУ. Учил в училището в периода 1976-1980 г. Лауреат е на Международния конкурс
за цигулка „Виенявски” (Познан, Полша), Китайския международен конкурс за цигулка в Бейжинг и конкурса „Карл Флеш” в Лондон. Носител е на наградата „Музикант на годината” за
2010 на Българското национално радио.
Концертира из Европа, САЩ, Южна Америка, Индия, Китай и участва във фестивали като Мидем в Кан, Монпелие и Атлантик (Франция), в Нант и Реймс, Новогодишния музикален
фестивал в София, „Варненско лято” и „Аполония”. Веско Ешкенази свири като солист с Кралския Концертгебау оркестър, Лондонския филхармоничен оркестър, Английския камерен
оркестър, Филхармоничния оркестър на Монте Карло, Софийска филхармония, Симфоничния оркестър на Мексико сити, Холандската филхармония, Пражкия симфоничен оркестър,
Ирландския национален симфоничен оркестър, Баховия камерен оркестър – Берлин и др.
Ивайло Гюров - певец. Завършил е средно образование в 108СУ през 1986-1987г., след което продължава образованието си с музика. Завършва Държавна музикална академия "Панчо
Владигеров", при проф. Парапанов. Носител на награда от Международния конкурс "Златният Орфей". От 1988 до 1993 се изявява като солист на ЕНА "Сребърни звезди". През 1998
печели конкурс и от 1999 до 2002 е солист в държавния музикален театър "Стефан Македонски". Работи под диригентството на проф. Руслан Райчев, Игор Богданов, Юли Дамянов и с
режисьори като проф. Светозар Донев.
Иван Димитров Тишев - български музикант, актьор и тв водещ, познат най-вече с ролята си на Боби от сериала „Революция Z“, излъчван по БТВ. Учи в 108СУ до 7 клас вкл. , 2008г.
Александра Жекова- състезател по сноуборд. До 4.клас учи в нашето училище.
Александър Викторов Златков,-състезател по фигурно пързаляне, републикански шампион , печелил доста международни състезания в Европа, участвал на юношески Гранд при
серии и на 2 юношески световни първенства.
Силвия Попова - състезател по карате. С много национални и международни отличия. До 4 клас учи в нашето училище.
Ронита Ивайлова Костадинова- републикански състезател по карате. С много национални и международни отличия. Завършила 12. клас при нас.
Куитим Пирота – републикански шампион по стрелба с лък.

ИДЕНТИЧНОСТ НА УЧИЛИЩЕТО (4/4)
Какво според училището би
трябвало да съдържа неговият
училищен химн?
В каква музикална стилистика
според училището трябва да е
неговият химн?
Какви са ценностите, на които
химнът на училището трябва да
акцентира?

Химнът трябва да е кратко и ясно послание с чувство за принадлежност. Целта е да вдъхнови учениците във възхвала на славната ни история свързана с патрона на училището , да
повдигне духа чрез музиката и словото, да ги накара да ценят и обичат училището си и да се гордеят с постиженията, които създават, творят и градят.
Всеки стил има нещо красиво, вълнуващо и вдъхновяващо. Текстът да е достоверен, да има покритие с историческата личност. Структурно смислен интонационен модел. Музиката да
е своеобразно “огледало” на своето време. Красива мелодическа линия в модерен популярен стил, подчертан ритъм и богат на тембри аранжимент. Да звучи всеки ден с топлотата на
одухотворения образ, който ни свързва в една хармонична общност.
Ценностите са важни и трайни убеждения или идеали споделени от хората. Те са това, което правят хората, когато искат да открият смисъла на живота. Човешките ценности се
предават от поколение на поколение и основната ни цел е да съхраним идеалите на тези, които са съградили нашето общество. Това са важни и трайни убеждения и идеали патриотизъм, родолюбие, отговорност, честност, приятелство, уважение, вяра, толерантност, мъдрост. Химнът е необходим, за да изградим у учениците идеали за традиционно
културно наследство. Да живеят в общество със споделени идеи, да се подкрепят и ангажират с каузи.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Концерт на училището в Дом на културата – Искър; Представяне на Александър Златков – фигурно пързаляне
https://drive.google.com/drive/folders/1XrQRcceX7IMaIP7yaWqYDBNXRcWarqcq?usp=sharing
2. Горичка в количка - публикации | Facebook
3. Кампания "Предай нататък моето послание и подари любов, надежда и оптимизъм"
http://raioniskar.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/11/17/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA-%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC/1684
https://youtu.be/LorM_ADmG9A
4. Урок по предприемачество и бизнес
http://raioniskar.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/11/19/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/1028?fbclid=IwAR040JLenX5ZHwAQX49UJ2XezwbGYtn0Zpel87dduLgQTlxv-TKtvvkKhiA
5. Конкурс „Прояви въображение и създай корица на любима книга“
https://raioniskar.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2021/05/12/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0/1815
6. "България - моята Родина“
https://www.facebook.com/BulgariaMoiataRodina/

Моделите на възпитание днес формират обществото, в което ще живеем утре.
Мисията на СВЕТИЛНИК е да предложи модел, основан на музика, творчество, взаимодействие,
отговорност и разбиране на ценностите, които изграждат една хармонична общност. Така ще
имаме увереност, че създаваме среда, в която децата ни ще се реализират като пълноценни
членове на обществото и ще сътворят нашето по-добро бъдеще.

СВЕТИЛНИК е инициатива за създаване на авторски химни, които
ще бъдат подарени на български училища с цел да:

ИЗГРАДИМ

ВЪЗПИТАМЕ

чувство за принадлежност и
интеграция

отговорност у децата в стремеж
към устойчиво и хармонично
развитие на цялото общество

СТИМУЛИРАМЕ

ПОДКРЕПИМ

творческото развитие на децата

бъдещето на България

ПОСТИГНЕМ
СЪЗДАДЕМ
позитивен спомен от детството

разбиране за авторския труд и
повишаване на обществената
информираност

ПАРТНЬОРИ В КАМПАНИЯТА

в партньорство с:

НЯМА ПО-ДОБРА ИНВЕСТИЦИЯ
ОТ ТАЗИ В БЪДЕЩЕТО!

