
ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
Извънкласните и извънучилищните дейности 

(занимания по интереси) -
за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и 

социализация на децата и учениците – 2018 г.

на тема:

„Гражданското образование –
формиране на ценностни нагласи у 

младото поколение”



144 СУ  „Народни будители“
с изучаване на изкуства –

музика, изобразително изкуство, хореография

УЧИЛИЩЕ ЗА ТАЛАНТИ



Училище, запазило своите 
традиции вече тридесет години!
Ние развиваме и обединяваме 

таланти в областта на изкуствата, 
чрез тях изразяваме своята 

гражданска позиция и предаваме 
традициите за поколенията!



Творчески екип – преподаватели от 144 СУ Народни будители:

Галина Ташева – старши учител по Класическо пеене

Магдалена Тонева – учител по Класическо пеене

Людмила Варадинова – старши учител по Теория на музиката

Росица Атанасова – старши учител по Хореография

Валентин Иванов – учител по Хореография

Здравка Костадинова – старши учител по Изобразително изкуство

д-р Татяна Караиванова – старши учител по Български език и 

литература

Участници : Ученици от 144 СУ ,,Народни Будители ’’

ЕКИПНАТА РАБОТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СИНКРЕТИЧНИТЕ ТЕХНИКИ НА ИЗКУСТВАТА В 

ПОЛЗА НА ДЕТЕТО



Откриване на учебната 2017/2018 година



Пленер "Врачанска есен 2017" 



Тържествен концерт и изложба по случай 
Деня на народните будители и патронния 

празник на училището 





Ева Майдел откри Европейски клуб

И награди учениците от конкурса за есе -
„Съвременните будители на Европа“



УЧАСТИЕ В КОНКУРС ''ПИЛЕНЦЕ ПЕЕ" 



"КОЛЕДНА МИНИАТЮРА"-
ПРОДУКЦИЯ НА ФУЧ-МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНИ ФОРМИ 



ТРИ НЕВЕРОЯТНИ КОЛЕДНИ КОНЦЕРТА В 144 СУ" НАРОДНИ БУДИТЕЛИ" 



Три невероятни концерта. Три вечери наслада на очите и 

сърцето. Деца и учители показаха майсторство и 

професионализъм.



УЧАСТИЕ В КОНКУРС "ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ ПЕЯТ, ТАНЦУВАТ И РИСУВАТ "



ЛАУРЕАТИТЕ ОТ VI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

" ПЪТ КЪМ СЛАВАТА"



УОРКШОП в Природонаучен музей София 
„Хартиен АРТ ФЕСТ“

Изложба „Дървото на живота“





Цветна Великденска работилничка



На 3 март, в деня на Националния ни празник в 

предаването на БНТ –

„Иде нашенската музика” събира фолклорната 

младост на България! 

Едни от най-талантливите български деца - певци, 

танцьори и инструменталисти, лауреати от 

конкурса „Пиленце пее”, отново ще докажат, че 

корените на българската традиция са живи!

https://www.bnt.bg/bg/a/folklornata-

mladost-na-blgariya-03032018

Поздрав с китка фолклорни песни към 

участници в Международна конференция по 

киберсигурност — НДК

Гала-концерт - "Орфееви таланти"



Гала концерт на предаването "Рано в неделя" в Първо студио на БНР



Отличното представяне на конкурса "Орфеево изворче" 

2018 г. гр Стара Загора

Нашите награди:

Божидара Желязкова- Първо място и клип в ефира 

на ФЕН фолк тв

Стени Сърбева, Атанас Петков, Евелина Гелева и 

Вероника Христова- Второ място

Ангелика Маринова и Евгения Димитрова--

Диплом за отлично представяне !



Международен клавирен конкурс VIVAPIANO - 2018

УСПЕХИТЕ НА 144СУ 

Мерт Дерменджиев 2 награда 

Иво Иванов 2 награда

Дамян Беев 3 награда 

Филип Ходжев 2 награда



„Изкуства без граници“
Международен проект „Да прекосим границите“ с домакин 144 СУ, 

поздравителен адрес към гостите от Португалия,Гърция, Турция и Полша





Честити награди на фолклорните ни изпълнители!



Ден на Европа, представяне на проектите изработени от ученици на тема -

"Бъди зелен, бъди модерен, бъди Европа"

http://inlife.bg/арт-инсталациите-

на-144-училище-в-проект/



Участие в 13 Конгрес на ЕМУ и 45 Асамблея на 

Асоциацията в гр.Снеек, Холандия





Участие на ученици и учители във фестивала в Снеек, 

Холандия 9-11.05.2018 г.

https://www.youtube.com/watch?v=HqSultG6DGU&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=5SoNBuyh0yk&feature=share



Флашмоб на българско хоро по инициатива на МОН 

„Розите на България“ в двора на училището и в град 

Снеек – Холандия – 11.05.2018 г.

https://www.youtube.com/watch?v=O67zzkLwn8s&feature=share





Участие на ученици и учители във фестивала в Снеек, Холандия 

9-11.05.2018 г.



Участници в конкурса 

"София твори" 2018

Участия в спектакли и конкурси



Поздрав за 24 май от 144-то училище „Народни будители”

https://btvnovinite.bg/predavania/pozdrav-za-24-

maj-ot-144-to-uchilishte-narodni-buditeli.html



ПОЗДРАВ ЗА 24 МАЙ СЪС СПЕКТАКЪЛА "БЪЛГАРСКАТА ДУША" 



Покана за домакинство на фестивала на ЕМУ през 2019 година  

Награда от град Крагуевец – Сърбия за най-добро представяне на фестивала

Първо място на конкурса „София твори“ - 2018

Трето място на конкурса „София твори“ - 2018

Награда „Учител на годината “ през 2017/ 2018  на г-жа Росица Атанасова 

Награда „Младши учител на годината “ през 2017/ 2018  на г-н Валентин Иванов

ОКОЛО 30 РЕАЛИЗИРАНИ КОНЦЕРТА В БЪЛГАРИЯ И 

ЧУЖБИНА И МНОГО СПЕЧЕЛЕНИ НАГРАДИ 



РАЗЛИЧНИ ИЗЛОЖБИ И ОЩЕ МНОГО  НАГРАДИ 



ЕКИПЪТ НА 144 СУ НАРОДНИ БУДИТЕЛИ ВИ 
БЛАГОДАРИ ЗА ВНИМАНИЕТО!


