
търси творчески екип за създаване на 
своя нов училищен химн!

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ
С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ "ЛУИ БРАЙЛ"



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО

Име на училището: Специално училище за ученици с нарушено зрение “Луи Брайл”

Директор: Елка Белокапова

Адрес на училището: гр. София, общ. Столична, район “Връбница”, бул. “Ломско шосе” № 177

Сайт на училището: www.suunz.org

Социални мрежи: www.facebook
www.facebook.groups

Специалности/ профили: Разширено изучаване на английски език след 7 клас.
Професионално образование с придобиване на първа степен на професионална квалификация за
деца с множество увреждания

Брой паралелки: 23

Брой ученици: 139

Брой учители: 58

Поддържа ли училището 
инструментален състав/ вокална 
група/ солисти?

Вокална група “Усмивки”, пиано, солово пеене

http://www.suunz.org/
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB-187646607944030
https://www.facebook.com/groups/586105172727716
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Защо е важно за училището 
да има химн? 

Защото повече от децата в училище имат музикални наклонности. Защото имат сензорен дефицит - слепота или слабо зрение и идентифицират околната среда чрез мелодиката на
света. Едно от малкото достъпни за тях занимания е слушането - на музика, на гласове, на звуците, които издават предметите. Много от децата съчиняват елементарни мелодии и имат
изострено чувствство за ритъм. Музиката е едно от основните средства, чрез които обучаваме и възпитаваме нашите ученици.

Кога и как училището ще 
използва създадения химн?

На националния празник на Република България.
На официални празници.
На патронния празник на училището - “Ден на надеждата”

На училищни и междуучилищни мероприятия.
При евентуална договорка със собствениците на авторски права, фрагменти от химна
могат да се използват като музикален фон при репортажи за нашето училище.
С разрешение, химнът ще бъде качен на сайта на училището и в социалните мрежи.

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

Нашата кауза е да компенсираме в максимална степен по всички възможни начини зрителната недостатъчност. Да подготвим слепите и слабовиждащи ученици за включване в
обществото, за равностоен живот при равни шансове. Каузата ни включва и идеята, чрез нашия труд учениците ни да имат равни възможности със своите връстници, въпреки
слепотата. Целият екип на училището работи в името на успешната интеграция на нашите деца в обществото.

Незрящи, но четящи - бъдещето на децата с увредено зрение

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

1. Национален фонд култура, подпрограма социално ангажирани изкуство, проект “Как се раждат пеперудите”.
По приказката на Мая Дългъчева: “Как гъсеничката се събуди или как се раждат пеперуди”
Музика - Панчо Карамански, Вокален педагог - Нели Стойчева, Костюми - Ани Ортакчийска, Видео - Огнян Колчаков,
Режисьор - Аглика Московска
Как се раждат пеперудите
Как се раждат пеперуди - аудио приказка

2. По 5-годишен проект с възложена дейност от Столична
община на фондация „Асоциация Анимус” в училището работи
музикален рехабилитатор.

Музикотерапия за ученици със зрителни и множество
увреждания

3. Театрален, аудио и видео проект “Ние, врабчетата” с
ръководител Аглика Московска - очаква субсидия.

Участия в програми и 
проекти с други партньори и 
организации през 
последните 5 години

1. Еразъм+ Touch Feel Play Teach
2. Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, “Приложен театър” в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение
3. Проект „4-минутни бариери: Насърчаване на приобщаването на младежи с нарушено зрение чрез спортни методологии и спортни дейности“, номер на договора: 613251-EPP-1-

2019-1-BG-SPO-SCP, подкрепен от Европейски съюз и програма Erasmus+ SPORT и в партньорство с Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското
общество (ФРКБПГО)”

4. Проект „Равни шансове за социална интеграция и заетост за хората с нарушено зрение” - Период на изпълнение – 32 месеца, от 1 май 2018г.”, в партньорство с Асоциация на
родителите на деца с нарушено зрение

5. Проект „Vision” от 01.09.2014 до 31.08.2016 г.

https://bnt.bg/news/nezryashti-no-chetyashti-badeshteto-na-decata-s-uvredeno-zrenie-v305528-299362news.html?fbclid=IwAR3r0NnKMe2xi1Ga60Bbmf-EvvQRavxr4gM520R9utxyiNJFl6XWjSc8ib8
https://www.youtube.com/watch?v=GD6rIk6OHsg&t=3s
https://soundcloud.com/user-933272453/kak-se-razhdat-peperudi/s-JoaBdCLYJDl?ref=clipboard&p=a&c=1&si=5c53d712bb5c4f0e80d22108d7f4f83a&utm_campaign=social_sharing&utm_medium=text&utm_source=clipboard
http://animusassociation.org/centar-za-vazstanoviavane-konsultirane-psihoterapia-psihoanaliza/kompleks-za-socialni-uslugi/
https://www.instagram.com/touchfeelplayteach/
https://www.appliedtheatre-cubufoundation.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCd7k4EcRKNqjb_Ox6Uzc--Q/videos
https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%90%D0%A0%D0%94%D0%9D%D0%97-258182478230116
https://vision-erasmusplus.eu/BG_pages/index.php
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Доброволчески и 
благотворителни 
инициативи, в които е 
участвало училището през 
последните 5 години

Изработване на картички и сувенири свързани с празници и традиции. Организиране на благотворителни базари.

Извънкласни дейности, 
които осъществява 
училището

А. преподавателски и образователни: Чужди езици, апликация, керамика.

Б. свободно време: Летни и зимни лагери, организирани образователни екскурзии, посещения на концерти, музеи, изложби и театрални постановки.

В. музикални дейности: вокална група “Усмивки”, пиано, солово пеене.

Г. спорт и отдих: Лека атлетика, шах, шоудаун, бойни изкуства, зимни спортове.

Интерес от организиране на 
час по авторско право във 
училището

Всяка седмица в Официална фейсбук група на училището

Всеки месец на сайта на училището или на официалната фейсбук страницата на училището

По-рядко

Любими за учениците 
изпълнител/и

ДА. За нашите ученици този час би бил изключително полезен, защото много от тях намират професионална реализация в сферата на изпълнителското изкуство.

http://suunz.org/?page=6
https://www.facebook.com/groups/586105172727716
http://suunz.org/
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB-187646607944030
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История на училището Историята на нашето училище датира от 20.07.1962 г., когато започва да се води и Летописната книга. Интересна история, изпълнена с различни “пътешествия” из България. Едно дълго
пътуване, което започва от Шумен (1945), по инициатива на Люба Кацарова, минава през Варна, за да завърши в София. На 21. 08.1952 г. училището приема да носи името “Николай
Островски”, което има символично значение за характера на неговата дейност и е в унисон с политиката на времето. През 1963 г., на 20.12. училището вече окончателно е установено в
София, кв. “Връбница”, ул. “Ломско шосе”, в новопостроена за целта сграда. Още на следващия ден започват учебни занятия.

През учебната 1972/73 г. училището става ЕСПУ, с разкриване на ХІ клас.

Името на създателя на Брайловата азбука - Луи Брайл, училището приема на 07.06.2003 г.

Ключови моменти от 
развитието на училището

Създаване на училищен хор.

Създаване на вокална група “Усмивки” от Георги Холянов.

Създаване на спортен клуб “Болид”- бойни спортове за слепи.

Пробив в параолимпийските спортове.

Навлизане и използване на нови технологии и иновации в обучението на слепи деца.

Откриване на печатница към училището:

● адаптация и отпечатване на всички материали за НВО и ДЗИ;
● адаптиране и отпечатване на материали за състезания и олимпиади;
● адаптиране и изготвяне на релефни изображения;
● отпечатване на учебни материали за слепи по всички учебни дисциплини.

Международни награди в сферата на музиката и спорта

Патрон на училището Луи Брайл - създател на Брайловата азбука, с помощта на която всички слепи хора по света могат да се обучават на равни начала с останалите си връстници.

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

Връзката между името на Луи Брайл - нашият патрон и идентичността на училището е пряка и в същото време много символична. Изключително се гордеем с името, защото то
напълно ясно и кратко описва нашата същност - да ограмотяваме, учим и възпитаваме нашите ученици, с помощта на брайловата азбука, чиито създател е именно Луи Брайл.
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Постижения в образователни, 
музикални, художествени и 
спортни състезания/ олимпиади 
на възпитаниците на училището

Образователни:
Национален кръг на Европейско математическо кенгуру, 2016 г.
Национален кръг на Европейско математическо кенгуру, 2017 г.
Национален кръг на Европейско математическо кенгуру, 2018 г.
Спечелени стипендии към фондация “Благотворител” по проект “Постигам по-висок успех” 2017-1019 г.
Спечелени стипендии от конкурса “1000 стипендии”, 2017-2019 г.
Спечелено състезание  за брайлово четене "Прочети ми с пръсти - маратон по художествено четене на брайл", организиран от Националното читалище на слепите "Луи Брайл - 1928", 
2018 г.
Музикални:
2014 г. – Златен медал за дует в X юбилеен национален детско-юношески фестивал „Орфеева дарба”.
2014 г. - Награда Grand Prix за вокална група „Усмивки”; в III международен конкурс за испанска песен „Абанико”
2015 - Участие на вокална група „Усмивки“ и индивидуални изпълнители от СУУНЗ „Луи Брайл“ III международен конкурс „Път към славата“
2015 г.Вокална група „Усмивки - Първо място за вокални формации, първо място за индивидуално изпълнение, първо място за индивидуално изпълнение – фолклор.
2015 г. – Участие на вокална група „Усмивки“ и индивидуални изпълнители от СУУНЗ „Луи Брайл“ в XXIII международен фестивал на изкуствата за деца и младежи „Ние – XXI век“, 
организиран от Арт център „Кърнолски“, със съдействието на Синдиката на българските учители и Министерство на образованието и науката. Вокална група „Усмивки“ - награда Grand
Prix на фестивала, златен медал за индивидуално изпълнение в трета възрастова група, сребърен медал за индивидуално изпълнение в четвърта възрастова група,  сребърен медал за 
дует.
2016 г. Участие на вокална група „Усмивки“в IV преглед на любителското изкуство и концерт, организирани от ОКИ „Надежда.
2016 г. - участие с изпълнение на пиано в IV преглед на любителското изкуство и концерта, организирани от ОКИ „Надежда.
2016 г. - Специална награда на VI Международен конкурс за испанска песен „Абанико” в категория индивидуални изпълнители.
2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. – Участия на вокалната група в VIII, IX, X, XI международен детски хоров фестивал за православно църковно песнопение и духовни песни, организиран от 
Фондация „Дарби”.
2017 г. – Специална награда на вокална група “Усмивки” в XVII Международен детски етнофестивал “Децата на Балканите - с духовност в Европа”, организиран от КНСБ и 
Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” в община Минерални бани.
2017 г. - участие на вокална “Усмивки“ група с програма в концертите „Музиката е светлина“, организирани от фондация „Петко Стайнов” в гр. София и гр. Казанлък.
2019 г. Участие на вокалната група в празничен концерт, организиран от Църковно настоятелство при храм „Св. Вмчк. Георги” в гр. Сандански.
2018-2019 г. – Участие на вокална група в концерти „Различни, но заедно”, организиран от Арт център “Кърнолски” и раздаване на наградите „Сърцето на София” и „Сърцето на 
България”.
2020 г. – Онлайн участие на вокалната група в международния детски хоров фестивал за православно църковно песнопение и духовни песни, организиран от Фондация „Дарби”.
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Постижения в образователни, 
музикални, художествени и 
спортни състезания/ олимпиади 
на възпитаниците на училището

Спортни:
2016 г. Държавно първенство по шоудаун – девойки, гр. Варна.
2016 г. Държавно първенство по лека атлетика, гр. София - четири трети, пет втори и четири първи места.
2016 г. Столично първенство по шахмат „Златна пешка” - 5-8 клас 9-то място, 9-12 клас 5-то място.
2016 г. Международен турнир по голбал, гр. София, 5-то място.
2017 г. Финал на ученически игри – зимни спортове , местност Юндола - 10 ученици с медали и комплексното класиране в ски-бегови дисциплини.
2017 г. Държавно първенство по голбал за незрящи мъже и жени, град София - два училищни отбора юноши и девойки, 2 място.
2017 г. Международен шахматен турнир в град София за незрящи хора с участие на спортисти от 8 държави.
2017г. Национални ученически игри за деца с увреждания на опорно-двигателния апарат, град Стара Загора. 
2017г. Държавно първенство по лека атлетика, град София - 9 ученици с  медали.
2017 г. Държавно първенство по шахмат за незрящи мъже в град Дряново.
2017 г. Финали на летни ученически игри, град Варна, в пет спорта: лека атлетика, голбал, джудо, шахмат и шоудаун - много медали, купи, както и крайното отборно класиране.
2017 г. Държавно индивидуално първенство по шоудаун за мъже и жени, град Варна - 2 място в Б група мъже.
2017 г. Международен турнир по голбал за мъже в Македония, град Скопие, смесен отбор от България на  2-ро място
2017 г. Столичен шахматен турнир „Златна пешка”, проведен в ЧПГ „Дружба” - 5- 8 клас 6 място и 9-12 клас 7 място от училищата в София.
2017 г. Държавно отборно първенство по шоудаун, град Варна - четвърто място на отборното класиране.                                                                           
2018 г. Предсъстезателен лагер и Световно първенство по ски-бягане и квалификации за параолимпиада в Германия - старт  на 1 и 10 км. с класиране съответно 28 и 26 място.
2018 г. Зимни ученически игри в местността Юндола, град Велинград по ски-бягане 1 и 2 км. - много медали и 1 място в комплексното класиране.                                                  
2018 г. Ученическите игри за деца с нарушения в Опорно-двигателния апарат в град Стара Загора - завоювани медали.               
2018 г. Първенство по шахмат за мъже, град Дряново - 10 място в Б група.
2018 г. Летни Ученически игри в град Варна - завоювани на много медали, както и отборно купите по лека атлетика и шахмат.       
2018 г. Европейско първенство по лека атлетика за незрящи в град Бърно, Чехия - златен медал на скок дължина и сребърен на 200 м. гладко бягане, златни медали на скок дължина и 
100 м. гладко бягане.
2019 г. Зимни ученически игри – ски-бегови дисциплини за деца с нарушено зрение,  местност Юндола, град Велинград - много медали и комплексното класиране.
2019 г. Държавно първенство по голбал за мъже, гр. София - сребърни медали.
2019 г. Градското първенство по шахмат за мъже със зрителни увреждания - 1 място и  3-то  място.
2019 г. Държавното първенство по лека атлетика за хора със зрителни увреждания, София, златни медали в няколко дисциплини.
2019 г. Летни ученически игри, град Варна, завоювани купи по лека атлетика, шахмат, колоездене и 2 място на шоудаун.
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Постижения в образователни, 
музикални, художествени и 
спортни състезания/ олимпиади 
на възпитаниците на училището

2019 г. 8-ми Европейски игри  по лека атлетика за младежи с увреждания, гр. Бърно, Чехия - златен и бронзов медал на 100 м. гладко бягане, бронзов на 200м  и 4 място скок дължина.
2019 г. Световно  първенство по лека атлетика за юноши със зрителни нарушения, гр. Нотвил, Швейцария - сребърен медал на скок дължина и 100м. гладко бягане.
2019 г. Участие в Държавно индивидуално и отборно първенство по шоудаун, гр. Варна.
2019 г. Държавното първенство по триатлон за хора със зрителни увреждания, гр. Дряново - 2 място на колоездене и 3 място на шоудаун.
2019 г. Държавно първенство по шахмат, гр. Дряново - 4 място на финал жени и 5 място Б група, класиране за финал мъже.
2020 г. класиране за участие в Европейско  първенство, Полша - крос кънтри биатлон за мъже със зрителни увреждания на 1 и 10 км.
2020 г. Финал на зимни Ученически игри – ски-бегови дисциплини за деца с нарушено зрение, местност Юндола, гр. Велинград - 10 златни, 4 сребърни, 2 бронзови медала, както и 
Купата от генералното класиране.
2020 г. Държавното първенство по колоездене с тандем за мъже и жени с нарушено зрение с водач, гр. Дряново - сребърен медал.
2020 г. Европейско първенство  по лека атлетика за юноши до 18 г. със зрителни нарушения, гр. Суомен-Лаани, Финландия - златен медал на 100 м. гладко бягане и сребърен медал на 
скок дължина.
2020 г. Държавно отборно първенство по шоудаун, гр. Силистра - 1-во място.
2020 г. Държавно първенство по колоездене с тандем за незрящи, гр. Дряново - 2-ро място.
2020 г. Държавно индивидуално първенство по шоудаун гр. Обзор - класиране в националния отбор.
2020 г. Държавното индивидуално първенство по лека атлетика за незрящи мъже и жени гр. София - 9 златни, 1 сребърен и 1 бронзов медали в дисциплините: 100 и 200 м. гладко бягане, 
скок дължина и тласкане гюле.
2021 г. Национални ученически игри по ски-бегови дисциплини - 10 ученици, наградени  индивидуално с медали.
2021 г. в град Бърно, Чехия Европейски  Младежки игри по лека атлетика за хора с увреждания - златен медал скок дължина и сребърен медал 400 метра гладко бягане.
2021 г. Държавното първенство по лека атлетика за хора с нарушено зрение  гр. София - 2 златни медала на 100 и 200 м. гладко бягане и сребърен на скок дължина и златни медала на 
100 м. и скок дължина.
2021 г. Наш ученик е в националния отбор по голбал, Балканиада по голбал за мъже в Сърбия - 1 място.
2021 г. Национален шахматен турнир за хора без увреждания и хора със зрителни, двигателни и слухови увреждания в гр. Русе - класиране на 9 и 16 място.
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Възпитаници на училището, 
които са успешно реализирани в 
своята професия или имат висок 
обществен принос

Петър Стайков - бивш учител в училището, народен представител в последното Велико Народно събрание; завършил 1968 г.; преподавател в Института по философия към БАН; бивш
директор на предприятия “Успех” към Съюза на слепите; понастоящем ръководи частна трудова борса за хора с нарушено зрение.

Любомир Велков - зам.-директор АСД в СУ УНЗ “Луи Брайл”; завършил философия и педагогика в СУ “Св. Климент Охридски”, завършил училището през 1971 г.

Йордан Младенов - председател на Национално Читалище на Слепите в България “Луи Брайл 1928”; завършил 1971 г.

Милетка Костова - дългогодишен учител в училището, завършила през 1974 г.

Маньо Алексиев - адвокат; понастоящем председател на районна съюзна организация на Съюза на слепите - София; завършил училището през 1980 г.

Георги Минчев - завършил история; дългогодишен преподавател в училището, главен учител; певец в хор “Петко Стайнов”; завършил училището през 1980 г.

Юлиян Родопски - кинезитерапевт в балнеолечебен санаториум в Павел Баня, завършил училището през 1988 г.

Станимир Иванов - Полъха - музикант, юрист, завършил училището през 1989 г.

Бисер Авджиев - рехабилитатор; завършил 1989 г.; рехабилитатор към ФК ЦСКА; понастоящем - успешна частна практика.

Георги Ряхов - кинезитерапевт на Националния волейболен отбор и на други национални отбори; завършил училището през 1983 г.

Донко Ангелов - икономист, Директор на предприятие “Успех” - София; завърши училището през 1983 г.

Албена Алексиева - психолог; преподавател по тифлопсихология във ФНПП (сега ФНУИ); водеща радиопредаване, основател и председател на фондация “Очи на четири лапи” -
единствената в България организация за кучета-водачи на слепи хора и кучета-асистенти (за хора с епилепсия, диабет, ДЦП и др. тежки заболявания)

Орхан Мурад - певец, завършил училището 1985 г.

Владислав Кацарски - възпитател в училището, води собствено радиопредаване, собствено интернет-радио; писател, поет - редица издадени книги; завършил училището 1985 г.

Петър Енчев - икономист, бивш директор на търговско предприятие “Успех”; в момента работи в рекламна агенция; завършил училището през 1985 г.

д-р Елиза Петрова - преподавател по математика в училището; завършила 8-ми клас - 1982 г., след което продължава да учи в НПМГ, следва в Московския Държавен Университет;
докторска степен по педагогика;

Йордан Петров - завършил Българска Държавна Музикална Академия “Панчо Владигеров”, понастоящем работи като акордьор на пиана и рояли; завършил училището през 1986 г.
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Възпитаници на училището, 
които са успешно реализирани в 
своята професия или имат висок 
обществен принос

Вилис Генчев - адвокат; завършил училището през 1983 г.

Нено Илиев - световно известен етно джаз изпълнител; завършил училището през 1988 г.

Марина Петкова - главен редактор сп. “Зари” - печатен орган на Съюза на слепите в България, завършила училището през 1988 г.

Светослав Калвин - певец - хор “Петко Стайнов” към Съюза на слепите; ВИГ “Веселите момчета”; певец във Фондация Студио “Мирикъл”; завършил училището през 1988 г.

Николай Велев - възпитаник на Американски университет - Благоевград, работи в сферата на комп. технологии - собствена фирма в Пазарджик; завършил училището през 1990 г.

Недялко Димов - директор на център за социална интеграция и рехабилитация “Светлина”; завършил училището през 1993 г.

д-р Иван Янев - докторска степен по история; председател на федерацията “Спорт за хора с увреждания”; завършил училището през 1994 г.

Гюнер Мехмед - правист, по настоящему работи в Национално читалище на слепите “Луи Брайл 1928”; завършил училище през 1998 г.

Ивайло Маринов - завършил българска филология; участвал в екипа за разработка на българския говорещ синтезатор ‘SpeechLab’; работил в Нов Български Университет, като
завеждащ брайловия отдел на библиотеката; завършил училището през 1998 г.

Георги Гергов - правист, завършил и спецална педагогика, Варшавски университет ; работил в Комисия за защита от Дискриминация; понастоящем - координатор на международни
проекти във Wiatrak; завършил училището през 2003 г.

Альоша Шаламанов - репортер в БНТ - канал 1; завършил училището през 2004 г.

Александър Цоканов - медалист от параолимпийски игри - лека атлетика; завършил НСА, треньор по лека атлетика; завършил училището през 2004 г.

Томислав Георгиев - кинезитерапевт; завършил училището през 2006 г.

Радослав Златанов - параолимпийски шампион по лека атлетика, завършил НСА; завършил училището през 2006 г.

Панчо Карамански - собственик на звукозаписно студио; продуцент; DJ; завършил училището през 2010 г.

Катрин Витали - репортер в БНР - програма “Христо Ботев; завършила училище през 2012 г.

Борислав Стайков - сертифицикати за Working in a digital world. Ниво 1: Essential skills

Ниво 2: Professional skills; работи в Докумастер България ЕООД
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Какво според училището би 
трябвало да съдържа неговият 
училищен химн?

Текстът трябва да съдържа не повече от четири римувани куплета и припев. В него трябва да са заложени следните идеи: победата над съдбата, утвърждаването на живота над
смъртта, на светлината дадена от грамотността като антипод на мрака, в който живеят, защото точно Луи Брайл, създавайки своята азбука за слепи осветява мрачния им път.

В каква музикална стилистика 
според училището трябва да е 
неговият химн?

Тържествено валсова музикална стилистика.

Какви са ценностите, на които 
химнът на училището трябва да 
акцентира? 

Надежда, вяра в собствените сили, отваряне към света и сили да продължим напред въпреки всичко.



ПРИЛОЖЕНИЯ

• www.suunz.org
• www.facebook
• www.facebook.groups
• Незрящи, но четящи - бъдещето на децата с увредено зрение
• Как се раждат пеперудите
• Как се раждат пеперуди - аудио приказка
• Музикотерапия за ученици със зрителни и множество увреждания
• Еразъм+ Touch Feel Play Teach
• Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, “Приложен театър” в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение
• Проект „4-минутни бариери: Насърчаване на приобщаването на младежи с нарушено зрение чрез спортни методологии и 

спортни дейности“, номер на договора: 613251-EPP-1-2019-1-BG-SPO-SCP, подкрепен от Европейски съюз и програма Erasmus+ 
SPORT и в партньорство с Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (ФРКБПГО)”

• Проект „Равни шансове за социална интеграция и заетост за хората с нарушено зрение” - Период на изпълнение – 32 месеца, от 
1 май 2018г.”, в партньорство с Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение

• Проект „Vision” от 01.09.2014 до 31.08.2016 г.
• Международен детски хоров фестивал за православно църковно песнопение и духовни песни „Осанна във висините” – онлайн
• Изработване на картички и сувенири свързани с празници и традиции. Организиране на благотворителни базари.
• Национален шахматен турнир за хора без увреждания и хора със зрителни, двигателни и слухови увреждания в гр. Русе

• Държавното първенство по лека атлетика за хора с нарушено зрение  гр. София - 26.06.2021 г.
• Европейските  Младежки игри по лека атлетика за хора с увреждания, Бърно, Чехия
• Европейските  Младежки игри по лека атлетика за хора с увреждания, Бърно, Чехия
• Държавното индивидуално първенство по лека атлетика за незрящи мъже и жени в гр. София
• Държавното индивидуално първенство по лека атлетика за незрящи мъже и жени в гр. София
• Държавно отборно първенство по шоудаун в гр. Силистра
• Летните ученически игри в град Варна
• Държавното първенство по лека атлетика за хора със зрителни увреждания,  София
• Държавно първенство по голбал, София
• Държавно първенство по лека атлетика, град София
• Финал на ученически игри – зимни спортове
• Международен турнир по голбал 2016 г., София
• Държавно първенство по лека атлетика 2016 г., София
• Държавно първенство по шоудаун – девойки 2016 г., гр. Варна

http://www.suunz.org/
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB-187646607944030
https://www.facebook.com/groups/586105172727716
https://bnt.bg/news/nezryashti-no-chetyashti-badeshteto-na-decata-s-uvredeno-zrenie-v305528-299362news.html?fbclid=IwAR3r0NnKMe2xi1Ga60Bbmf-EvvQRavxr4gM520R9utxyiNJFl6XWjSc8ib8
https://www.youtube.com/watch?v=GD6rIk6OHsg&t=3s
https://soundcloud.com/user-933272453/kak-se-razhdat-peperudi/s-JoaBdCLYJDl?ref=clipboard&p=a&c=1&si=5c53d712bb5c4f0e80d22108d7f4f83a&utm_campaign=social_sharing&utm_medium=text&utm_source=clipboard
http://animusassociation.org/centar-za-vazstanoviavane-konsultirane-psihoterapia-psihoanaliza/kompleks-za-socialni-uslugi/
https://www.instagram.com/touchfeelplayteach/
https://www.appliedtheatre-cubufoundation.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCd7k4EcRKNqjb_Ox6Uzc--Q/videos
https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%90%D0%A0%D0%94%D0%9D%D0%97-258182478230116
https://vision-erasmusplus.eu/BG_pages/index.php
https://www.ngobg.info/bg/news/122420-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE.html
http://suunz.org/?page=6
https://www.dunavmost.com/novini/v-ruse-zapochna-natsionalniyat-turnir-po-shahmat-za-hora-s-uvrezhdaniya
https://www.facebook.com/187646607944030/posts/5898524883522812/
https://www.facebook.com/187646607944030/posts/5771300679578567/
https://www.facebook.com/hashtag/emilopen
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB-187646607944030/photos/pcb.4591689047539742/4591685534206760/
https://www.facebook.com/bsfvi/photos/a.2877472689143832/3413288645562231
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4068819743160011&id=187646607944030
https://narodensport.eu/2019/06/09/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b8/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2731757010199631&id=187646607944030&comment_tracking=%7B%22tn%22:%22O%22%7D
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=bsfvi&set=a.2839479179609850
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB-187646607944030/photos/a.251166091592081/1501886686520009
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BB-187646607944030/photos/a.251166091592081/1399211726787506
https://gong.bg/oshte-sport/drugi-sportove/rezultati-ot-otvorniia-turnir-po-golbal-za-kupata-na-bylgariia-410556
http://www.ssb-sofia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=998:%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-2016&catid=8:news&Itemid=135
https://narodensport.eu/2016/09/25/%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BD/


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
чувство за принадлежност и 

интеграция

СТИМУЛИРАМЕ
творческото развитие на децата

ВЪЗПИТАМЕ
отговорност у децата в стремеж 

към устойчиво и хармонично 
развитие на цялото общество

СЪЗДАДЕМ
позитивен спомен от детството

ПОСТИГНЕМ
разбиране за авторския труд и 
повишаване на обществената 

информираност

ПОДКРЕПИМ
бъдещето на България



ПАРТНЬОРИ В КАМПАНИЯТА 

в партньорство с:



НЯМА ПО-ДОБРА ИНВЕСТИЦИЯ 
ОТ ТАЗИ В БЪДЕЩЕТО! 
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