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1. Общи сведения

Име, Фамилия: Цветана Главчева

Гражданство: българско

Дата на раждане: 15.03.1967 г.

Образование: Висше, степен магистър

Диплома : Академия за музикално и танцово изкуство –

№ 020449

Дата на завършване : 1992 г.

Специалност: Музикална педагогика

Квалификация: Учител по музика

Общ трудов стаж: 27 г. 07 м., придобит към 25.02.2019 г.

Педагогически стаж : 24 г. 

Педагогически стаж в текущото учебно заведение: 24.г.



2.Автобиография:

Родена съм в град Пловдив.Занимавам се с музика и по - конкретно 
с изучаване на инструмента пиано от шест годишна 
възраст.Началното си образование завърших в СУ "Любен 
Каравелов",училището в което преподавам задължително пиано и 
специалност пиано вече 24 години.Основното и средното си 
образование завърших в Средно музикално училище гр. Пловдив,  
настоящо НУМТИ "Добрин Петков" със специалност пиано.Висшето 
си образование завърших през 1992 година в Академия за 
музикално и танцово изкуство гр. Пловдив със специалност 
музикална педагогика, специален предмет пиано и с квалификация 
учител по музика.От 1995 год. Работя в СУ "Любен Каравелов".



3. Философия на преподаване:

• Учителите с право се считат за най – ценния фактор в училище, който влияе върху  
процеса на учене. Нужен е добър учител, за да подготви добър ученик.Всичко се 
свежда до способността да знаеш какво преподаваш и как да го преподаваш. Учителят 
е този, който трябва да намери подхода към всеки ученик, да открие неговите силни 
страни и да ги използва максимално в часа, за да може да улесни намирането на пътя 
за усвояването на знанията и да накара  ученика да се чувства пълноценно.

• Мотивацията е в основата на всяка човешка дейност. Добрият учител мотивира 
учениците си, за да успее да постигне това, което иска.

• Адекватната нагласа на учителя за изпълнението на възпитателната роля:  успешно 
справяне с конфликтни и стресови ситуации, готовност да променя своите позиции, 
възгледи и убеждения в резултат от общуването с учениците

• Няма добри или лоши методи и похвати, има такива, които учителят е подбрал 
подходящо за съответния клас, съответната възраст и съответното учебно съдържание. 
Ето някои от тях :
- изследователска дейност – учене чрез откриване и чрез правене.
- диференциран подход на преподаване и развитие на умения за самостоятелно , 
индивидуално учене.
- формиране на умения за самооценка и рефлексия.  
- интерактивни методи.
- теоретични и слухови упражнения съобразени с възрастта и индивидуалните 

способности на всеки ученик.



3.Философия на преподаване:

• - практическо прилагане на  знания, умения и компетенции за постигане на 
определени цели.
- методи за развитие на творческото мислене.

Добрият учител поставя учениците  в центъра на педагогическото 
взаимодействие и създава позитивна, развиваща и подкрепяща среда. Насърчава 
творческите заложби на учениците.

• Да си учител е призвани е и мисия. Учителите са вдъхновители , които насърчават 
своите ученици да опознават себе си и другите, да откриват и знаят как да влияят 
на света. Не случайно добрите учители имат толкова силно влияние и се помнят цял 
живот заради промяната, която са провокирали в учениците си.

• Да си учител означава да използваш възможностите, които се отварят пред теб , 
да ставаш по- добър човек и професионалист. Учителят притежава тихата сила  да 
променя света.



4. Квалификации



Квалификации:
2016/2017г. 

 "ЗПУО - новости и предизвикателства. Държавни 
образователни стандарти"

 "Работа с родители във връзка с осигуряване на 
приобщаващо образование на деца и ученици"

2017/2018г. 

 "Самооценяване - процес на изготвяне на 
вътрешна оценка на качеството на предоставяното 
образование"



Квалификации:
2018/2019г.

 "Приобщаваща педагогика и приобщаващо 
образование.Изграждане на партньорски 
взаимоотношения между учители и родители"

 "Изготвяне на учителско портфолио."



2016/2017г.

КВАЛИФИКАЦИЯ 

















2017/2018г.



2018/2019г.



5.Отговорности на учителя:
1.   Изготвяне на годишно разпределение на учебния материал.

2.   Подготовка , планиране  и организиране на учебно - възпитателния процес.

3.   Прилагане на разнообразни педагогически методи, технологии и стратегии, които :

 мотивират учениците да работят самостоятелно и стимулират тяхното личностно развитие

 отговарят на различните образователни потребности на ученика

 формират положителна нагласа към ученето

 стимулират учениците към активно и самостоятелно учене, както към учене  през целия живот

4.   Прилагане на комуникативност в обучението.

5.   Диагностика оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес.

6.   Изграждане на общи знания, умения и ценности у учениците.

7.   Обогатяване на учебния материал с интересни факти.



5. Отговорности на учителя:
8.     Реализиране на вътрешно предметни и междупредметни връзки.

9.      Подпомагане на учениците за тяхната професионална ориентация, съобразно с проявените                       
от тях интереси.

10.     Водене на установената училищна документация,  свързана с учебния предмет и дейност.

11.     Участие в работата на педагогическия съвет, както и в различни организационни форми, 
свързани с дейността на училището.

12.     Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни 
знания, умения и навици.

13.     Участие в комисия за проверка на училищна документация.

14.     Фокусиране върху индивидуалните потребности  на учениците и включването им в процеса 
на учене.

15.     Опазване живота и здравето на учениците.



6. Научно - методическа дейност
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Измерители на 
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обучение на 

учениците





6. Научно - методическа дейност:

1.   Личността на учителя:

 разработка на учителско портфолио

 собствена философия на преподаване

 споделяне на опит

 взаимодействие с родители

2.    Учителски колектив:

 съвещания

 външна квалификационна дейност

 вътрешна квалификационна дейност



6. Научно - методическа дейност:

3.   Методическо обединение:

 планиране

 разработки

 анализ

 взаимодействие с родители



7.Учебна, справочна литература по предмета и нагледни 
средства, използвани от учителя и от учениците

 Начална школа за пиано - Л. Кутева , М. Куртева

 Начална школа за пиано - А. Николаев

 Педагогически репертоар

 Избрани етюди за пиано / начална трудност

 Малкият пианист - 1 и 2 свитък

 Й. С. Бах - Нотна тетрадка "Ана Магдалена Бах"

 Й. С. Бах - Малки прелюдии и фуги

 Гурлит - 16 мелодични етюди за начинаещи

 Детски албум за пиано - П. Хаджиев

 Детски албум за пиано - Св. Обретенов

 Детски албум за пиано - Ал. Райчев

 Клавирни пиеси за малки и големи - Т. Гигова , Л. Петрова

 Пианото и урокът по музика - В. Гюлева, К. Василева











8.Използвани образователни технологии и 
интерактивни техники

Всеки учител има предпочитан набор от методи, които използва в 
преподавателската си работа.Няма добри или лоши методи и техники, има 
такива, които учителят е подбрал подходящо за съответния клас, за съответното 
учебно съдържание и за съответната възраст.

При интерактивните техники, ученето е фокусирано и реализирано чрез 
преживяванията, в които се включват учениците. То не е просто процес на 
акумулиране на учебно съдържание и усвояване на знания и умения, а учене в 
ситуация, в която нещо се преживява.



9.Измерители на качеството на обучение на учениците

 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИТЕ:

Оценяването е системен процес на установяване и измерване на постигнатите 
резултати от обучението и на нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им 
реализация.

Основните елементи, които използвам в моята работа, като необходимо и достатъчно 
условие за реална оценка са:

 справедливост

 ниво на компетентност

 гъвкавост

 адаптивност

 ясни критерии за оценка на постиженията на учениците и др., 

които да  подпомогнат  мотивацията на  ученика и да изградят у него желание за 
себеутвърждаване, реализация и мотивация.



Участие на ученици в продукции по пиано:

Ежегодно се провеждат продукции по задължително пиано и по специалност пиано



10. Работа в педагогически колектив

Съвместни инициативи с колеги от 
текущото училище

На 24 април 2018 г. се проведе  

продукция по народно пеене на 

преподавател Виолета Щерева  на 

тема : “Клавирният съпровод в 

работата по народно

пеене."Преподавателите по пиано  

участвахме като  корепетитори на  

учениците  от класа  по народно 

пеене.



11.Споделени добри практики

24.04.18 г.- “Клавирният съпровод в работата по народно пеене”

14.05.18 г.- “Мотивация за обучение по инструменти и вокал”

15.05.18 г.- “Създаване на позитивна среда чрез изучаване на музикален инструмент 
и вокал”

18.05.18 г.- “Създаване на умения за сценично поведение и представяне пред 
родители”

13.06.18 г. – “Ползата от изучаването на инструмента пиано в помощ на музикалните 
дисциплини солфеж, хармония, нар. инструмент и нар. пеене”

19.06.18 г. – “Работа с нотописна програма “Сибелиус”

20.06.18 г. – “Компютърен нотопис “FINALE”



12.Оценка / Самооценка

Период: 2016 - 2020 г



13.Минал опит

За 25 годишния си стаж съм преминала през няколко реформи и 
програми за обучение.

Старанието и съвестното изпълнение на задълженията на учител са 
водещи за мен.

През всички тези години аз се раздавам и като учител и като човек 
за моите ученици, защото те го заслужават.Отнасям се с уважение 
към тях и получавам тяхната обич и доверие, което е най - голямото 
постижение за мен.

Учениците се променят , както и условията на живот.Учителят е 
длъжен да предвижда тези промени и сам бързо да се променя, а 
това е може би най - голямото предизвикателство.

"Всички ученици се нуждаят от нашата енергия, от сърцето и от ума 
ни." 



13.Минал опит

 Автор на учебните програми по зад. пиано и специалност пиано 
за разширено и профилирано обучение.

 Удостоверение за завършен курс на обучение "Базови и 
специфични компютърни умения на учителя" от МОН и Майкрософт 
България - 2006 г.

 Удостоверение за участие в тренинг - обучение "Творческо 
мислене и изкуството да правим проект" - 2007 г.

 Удостоверение за участие в обучителен семинар - тренинг 
"Актуални проблеми в съвременното българско училище " - 2010 г.

 Удостоверение за  тренинг - обучение "Умения за работа в екип" -
2011 г.



13.Минал опит

 Удостоверение за участие в семинар - тренинг "Изграждане на 
позитивна подкрепяща среда" - 2013 г.

 Сертификат за участие в обучителен семинар - тренинг 
"Нравствени аспекти на комуникацията" - 2014 г.



14. Бъдещи планове - описателна част

"Силният ще победи едного, знаещият -
хиляда."

"Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а 
факел , който трябва да бъде запален" е казал 
Плутарх.Именно от тази максима се ръководя през цялата 
ми учителска практика.
Ученето през целия е начин на мислене - всеки от нас 
трябва да бъде отворен за нови идеи, решения , умения 
или поведение.
Моите бъдещи планове са:
• Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор 

на подходящи, нови и интересни методи , средства и 
материали, подходящи за учениците в различните 
степени.



14. Бъдещи планове - описателна част

 Посещаване на обучения в областта на педагогиката и 
методиката на преподаване, както и  
иновативни и интерактивни методи на преподаване.

 Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор 
на подходящи, нови и интересни методи, средства 
и материали, подходящи за различните степени на обучение.

Развитие на други иновативни методи на обучение.

Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с 
различни източници на информация.



14. Бъдещи планове - описателна част

 Самоусъвършенстването е нещо, което всеки сам избира за себе 
си.Работата ми като учител ме кара всеки ден да допълвам своите 
знания и да усвоявам нови.Учене през целия живот е не само 
програма, но и начин на живот.

 И както е казал Платон: "Тайната на вечната младост е да се учи 
всеки ден нещо ново", защото "знанието е съкровище, което ще 
последва своя собственик навсякъде."



15. Приложение

Снимки от проведени 
мероприятия



Снимки от проведени мероприятия:
Концерти и продукции по зад. пиано и спец. пиано



В час по пиано



Продукция на четвърти клас      Учениците от класа по пиано 
в начален курс



Снимки от проведени мероприятия

Продукция по пиано
Зад кулисите по време на Коледен 
концерт на училището



Снимки от проведени мероприятия

ПРОДУКЦИЯ НА ТЕМА : “КЛАВИРНИЯТ СЪПРОВОД В 
РАБОТАТА ПО НАРОДНО ПЕЕНЕ."

ПРОДУКЦИЯ НА ТЕМА : “КЛАВИРНИЯТ СЪПРОВОД В 
РАБОТАТА ПО НАРОДНО ПЕЕНЕ."



Снимки от проведени мероприятия
Зад кулисите на  Пролетния концерт на 
училището

Зад кулисите на  Коледния концерт на 
училището



Снимки от проведени мероприятия

Инициатива "Розите на България"
Спомен с абитуриенти от моя  клас  по 
задължително  пиано


