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ПОРТФОЛИО 

на 

Христина Стоилова Лесова
старши учител в 

Средно училище „Любен Каравелов“ 
Пловдив



Общи сведения

Име Фамилия: ХРИСТИНА ЛЕСОВА

НОСИТЕЛ НА ПОЧЕТНАТА ЗНАЧКА НА ГРАД ПЛОВДИВ-

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА

Гражданство: България

Дата на раждане: 13.10.1974

Образование: Висше, степен магистър

Диплома №: ПУ – 2018, Удостоверение №072750

Дата на завършване:10.02. 2018г.

Специалност: Ръководство на вокални и инструментални състави

Квалификация: старши учител по народно пеене

Сертификати /Придобити умения/:  

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ по специалност ,,ПЕДАГОГИКА НА 

ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА Свидетелство АМТИ 98 № 042228 от АМТИ – гр.Пловдив

„УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА,,

Дата на завършване 16.06.1999г.

Общ трудов стаж: 18 г. 9 м., придобит кън 1.03.2019

Педагогически стаж 18г. 3м.

Педагогически стаж в текущото учебно заведение: 17години



Дипломи и отличия



Философия на преподаването

Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно , 
на достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и 
опита си, да умее да приема съвети , да приема критика.
Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност. 
Преподавателските ми похвати се определят съобразно темата, 
аудиторията и времето.
Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Вярвам 
, че всеки един има силни страни и целта ми е да ги откривам и 
награждавам.
Отчитам ролята на семейството и търся чрез него път към ученика.

Моето мото 

„Изпълнявайки дълга си, 
оставям след себе си приятели“



                    МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

1.Изграждане на певчески умения и навици. 

2.Индивидуален подход. 

3.Разпяване,разпевни упражнения.Подходящ модел,правилна посока на интонация. 

4.Усвояване на ритмиката.Моторно повтаряне на ритмически модели заусвояване на песента. 

5.Демонстрация-многократно показване на модели,изпяване на песента и изговаряне на 

текста.Ясна дикция.Това трябва да буде дълготраен,продължителен процес. 

6.Обучението е разгледано в 3 етапа: детска възраст,начален курс,гимназиален етап. 

 Целта е надграждане на уменията и знанията на ученика. 

7.Стимулиране и подържане на интереса на ученика към народната песен,стъпка по стъпка от     

лесно към трудно. 

8.Избор на подходящ репертоар.,съобразен с възмоьностите на ученика. 

9.Основни вокално-технически прийоми: пеене легато,пеене стакато;правилно певческо  

дишане; ясна артикулация; овладяване на прости исложни орнаментални форми на пеененто. 



УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА ПО ПРЕДМЕТА,СБОРНИЦИ

Учебно-методическата литературае съобразена с ДОС,УУП,УП по народно 
пеене,Стратегията за разжитие на училището,възрастта и индивидуалните потребности и 
интереси на учениците.

-,,Методика на обучението по народно пеене,,- Светла Калудова-Станилова

-,,Народно-песенният изпълнителски стил неговите вокално-педагогически 
проблеми,,-Ан.Дафов

-,,Вокализи за народни певици,,-Стефка кушлева и Анка Кушлева

-,,Вокализи за народни певици и певци,,-Асен Диамандиев

-,,С любов към тракийската народна песен,,-Бинка Котетерова-Добрева

-,,Сън сънувах,,-солови народни песни –Стоян Пауров

-,,Солови народни песни с клавирен съпровод,,-
А.Кушлева,Д.Иванова,Ренета Георгиева,Т.Прашанов и др.





Квалификационни кредити

1. „Базови и специфични компютърни умения на учители“

2. „Актуални проблеми в съвременното българско училище“

3. „Прилагане на иновационни подходи за социализиране,обучение и 

възпитание на ученици“

4. „Нравствени аспекти на комуникацията“

5. Удостоверение в тренинг – обучение“Умение за работа в екип“ – 2011г

6. Удостоверение за участие в семинар – тренинг „Изграждане на позитивна 

подкрепяща среда „ – 2013г

7. Сертификат за участие в обучителен семинар – тренинг „Нравствени 

аспекти на комуникацията“ – 2014

8. Сертификат за завършване на квалификационен семинар „ Прилагане на 

иновативни подходи за социализиране, обучение и възпитание на 

учениците“



Извънкласна дейност

Като диригент на хор и камерна група при ФА,,Тракийска младост,, 
целя :

– Насърчаване на интересите и развитие на творческите заложби 
на учениците.
– Създаване на умения и навици за работа в екип.

– Осмисляне на свободното време на учениците.

– Задълбочено запознаване със спецификата на българската 
народна песен и хоровото пеене.

– Осигуряване на сценични изяви.



Работа по проекти

1. „Успех“
2. „Твоят час“
3. „Занимания по интереси,,

Участие в комисии

1. Комисия по провеждане на училищни 
тържества
2. Комисия по реклама и набиране на деца
3. Комисия по прием и прослушване на деца 
от 1-12клас



Квалификации 2016 -2017

-участие в едно вътрешноинституциално обуяени 

-Вътршноинституциални – 2

-,,ЗПУО -новости и предизвикателства

-,, Работа с родители във връзка с осигуряване на приобщаващо на деца и            
ученици



2016-2017г      лични награди

-Грамота за високи педагогически умения от

НК,,Орфееви таланти

-Почетна грамота за принос, съхранение и разпространение на българския 
фолклор и традици от община Казанлък и АМТИИ гр.Казанлък –юни 2017г.

-първа награда на Ивелина Рашкова от НФК,,Димитър Гайдаров,, 
гр.Казанлък

–Първа награда на Ивана Русева- НМФ,,Орфееви таланти ,, гр.Пловдив

-Втора награда на Стилияна Дамянова отНФК,,Димитър Гайдаров,, 
гр.Казанлък

-Три еднократни стипендии от Община Пловдив за подкрепа 
на деца  с изявени дарби:

Стилияна Дамянова , Ивелина Равкова  и Грергана Свракова

- участие в семинари, обучения, квалификационни форми



2016-2017 г. Участия с хор към ФА,,Тракийска младост,,

- участие в проект на МОН –„Твоят час“ – клуб,,Съхрани българското,,

- Благотворителен коледен концерт и Коледен базар с

произведения на наши възпитаници

-участие в конкурс,,Орфееви таланти,, гр. Пловдив 

-участие в заключителен концерт ,,Ключът на музиката,, АМТИИ гр.Пловдив

-участие в ,,Дефиле на занаятите ,, гр.Пловдив

-участие в Пролетен концерт на СУ,,Любен Каравелов,,  гр.Пловдив

-участие в народен събор ,,Парк Лаута,, гр.Пловдив

-участие в Дефиле по случай ,,Денят на Славянската писменост- 24-ти май. 
Гр.Пловдив

-участие в концерт по случай ,, 1-ви юни- Денят на детето,, гр.Пловдив





КВАЛИФИКАЦИИ  2017-2018

-ВЪНШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ- ПРОЕКТ НА ОБЩИНА 

ПЛОВДИВ,,УЧИЛИЩЕ В ОБЛАЦИТЕ,,

- ,,САМООЦЕНЯВАНЕ-ПРОЦЕС НА ИЗГОТВЯНЕ НА ВЪТРЕШНА ОЦЕНКА,,

- ,,ПРЕОБЩАВАЩА ПЕДАГОГИКА И ПРЕОБЩАВАЩО 

ОБРАЗОВАНИЕ.ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ ОТНОШЕНИЯМЕЖДУ  

УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ,,

-ОРГАНИЗИРАНЕ И УЧАСТИЕ В СЕДЕМ ОТКРИТИ УРОКА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА 

ДОБРИ ПРАКТИКИ.



-Диплом и специална награда на Община Хисар за хор 

,,Тракийска младост,, диригент Христина Лесова

-диплом за принос в съхранение и разпространение на българския фолклор 

-диплом за висок професионализъм от НК,,Път към славата,, гр.София

-Повишаване мотивацията и квалификацията на учителите.

Запознаване с новите технологии.

-участие в звукозаписи за,,Песни за изпълнение и инструментални 

съпроводи,, за учебник по музика за 7-ми клас към АД,,Просвета

-Диплом-награда за запазване традициите на Гергана Свракова

от НК,,Път към Славата,, 02-04.02.2018г гр.София

-участие в проект ,,Твоят час,,



19.12. – Коледен концерт на ФА „Тракийска младост“ – всички от МО.

02-04.02.2018г –участие в НК,,Път към славата ,, гр. София

23.03. – Участие в НМФК „Орфееви таланти“  - р – ли всички преподаватели по 

специален предмет.

25.03. – Музикален поздрав към участниците в музикалното състезание „Ключът на 

музиката“ – р – ли Христина Лесова и Иван Найденов.

26.04. – Ден на отворените врати

03.05. – Майски концерт на ФА „Тракийска младост“ – р – ли всички от МО.

11.05. – Участие в инициативата „Розите на България“ –

12.05.2018г –Участие в,, Народен събор,, парк Лаута гр.Пловдив

22.05.2018г. Участие в концерт към,, Младежки център,, Гребна база –гр.Пловдив

24.05.2018г –участие в Дефиле по случай,,Денят на Славянската писменост,,

1.06.2018г-участие в концерт на Фондация,,Паралелен свят,, -гр.Пловдив ж.к. ТРакия

09.06.2018г –участие в Шампионат ,,Евро-фолк Жива вода,, гр.Хисар

2017-2018 г. Участия с хор към ФА,,Тракийска младост,,





КВАЛИФИКАЦИИ 2018/2019Г

ВЪНШНОИНСТИТУЦИАЛНО ОБУЧЕНИЕ

- УЧИТЕЛСКО ПОТРФОЛИО

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИАЛНО ОБУЧЕНИЕ

-,,ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ,,

-,,ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ

,               -,,АЛТЕРНАТИВНИ И ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ,,



2018 -2019 г Лични награди

-Практическо обучение за изработване на порфолио

-Практическо обучение за изготвяне на презентации

-Диплом за фисок професионализъм в областта на фолклора от НК,,Път към славата,, 

гр.София -8.02.2019г

-Участие в звукозаписи за,,Песни за изпълнение и инструментални съпроводи, за 

учебник по музика за 7-ми клас към АД,,Просвета



-18.02.2018г Участие в Зимен концерт в Исторически музей

-18.01.2019г Участие в Благотворителен концерт

-08.02.2019г Участие в НФ,,Път към Славата ,, гр.София

-01.03.2019г Участие в тържество по случай Националния празник на България 3-ти март.

2017-2018 г. Участия с хор към ФА,,Тракийска младост,





Квалификационни кредити

Контакти

Христина Лесова
СУ  „Любен Каравелов“ гр.Пловдив

lesova_hristina@abv.bg

mailto:lesova_hristina@abv.bg

