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ОБЩИ ДАННИ

Родена съм на 03.04.1960 г. в гр. Велико 
Търново в музикално семейство - дядо ми е  
основател и диригент на хор „Царевец“, а баща 
ми е свирел в градския оркестър . Основното си 
образования получих в гр . Велико Търново, а  
средното в СМУ “Веселин Стоянов“ гр. Русе с  
пиано и факултативно изучаване на хорово
дирижиране . Висшето си образование степен 
бакалавър, специалност „Музикална педагогика“  
завърших 1984г. в ВМПИ -гр. Пловдив с пиано . 
Втори клас квалификация завърших в ЦИУУ гр.
София през 1994 г.



ТРУДОВ СТАЖ
до момента1. ОУ”Митрополит Авксентий Велешки” гр. Самоков -от 01.01.2002г

2. ОУ”Самоковска комуна” гр. Самоков - от 15.09 .1987г. до 01.01.2002г.

– от 01.09.1984г. до 15.09.1987г.

” гр. Самоков -от 01.10.1983 до 31.08 1984г.

ВСИЧКО : 14 години, 3 месеца и 15 дни

3. ОУ”Св.Св . Кирил и Методий” с. Широки дол

ВСИЧКО : 3 години, 5 месеца и 3 дни

4. Профилирана гимназия „Костантин Фотинов

ВСИЧКО: 11 месеца

Общ педагогически стаж : 40 години



Философия на преподаване
УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ ИЗИСКВА преподавателят да съчетава знания и умения, търпение и любов към учениците си, 

практически познания и иновации по своя предмет. За да е успешен учителят по музика е необходимо да разкрива необятната красота на 

музикатав различните и стилове и жанрове, чрез слушане и анализиране, изпълнение и творчество, представяне на различни типове

презентации и други.

Учителят трябва да бъде медиатор, а не първоизточнок на информация, в това дигитално общество. Преподаването е 

двустранен процес. Моята роля на учител е да открия и развия таланта на ученика, да му подам ръка, когато има нужда и чрез различни 

изяви пред публика да повиша уветреността и самочувствието му.

В часовете трябва да се използват повече иновативни и ефективни методи в организирането на учебния процес, като: практически

упражнения и различни видове изпълнения (хорови, на групи, солови), както и индивидуална работа с всяко дете за стимулиране на

неговите музикални способности и компетентности.

Факултативните часове са добра предпоставка за развиване на таланта на всеки ученик като се дава възможност да се включат във

вокалната група или фанфарен оркетър, където се овладяват не само определени умения и навици, но и се стимулира тяхната

емоционалност. Това повишава тяхната музикална култура, мотивация за участия в различни тържества и празници, възпитава ги в

хуманизъм и толерантност.



Квалификации и обучения
 Вътрешноинституционални квалификации - 64

 „Наредба за приобщаващо образование“

 „Повишаване мотивацията за учене у учениците чрез арт изкуство – стъпка по стъпка“

 „Светиня за Струга и българския народ – педагогическо общуване“

 „Мотивация, комуникация и работа в екип“

Външноинституционални квалификации – 7,5 кредита

 „Играта като интерактивен метод на обучение в образователния процес“

 „ Методика на преподаване на БДП“

 „Работа с електронна платформа Google Classroom и Google Meet”

 „Работа с електронен дневник“



ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА УСВОЕНИТЕ
ЗНАНИЯ И ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИКОМПЕТЕНТНОСТИ / ОТГОВОРНОСТИ НА
УЧИТЕЛЯ

Музиката е предмет, който спомага да се придобият знания чрез слушане,

наблюдение и изпълнение на разнообразен по стил и жанр материал.

При добра и всеотдайна работа в часовете у учениците се създават умения и  

компетенции , които в най-висока степен изграждат слушателска култура, критерии 

за оценка на собствено и чуждо изпълнение, правилни певчески навици, 

толерантност и морални ценности на учениците.



План-конспекти на уроци

Тест, изготвен за ученик, обучаващ се в индивидуална

форма на обучение за учебната 2019 / 2020 год.

Клип – кавър версия на народна песен, представено от ученици от 7б ив

класове ,които са част от иновацията Фолклорното наследство - платформа

за изграждане на можещи и мислещиличности – 2019/2020 година



Планиране и използване на иновативни методи за преподаване, 
диагностика и за оценяване на резултатите на учениците. Прилагане на 
компетентностен подход в работата по придобиване на ключови
компетентности от учениците по чл. 77, ал.1 от ЗПУО

Основни цели:

 Създаване на творческа атмосфера и активно участие на учениците в учебния процес в

различните дейности

 Провокиране на интереса на учениците към българското композиторско творчество и

българския фолклор

 Издигане на нов етап музикално-художествения вкус на учениците и формиране на потребност

за слушане, търсене и използване на фолклорната и класическа музика в различни дейности и

презентации

 Повишаване на певческата култура чрез овладяване и емоционално изпълнение на

разнообразния по жанр песенен материал



ИНОВАЦИЯ
За периода 2017/2021 г с екип от пет колеги работим по иновация на тема

«Фолклорното наследство – платформа за изграждане на можещи и мислещи личности». Бяха

представени много интегрирани уроци, участвахме в кръгла маса на иновативните училища на

тема «Дела, а не думи за (не) традиционното училище» в гр. Костинброд, осъществихме обмен

на добри практики между иновативни училища по НП «Иновации в действие» с училище от гр.

Ботевград и гр. Варна.

От учебната година – 2020 / 2021 , училището е одобрени за нова иновация, която е за

период от три години на тема ОУ «Митрополит Авксентий Велешки» среща традициите и 
дигиталните технологии в урок по креативност и родолюбие и която ще надгради постигнатото

от предишната иновация.



"Фолклорното изкуство-платформа за 
изграждане на можещи и мислещи 

личнисти"

◦ Иновативен открит урок – “Особености на пиринските песни”

◦ Иновативен интегриран урок - Вълшебното в приказката “Тримата братя и златната ябълка”

◦Открит, интегриран урок “Коледа”

Проведени в учебната 2017 / 2018 година
Линк към открития урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=JtOmEsM-ToQ

https://www.youtube.com/watch?v=JtOmEsM-ToQ


Иновативен интегриран урок на тема “Раждането 
на истинския или за добродетелите на 

добруджанската душа” на 09.05.19г с 6”б” клас



Иновативен интегриран урок в Саравската 
къща – “Поклади” – учебна 2018 / 2019 год.



Интегриран иновативен урок “Особености 
на шопската песен” с 6”в” клас - учебна  

2018 / 2019 год.



Интегриран иновативен урок “Особености 
на шопските хора” с 6”в” клас - учебна 

2018 / 2019 година



Иновативен интегриран урок с 6”б” клас на 
тема “Великден” – учебна 2018 / 2019 год.



През октомври 2019 година взех участие в културено-образователна програма и посетих

унгарското училище „Янош Аран“, гр. Будапеща, където се състоя работно посещение на тема
„Междукултурен обмен на информация, практически опит, идеи и популяризиране на добри практики за 

повишаване продуктивността на педагогическата дейност на директори, учители, възпитатели и др.  

специалисти в системата на училищното и предучилищното образование в Унгария и България“.

Присъствах на лабораторен урок по химия, а директорите на училището представиха презентация

на тема „Актуални аспекти на унгарското училищно и предучилищно образование. Организация и

съдържание на учебно-възпитателната дейност“.



Участие в кръгла маса на иновативни училища на тема „Дела, а не думи за (не)традиционното

училище“ , организирана от Второ ОУ “Васил Левски“ град Костинброд в учебната 2019 / 2020 година



В навечерието на Деня на народните будители, посрещнахме своите партньори от СУ за хуманитарни 

науки и изкуство „Константин Преславски“ гр. Варна и от ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Ботевград, които 

разгледаха изложба посветена на автентичното възрожденско самоковско семейство, подредена от учениците от 7б 

и в класове, участващи в иновацията

В Сарафската къща, в учебната 2019/2020 година, ДВГ “Медени звънчета“ представи църковни

песнопения и автентични народни песни от Самоковско.

Изложба , подредена от 7 б,в  

класове, работещи по 

иновацията «Фолклорът-

платформа за изаграждане на  

момещи и мислещи личнисти»

Група от 8 учители посети СУ за хуманитарни науки 

и изкуство „Константин Преславски“ гр. Варна



Методи на преподаване
◦

В часовете, основните дейности слушане, 

изпълнение и творчество са застъпени в зависимост от учебното съдържание и  

взаимно се допълват.

◦ Новите знания се усвояват като изцяло се опирам на старите знания и умения,
които учениците са усвоили до момента и успешно използват при различните
дейности.

◦ При слушане на музика се проследяват изразните средства, формообразуващите 
принципи, жанрови и стилови особености, които спомагат за възпитаване на  
слушателски навици, формиране на собствен вкус, както и създаване на 
потребност за общуване с разнообразна по стил и жанр музика.



Доказателства :

Открит урок с 5, 6 и 7 клас в

ОУ “Митрополит Авксентий Велешки“

Учебна 2020 / 2021 година, на тема: „Особености на възрожденската песен“



ДВГ „Медени звънчета” при
ОУ „Митрополит Авксентий
Велешки” през учебната 2017 / 2018
година взеха златен медал от
представянето си в Националния
конкурс „Пиленце пее”.
А талантливата певица Мартина
Дибекова си тръгна с бронзов медал.
Награждаването се проведе на 11
ноември в Дом на културата „Искър”.



Класирани за Национален кръг на

Обратна връзка

правилата, по които ще

При оценяване на учениците

най-важното според мен е да

има точни, ясни и еднозначни

критерии, които да се

прилагат еднакво за всички. За

това при поставянето на

съответната задача давам и

се

формира крайната оценка и

ги спазвам при всички случаи.

Методите за оценка, които
използвам са различни в
зависимост от класа, отделния
ученик, както и поставената
задача. При груповата работа
поставям групова оценка.

състезанието Ключът на музиката за

учебната 2019/ 2020 година



Факултативните часове са добра предпоставка за развиване на таланта на всеки

ученик като се дава възможност да се включат във вокална група или фанфарен оркетър, където

се овладяват не само определени умения и навици, но и се стимулира тяхната емоционалност.

Това повишава тяхната музикална култура, възпитава ги в хуманизъм, толерантност и

родолюбие, както и работа в екип. Те се включват в много училищни и градски мероприятия,

участват във фестивали, национални и международни конкурси.

Управление  
на класа

В началото на всяка 
учебна година 
запознавам учениците и 
родителите им с

Етичния кодекс за 

работа с деца,  

Правилник за 

вътрешния ред в  

училище, обсъждаме, 

дискутираме, 

включваме го в  

Правилата за работа в 

клас.





Доказателства:
Проектно – базирани дейности във време  

на пандемична обстановка в страната,  

дистанционно провеждане на уроци



Участие на ДВГ «Медени звънчета» в  
Първи фестивал на църковните 

песнопения в храм «Св. Никола» гр.
Самоков – учебна 2018/2019 година

ДВГ"Медени звънчета " на 10  

Национален конкурс "От учителят с 

любов" гр. София

ДГ "Белчинче" и дуета Иванина  

Станкева и Кристина Симеонова със  

златни медали от Национален конкурс 

"Орфеева дарба"



Фолклорен международен фестивал „ДЕЦАТА 
НА БАЛКАНИТЕ -с духовност в Европа “ и 
покана за участие в Международен фестивал на  
изкуствата „Орфей в Италия“ – учебната 2017/ 
2018 година

Музикален поздрав към работещите в  
ООД”Мальовица” 2017 год.



Участие в предаването «Иде нашата музика» по 
БНТ и «Фолклорът» по Дестинация БГ – в учебната  

2018 / 2019 година



Юбилеен концерт 25 години 
ДВГ «Медени звънчета»

2018 година

Линк към юбилейния концерт: 
https://www.youtube.com/watch?

v=YxZSkF1Xghg

https://www.youtube.com/watch?v=YxZSkF1Xghg


Активно участвам в различни европейски 
проекти като :

◦ „Да развием шарената черга“

◦ „Образователна интеграция на деца и 

ученици от етническите малцинства“- дейност

„Етноритми“ – по този проект бяха закупени 

нови 20 фанфарни инструмента за оркестъра

◦ „Център по интереси- зона за свободна изява на

Представяне на проекта Твоя час в

гр. Сливница – 2018 година

учениците“ – от този проект бяха 

направени 12 народни носии за вокалната група

◦ „ Твоят час“- занимания по интереси



Констативни протоколи от проверки
Работата ми като главен учител, подлежи на различни видове проверки, както и такива, които провеждам при

учители от прогимназиален етап, свързани с училищна документация и разработка и представяне на уроци.



За високи професионални постижения 

съм отличена със следните отличия :
◦ Почетен знак „златен“ от Общински съвет- гр. Самоков 2004г

◦ Носител на званието „Личност на годината“ на гр. Самоков 2005г

◦ Почетна грамота от Регионален инспекторат на образованието Софийска  
област 2007г

◦ Грамота от Министерството на образованието, младежта и науката 2011г

◦ Почетно отличие „Неофит Рилски“ от Министерството на образованието и 
науката 2014г

◦ Дипломи от различни конкурси за високи творчески и художествени 
постижения и за съхраняване и разпространяване на българския фолклор



Благодарствено писмо, грамоти и награди









Национален конкурс - Път към славата-
златен медал, София, м. февруари 2021 г.

Онлайн конкурс Светлини и таланти - златен медал и златна
статуетка, с международно жури, м. май 2021 година



Самонаблюдение
Най-силните ми страни като учител:

◦ Обичам работата си и съм радостна и удовлетворена, когато я върша. Това се усеща от многото отличия на моите учениците.

Творческа личност съм и обичам предизвикателствата.

◦ Нови стратегии за преподаване, които съм използвала през последните години: Дейности с активно участие на детската

вокална група на сцена, работа по проекти и иновации, бинарни и видео уроци, участие на учениците в национално

състезаниепо музика

◦ Комуникации: Контактна личност съм. Имам добри взаимоотношения с хората, които ме заобикалят. Уважавам и съм

добронамерена към колеги, ученици и родители. Съпричастна съм към техните успехи и неуспехи. Държа на коректно,

позитивно общуване и сътрудничество при добър психологически климат. Обичам предизвикателствата при реализиране

на нови дейности.

◦ Способност за вземане на решения и справяне със ситуации от различен характер.

◦ Умения за работа в екип и създаване на мрежи от отношения.

◦ Научено от стратегиите, които са били успешни: Децата са природно интелигенти, но немотивирани да учат или на са 
уверени в своите възможности. Реагират с интерес когато урока е представен по „нетрадиционен” начин, с много 
практически упражнение и задачи. . След успешно представяне на сцена или състезание, те проявяват повече отговорност 
и увереност, а това ги прави и по-мотивирани.

◦ Взаимоотношения между мен и учениците ми: Като играчи от един и същи отбор с много емоция и повишено доверие.



По повод 24 май - награда - учител в  
прогимназиален етап на община Самоков


