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АВТОБИОГРАФИЯ

Родена съм на 03.04.1960г. 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 1994г. Като учител по музика работя от
1984г. до 1987г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.
Широки дол, а от 1987г. до днес в ОУ „Митрополит
Авксентий Велешки“.



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 музиката в различните и стилове и жанрове, чрез слушане и 

анализиране, изпълнение и творчество, представяне на различни типове презентации и др. 

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.



Педагогически практики

◦ 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.



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



Методика 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. 



Извънкласни дейности

Към училището бе сформирана вокална група „Медени звънчета“ от ученици 

от 5 до 7 клас. Когато имаше специализирани паралелки, групата изпълняваше 

обработен фолклор, но след тяхното премахване се насочихме към автентичния 

фолклор от Самоков и Самоковско. От четири години към училището е сформиран 

и фанфарен оркестър, който активно участва в училищни и градски мероприятия.

Тази година нашето училище кандидатствахме и бяхме одобрени за 

Иновативно училище като иновацията е насочена към по-задълбочено изучаване на 

особеностите на Самоковския фолклор,  представен в песни, обичаи, носии , 

дантели , хора и други. 



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 учениците“ –

от този проект бяха направени 12 народни носии за вокалната 

група 

◦ „ Твоят час“- занимания по интереси



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



Квалификации
❖ Вътрешноинституционални квалификации

▪ „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

▪ „Играта като интерактивен метод на обучение в образователния процес“



ПРИЛОЖЕНИЯ







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





2016 – 2017
УЧЕБНА ГОДИНА



ДВГ "Медени звънчета" на 
Международен детски 
етнофестивал "На Балканите - с 
духовност в Европа" - Хасковски 
минерални бани

Фанфарен оркестър при 

ОУ"Митрополит Авксентий Велешки"



ДГ"Белчинче" е класирана на ПЪРВО 
МЯСТО на Първия фетивал с конкурсен 
характер "Седмица на изкуствата" -
Боровец

Национално състезание "Ключът на 

музиката" - национално ниво



ДВГ"Медени звънчета " на 10 Национален конкурс "От учителят с любов" гр. София



Национален конкурс "Орфеева дарба" гр. София



ДГ "Белчинче" и дуета Иванина 

Станкева и Кристина Симеонова със 

златни медали от Национален 

конкурс "Орфеева дарба"



Празник на ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“



Тържествено отбелязване на 3-ти 
март

Коледен базар



ДВГ "МЕДЕНИ ЗВЪНЧЕТА" представиха 

музикално-поетична програма, посветена на 

Коледните празници, пред възрастните хора 

в Дома за стари хора



2017 – 2018 
УЧЕБНА ГОДИНА



Фолклорен международен фестивал 
„ДЕЦАТА НА БАЛКАНИТЕ -с духовност 
в Европа “ и покана за участие в 
Международен фестивал на изкуствата 
„Орфей в Италия“



Етнофестивал в Хасковски минерални бани



"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"



Участниците в Националното състезания 
"Ключът към музиката" гр. Пловдив



Коледари благословиха и попяха в 
класовете на ОУ"Митрополит 
Авксентий Велешки" и на базара 
заедно с ДВГ "Медени звънчета"



Коледен поздрав от учениците в Дома 
за стари хора"Сем. д-р Калинкови"



Музикален поздрав към работещите в 
ООД"Мальовица" от учениците на 

ОУ"Митрополит Авксентий Велешки"



ДВГ „Медени звънчета” при
ОУ „Митрополит Авксентий
Велешки” 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”.



2018 – 2019 
УЧЕБНА ГОДИНА



Фолклорен фестивал «Орфей пее с морето» 
гр. Приморско



Национален конкурс „Пиленце пее“



Иновативен интегриран урок на тема «Раждането на 
истинския или за добродетелите на добруджанската 

душа» на 09.05.19г с 6б клас



Иновативен интегриран урок в Саравската 
къща – «Поклади»



Интегриран иновативен урок «Особености 
на шопската песен» с 6в клас



Интегриран иновативен урок «Особеноси 
на шопските хора» с 6в клас



Иновативен интегриран урок с 6б клас на 
тема «Великден»



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



Юбилеен концерт 25 години 
ДВГ «Медени звънчета»



Коледен поздрав в Дом за стари хора



Участие в коледните празници и 
„Ден на християнското семейство“



Представяне на проекта Твоя час в гр. Сливница

Отборът на Националното състезание «Ключът на 
музиката» в гр. Пловдив



Шествие за 1 ноември и 24 май с 
фанфарен оркестър


