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1. Общи сведения

Име Фамилия: Жени Бураджиева

Гражданство: България

Дата на раждане: 24.06.1960г.

Образование: Висше, степен магистър

Диплома серия А 83 № 019101-ВМПИ - АМТИИ ”Проф. Асен Диамандиев” - гр. Пловдив

Година на завършване: 1983г.

Специалност: Музикална педагогика

Квалификация: учител по Музика и Пиано

Общ трудов стаж: 35 г.  

Педагогически стаж 35 г.

Педагогически стаж в текущото учебно заведение: 18 години



2. Философия на преподаване:

Водещи във философията на преподаване според мен, са влечението и обичта към педагогическата работа, за 
успешното осъществяване на контакта учител - ученик.

Като преподавател по пиано считам, че музикално-педагогическата работа изисква специална подготовка. Освен, че
учителят трябва да е добър пианист, е необходимо да притежава широк музикален кръгозор - добре да познава не само
работния матерал, но и много друга музикална литература, и не само за пиано. Трябва да има висока музикална култура и
задълбочено да познава особеностите на музикалните стилове. Преподавателят по пиано е необходимо да притежава
комплекс от качества като: добър слух, правилно метроритмично чувство, задълбочено познаване принципите на
художественото музикално изпълнение, за да може да контролира изпълнението на ученика и да коригира неговите
грешки.

В педагогическата си работа се стремя да спазвам принципите на методиката на обучението по пиано, но без да
следвам сляпо и безкритично метода, по който съм обучавана. Музикалната педагогика се развива и обогатява
непрестанно. В обучението по пиано трудностите са от най-различно естество - всеки нов ученик представя нова задача,
изискваща нов подход, съобразен с качествата на обучавания - музикалност, възприемчивост, интелект, физиология.

Основен принцип в моята работа е да се движа в кръга, в който съм подготвена, защото държа на правилното
развитие на учениците и осъзнавам кои са силните ми страни и докъде се простират възможностите ми.

Целите, които следвам в педагогическата си дейност са:
- развитие у ученика на музикалния слух, метроритмичното чувство, музикалната памет, възпитание на

художествено мислене, умение за изпълнение пред публика, създаване на полезни навици - трудолюбие,
изпълнителност, дисциплина, самоконтрол, самооценка.

- подготовка на ученика да изпълнява музикалната творба правилно и художествено, съобразно стила и епохата.
- създаване умение у ученика да си служи с инструмента в помощ при изучаването на другите музикални

дисциплини - солфеж, хармония, хорова практика, пеене.
- повишаване музикалната култура на ученика, като го запознавам с ценна, стойностна музикална литература, и в

крайна сметка да бъде възпитан като един културен и образoван слушател.



3. Квалификации, награди:



2016/2017г.

 “ЗПУО - Новости и предизвикарелства. Държавни образоватлни 
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 предоставеното образование” 

 “Приобщаваща педагогика и приобщаващо образование. 
Изграждане на партньорски отношения между учители и родители”



2018/2019г.

 “Изготвяне на учителско портфолио”















Минал опит

1. Удостоверение за завършен курс на обучение ”Базови и специфични компютърни умения на учителя”от МОН -
“Майкрософт България №16 - 3614 - 2006г.

2. Удостоверение за професионално обучение - Английски език - първи и втори модул от МОН и Дружество 
“Наука и знание”№10 - 1146 - 2007г.

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

4. Удостоверение за участие в обучителен семинар - тренинг”Актуални проблеми в съвремнното българско 
училище” - 2010г.

5. Удостоверение за участие в тренинг - обучение”Умения за работа в екип” - 2011г.

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

7. Сертификат №7848 за участие в обучителен семинар - тренинг”Нравствени аспекти на комуникацията” - 2014г.

8. Сертификат №4169 за завършване на квалификационен семинар”Прилагане на иновативни подходи за 
социализиране, обучение и възпитание на учениците”

9. Съавтор на учебна програма по задължително пиано за разширено и профилирано обучение



4. Отговорности на учителя

1. Планирам и подготвям учебния процес

2. Използвам подходящи образователни стратегии и методи
- даващи оптимален рзултат в конкретна ситуация
- мотивиращи учениците и стимулиращи личностното им 

развитие
3. Формирам положителна нагласа към ученето като ценност, 

съзнателно усилие, изискващо организираност и самодисциплина



5. Научно - методическа дейност



Учебна, 

справочна 

литература по 

предмета и 

нагледни 

средства, 

използвани от 

учителя и от 

учениците

Използвани 

образователни 

технологии и 

интерактивни 

техники

Измерители на 

качеството на 

обучение на 

учениците





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

 учебно-методическата 
литература е съобразена с ДОС, 
Стратегията за развитие на 
училището, възрастта и 
индивидуалните потребности и 
интереси на учениците









Измерители на качеството на обучение на учениците

 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИТЕ

 УЧЕНИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

 ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ



6. Обобщение на опита

Споделени добри практики

1.24.04.2018г. “Клавирният съпровод в работата по народно пеене

2.14.05.2018г. “Мотивация за обучение по инструмент и вокал”

3.15.05.2018г. “Създаване на позитивна среда чрез изучаване на музикален 
инструмент и вокал”

4.18.05.2018г. “Създаване на умения за сценично поведение и представяне пред 
родители”

5.13.06.2018г. “Ползата от изучаване на инструмента пиано в помощ на 
музикалните дисциплини солфеж, хармония, народни инструменти, пеене”

6.19.06.2018г. “Работа с нотописна програма Sibelius”

7.20.06.2018г. “Компютърен нотопис Finale”



7. Работа в педагогически колектив, с колегиум или външни звена

Съвместни инициативи с колеги от 
текущото училище

Име, инициатива, брой участници, име на друг преподавател, цел, резултати

Участие в националната 
инициатива”Розите на България”
Участие в класова продукция на В. Щерева
Участие в концерт, посветен на патронния 
празник на училището
Участие в концерт, представящ 
сборниците за народни инструменти и 
народно пеене с клавирен съпровод на 
проф д-р К. Бураджиев съвместно с В. 
Щерева, състоял се в АМТИИ”Проф Асен 
Диамандиев”



8.Оценка и резултати/ Самооценка

/По раздел „ Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа“ точка „г“/

Период: 2016 - 2020 г.



9. Бъдещи планове - описателна част
Изключително важен раздел описващ насоката и пътя, по който вървите.

• Планове в краткосрочен и дългосрочен аспект 
Моите планове, свързани с професионалната ми дейност на преподавател по пиано 

са:
- да реализирам, както и досега класови срещи по пиано с цел учениците 

демонстрирайки наученото да добиват умение за изява пред публика. Да участвам със 
свои ученици и в общите продукции и прослушвания по пиано.

- да стимулирам ученците да се осъвършенстват в дисциплината Задължително 
пиано, за да могат успешно да се справят с материала във ВУЗ по музика.

- да участвам със свои възпитаници в съвместни изяви с колеги от СУ”Л.Каравелов”.
- както и досега непрестанно да предавам уменията и знанията си на учениците не 

само по пиано, а и по всички останали музикални дисциплини - солфеж, хармония, истрия 
на музиката. Да реализирам това в непрестанен диалог с тях, запознавайки ги със 
световните образци на музиката, с представители на различните стилове и епохи. 
Поддържайки добра изпълнителска форма да мога да демонстрирам пред тях по 
възможно най-добър начин шедьоври от музикалната съкровищница.

- да бъда полезна на учениците като корепетитор
- да корепетирам при нъжда на държавния приемен изпит за Профил - музика в 

СУ”Л.Каравелов”.
- да продължавам изпълнителската си певческа практика, като част от най-

квалитетните певчески състави в Пловдив като: Академичен Народен Хор при 
АМТИИ”Проф Асен Диамандиев”, Смесен Младежки Хор”Гаудеамус”, Държавна Опера -
Пловдив.
• Планове за личностно развитие ( нови компетенции и квалификации) и др.

- плановете ми за личностно развитие са да вземам участие във вътрешни и външни 
квалификации.

- да осъвършенствам уменията си, свързани с компютърните нотописни програми 
Sibelius i Finale.



10. Приложение

Списък и образци от творчески 
работи на учителя; учебно-
изследователска работа;проекти и 
др. 

Снимки, записи от проведени 
мероприятия

Програми за ЗИП, ИЧ, тематични 
работни планове и др.



Снимки, записи от проведени мероприятия










