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на

Стойчо Красимиров Трендафилов
учител по тамбура в 

Средно училище „Любен 
Каравелов“, Пловдив



1. Общи сведения

Име Фамилия: Стойчо Трендафилов

Гражданство: България

Дата на раждане: 04.04.1992г.

Образование: Висше, степен магистър

Диплома №: ПУ-2017/069694

Дата на завършване: 2017;2019 - магистратура

Специалност: Педагогика на обучението по музика ;

Ръководсвто на вокални и инструментални състави

Квалификация: Учител по музика в детска градина и средно 

общообразователно училище

Общ трудов стаж:  01 г.11 м. придобит към 01.01.2019 г.

Педагогически стаж : 01 г.11 м.

Педагогически стаж в текущото учебно заведение: 01 г.11 м.



2.Философия на преподаване

Моята философия на преподаване поставя в центъра на 

учебно възпитателния процес ученика, с неговата 

познавателна, емоционална и творческа 

дейност. Необходимо е да му се даде възможност да 

мисли, да твори, да се учи от грешките си. Смятам, че 

всички ученици имат силни страни и целта на 

образованието е да ги идентифицира и 

надгражда. Учителя трябва да вижда труда и 

постиженията на учениците и да не пести своите 

похвали към тях. Моята роля преди всичко е да ги 

науча да мислят, да открия и развия таланта и 

способностите им, да им дам съвет и помощ, винаги 

когато имат нужда.



3.Повишаване на мотивацията и квалификацията 
2017/2018г.

Външно – методични обучения

- „Самооценяване – процес на изготвяне на вътрешна оценка“ 

- „Електронен нотопис“  - обучение в гр. Велико Търново

Вътрешно – методични обучения

- „Училище в облаците“



Повишаване на мотивацията и квалификацията 
2018/2019г.

Външно – методични обучения

- „Учителско портфолио“ – същност, предназначение, 

видове портфолиа – 29.01.2019 г.

Вътрешно – методични обучения

- „Изготвяне на презентация“

- „Изготвяне на план на урока”



4.Награди 2016/2017

Лични награди

- Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево 

изворче“  - за отлична преподавателска дейност  . Март, 

2017г., гр. Стара Загора .

Награди на ученици

- Национален детски фолклорен конкурс "Орфеево 

изворче" - 2017г., гр. Стара Загора - Сребърен медал на 

Румен Михайлов, СУ "Любен Каравелов" гр. Пловдив



Награди 2017/2018 г.

Лични награди
- Трети национален фолклорен конкурс „Димитър Гайдаров / 

1906г. – 1989г. /“ – за принос в съхранение и разпространение на 

българския фолклор и традиции. Юни, 2018г.  Гр. Казанлък 

Награди на ученици 
- Трети национален фолклорен конкурс „Димитър Гайдаров / 

1906г. – 1989г. /“ – Юни, 2018г.  Гр. Казанлък. - Първа награда на 

Лъчезар Минчев, СУ "Любен Каравелов" гр. Пловдив

- Национален конкурс „Орфееви таланти“ , гр.Пловдив 2018г. –

Поощрителна награда на Лъчезар Минчев,СУ „Любен Каравелов“ 

гр. Пловдив



5.Научно – методическа дейност

Образователна програма и учебно методическа литература с които 

работи учителя :

- Учебно-методическата литература е съобразена с ДОС, училищния 

учебен план, учебната програма по Тамбура, стратегията за 

развитие на СУ „Любен Каравелов“, възрастта, индивидуалните 

потребности, способности и интереси на учениците.



Други методи :

- Наблюдение, анализ и синтез 

- Интерпретация

- Свирене в дует с преподавателя или съученик

- Свирене в група и оркестър



6. Работа в качеството на ръководител група

Информация за дейностите на групата в училищни и 

извънучилищни мероприятия 

Камерна инструментална група ; Тамбурашки квартет 

- Участия на Камерна инструментална група в ежегодни училищни 

концерти през 2017/2018 г. и  2018/2019 г.

- Участие в ПУ „Паисий Хилендарски“ на държавен изпит за 

защита на магистърска степен - „Ръководство на вокални и 

инструментални състави“

Анализ на успеваемостта,ниво на достигнатите знания :

- Материала се усвоява от всички ученици включени в групата



7. Извънкласни дейности
2016/2017 г.

- Участие в Интерактивен урок „Патриотичният образ на България през 

погледа на младите художници” с Камерна инструментална група 

- Участие на учениците в училищни,градски и национални форуми и 

изяви

- Състезание по изкуства „Кой е по – по – най“

- Майски концерт на ФА „Тракийска младост“

2017/2018 г.
- Откриване на учебната година

- Коледен концерт на ФА „Тракийска младост“ – 19.12.2017 г.

- Състезание по изкуства „ Кой е по – по – най“ 

- Спектакъл „Заедно да полетим“ (30.04.2018 г.)

- Продукция по специален предмет на учениците от  1 – 6 кл.

- Майски концерт на ФА „Тракийска младост“ – 30.05.2018 г.

- Екскурзия до Конна база „Тракиец“, с. Житница  с ученици от 5 кл.

2018/2019 г.
- Откриване на учебната година

- Патронен празник на СУ „Любен Каравелов“ гр. Пловдив – 06.11.2018 г.

- Коледен спектакъл  с участието на ученици от 1 – 7 кл. -18.12.2018 г.

- Благотворителен концерт на ФА „Тракийска младост“ - 18.01.2019 г.

- Участие в Национален конкурс „Път към славата“ с ученици на 

Христина Лесова – 08.02.2019 г.  гр.София

- Празник по случай  Национален празник 3-ти март





8.Използвани образователни технологии и 

интерактивни техники

- Облачни технологии

- Електронен дневник

- „Sibelius”- Програма за електронен нотопис

- Приложения на google – Youtube

- Powerpoint



9.Отговорности на учителя

Като учител от ПЕКК Естетическо направление:

- Опазване живота и здравето на учениците.

- Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците 

и на учебния процес.

- Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и 

изграждане на стратегии за активно и самостоятелно учене и за 

учене през целия живот.

- Работата с родители  - неизменна част от пряката ми работа с 

децата.

- Участвам в дейности, свързани с подготовката, организирането и 

провеждането на ежегодни училищни концерти и участия.

- Отговарям за озвучаването на празници и мероприятия свързани с 

училищната дейност. 



10.Бъдещи планове

-Планове за личностно развитие – нови    

компетенции,квалификации,участие в семинари

и др.

-Участия в конкурси

-Използване на интерактивни методи


