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Общи сведения

Име Фамилия: Виолета Щерева

Гражданство: България

Дата на раждане: 10.01.1977г.

Образование: Висше, степен бакалавър

Диплома : серия  АМТИ 2000 №:031567,

регистрационен номер 4446 / 2000  

Дата на завършване: 07.06.2000г.

Специалност:  Дирижиране на народни състави

Квалификация: РЪКОВОДИТЕЛ НА НАРОДНИ СЪСТАВИ,  ПРЕПОДАВАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛ  ПО НАРОДНО ПЕЕНЕ

Сертификати /Придобити умения/:  

• ЧЕТВЪРТА професионално-квалификационна степен - Свидетелство ТрУ № 15463 / 5 ноември 2014г. от  

Тракийски университет – Стара Загора - ДИПКУ

Общ трудов стаж: 20 години , придобит към 01.02.2019 г.

Педагогически стаж:  18 години

Педагогически стаж в текущото учебно заведение: 2 години , 4 месеца



Повишаване на квалификацията, награди и грамоти 2016/2017г.

ЧЕТВЪРТА професионално-квалификационна степен –
ТрУ № 15463 / 5 ноември 2014 от Тракийски университет –Стара Загора - ДИПКУ

/Свидетелство № 15463 / 5 ноември  2014г. /

ПЕТА професионално-квалификационна степен –
ТрУ № 7947 / 16 ноември 2007 от Тракийски университет –Стара Загора - ДИПКУ

/ Свидетелство ТрУ № 7947/ 16 ноември  2007г. /

Свидетелство за професионална квалификация : РЪКОВОДИТЕЛ НА ТАНЦОВ СЪСТАВ – Висш 
селскостопански институт Пловдив–серия С-97 № 010559, с рег. № 1839 /1999г. 

/Свидетелство  серия С-97 № 010559 , с рег. № 1839, 1999г./

19.12.2006г. - Удостоверение за завършено обучение на курс на обучение „Базови и специфични 
компютърни умения”

/Удостоверение № 16-4953 / 19.12.2006г./
7-11.10.2013г. – Удостоверение  № 5889 „Квалификация на педагогическите специалисти”

май ,  2016г.  – Почетно отличие “Неофит Рилски”  - МОН  удостоява с Грамота старши учител 
Виолета Щерева за даългогодишна цялостна  високопрофесионална трудова дейност в системата на 
българското образование 



Квалификационни кредити за периода 2016-2019г.

31.10.2016г. – Сертификат № 1841 / 31.10.2016г. – за успешно завършване на квалификационен семинар  
на тема: “ЗПУО – новости и предизвикателства. Държавни образователни стандарти”

03.12.2016г. - 04.12.2016г. – Сертификат № 4848 / 4.12.2018г. за успешно завършване на квалификационен 
семинар на тема “Работа с родители във връзка с осигуряване на приобщаващо образование на деца и 
ученици”

9.12.2017г.- - Удостоверение с Рег № 9401 / 2017г. с подължителност 8+8  академични часа на тема 
“Самооценяване – процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование , за 
което е присъден един квалификационен кредит

02.07.-03.07.2018г. – Удостоверение  Рег  № ПС 0367 /03.07.2018г. с продължителност  16 академични  часа на 
тема : “Емоционална интелигентност” ,  за което е присъден един квалификационене кредит

10.11.2018г. - 11.11.2018г. – Удостоверение  Рег №329 / 12.11.2018 г. с продължителност  16 академични  часа на 
тема “Приобщаваща педагогика и приобщаващо образование .Изграждане на партньорски взаимоотношения 
между учители и родители”



Дипломи





.







Участие в комисии:

1. Комисия за изготвяне и проверка на училищна документация - Виолета  Щерева  -
списъци  индивидуално обучение

Работа по проекти:

1„Твоят час“ – учебната  2017/2019г.

2. „ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ”  - 6.02.2019 – 30.06.2019г. , проект на 

МОН за учебната 2018/2019г.



Философия на преподаване

 Работата ми е свързана не само с това да развия уменията и музикалните заложби на учениците , но 
и да им помогна да добият знания и умения  и за сценичните изяви свързани с  певческото 
фолклорно изкуство. Това изисква непременно прецизен подбор на подходящ за възрастовите и 
индивидуалните певчески възможности репертоар  и разграничаване на спецификите на отделните 
фолклорни региони и запазване на интереса на учениците към певческото фолклорно изкуство

 Като  старши учител по народно пеене в СУ “Любен Каравелов”  Пловдив и художествен ръководител 
на ФАФ „Куклици” при ЦПЛР-ОДК Пловдив  ежедневно ми се налага да доказвам , надграждам и 
усъвършенствувам музикалните си , артистични и изпълнителски умения , особенно при работата си 
с деца от различни възрасти и с техните  изяви на конкурсни и концертни сцени.

 Придържам се непременно към ГТР заложени в учебната програма за всеки клас  , като следвам  
педагогическите норми за постепенно въвеждане на сложността  , обема и процеса на възприемане 
на  материала  

 Намирам добър език и създавам позитивна обучителна среда за учениците , за да успея да получа 
максимално добри резултати в обучението на всеки ученик 

 Смятам , че притежавам умения да комуникирам добре с родителите и близките на децата, с които 
работя и успявам да ги привлека  да бъдат верни парньори на нашата дейност.  

 Философията ми на преподаване поставя ученика в центра на обучителния процес , като моята роля 
е да го мотивирам , да възприеме и усвои знания , умения и певчески навици  , за да се изгради като 
широко образован изпълнител на български песенен фолклор  

 Смятам , че овладяването на спецификите, орнаментиките и особеностите на репертоар от всички 
фолклорни региони  , изгражда ученика  и го натоварва с отговрност към  предаването на  
достоверния автентичен   песеннен стил и вокалообразуване ,  затова съм приела  работата си за 
отговорна  мисия



МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Основна цел на дисциплината народно пеене е да подготвя характерни изпълнители, владеещи знания и умения 
за българското певческо майсторство, които да са носители на традиционния изпълнителски стил. 
Постоянна цел в процеса на целия курс на обучение е непрекъснатото овладяване, усъвършенстване и 
надграждане на изпълнителски и вокално-технически умения в конкретен маниерна  на изпълнение чрез  работа 
в/у: -звукообразуване;-правилна певческа постановка;-певческо дишане;-вокалообразуване;-качество на звука;-
изграждане, запазване и усъвършенстване на певческия маниер от съответната фолклорна област ;-артикулиране 
на диалекта и фонетични особености във фолклорните области;-техническо майсторство-овладяване на 
орнаментиката ,  атака на звука и  сценични умения за поднасяне на песента на сцена

1.Изграждане на певчески умения и навици
2.Индивидуален подход
3.Овладяване на разпяване,разпевни упражнения , чрез подходящи модели,правилна посока на интонация
4.Усвояване на ритмиката ,чрез моторно повтаряне на ритмически модели заусвояване на песента.
5.Демонстрация-многократно показване на модели, изпяване на песента и изговаряне на текста в диалектната 
форма на обастта .Постигане на ясна дикция , което ще трябва да бъде дълготраен, продължителен  и 
целенасочен процес процес
6.Обучението  по народно пеене се отнася само към  третия етап от всички моменти - гимназиален етап
Целта е надграждане на уменията и знанията на ученика, придобиване на сценични умения 
7.Стимулиране и подържане на интереса на ученика към народната песен,което включва стъпка по стъпка от  
лесно към трудно и натрупване на репертоар от всички фолклорни области
8.Избор на подходящ репертоар.,съобразен с възможностите на ученика
9.Основни вокално-технически прийоми: пеене легато,пеене стакато;правилно певческо 
дишане; ясна артикулация; овладяване на прости и сложни орнаментални форми на пеенето
10.Важна задача на преподавателя и ученика е здравето на гласа – затова непременно трябва  да се обръща 
внимание на хигиената на гласа и премерената натовареност на  гласовия апарат в проецеса на обучение



Основни насоки за работа  ми и очаквани резултати за учебната  година:

 1. Оновна цел е на обучението е постепенното  изграждане  на изпълнителски вкус,  умения и навици за 
самостоятелна работа у учениците под  постоянен  педагогически контрол 

 2. Задължително включвам  ученика в сценична самостоятелна изява поне два пъти през учебния срок

 3. Изисквам съзнателна работа върху овладяването  на по-сложен песенен материал и  следя за системно 
водене и прегледно архивиране  на соловия репертоар 

 4. Залагам преговори и затвърждаване на материала от предишни уроци , дори предишни години.

 5.  В зависимост от постигнатите цели през първите две години на обучението, наставлявам  към 
затвърждаване и усложняване на разпевните упражнения , като ги натоварвам с решаване на вокални 
проблеми,свързани с вокалообразуване, интонация,дишане,опора та на звука,овладяването  стилистиката 
на областта и орнаментиката.

 6. Чрез слухово- подражателен метод  запознавам  и целя  усвояване на  сложни орнаменти и похвати-
трилероподобни,различни видове тресене,провиквания ,хълцане и др.,предвид стиловата принадлежност 
на ученика към съответната  фолклорна област.

 7. Слушане на музика: на изпълнения на стилово представени  образци на традиционни български песни от 
фолклорната област на ученика,като се заучат 2-3 песни от тях

 8. Запознавам и обяснявам  образуването на сложните размери  и  залагам заучаване на песенни модели от 
тях

 9. Обогатявам соловия репертоар със  2-3 безмензурни песни,едната от които с рецитация от фолклорната 
област на ученика.
10. Работа в/у  осъществяване на транспонирането на песни в размери 2/4,5/8,7/8,9/8.
11. Продължавам задачи с  четенето на нотен текст на песните в размери 2/4,5/8,7/8,9/8 
12. Да се заучат хороводни песни в различни размери по слухово-подражателен път от различни       
звуконосители-аудио и видео.
13.  Да се продължи системната работа по попълване картотеката на всеки ученик

 14. Заучаване на вокализи  и нотиране на заучените песни
 15. Заучаване на песни с клавирен съпровод



Платон казва: Внимавайте каква музика давате на децата си , защото има 
музика , която може да въздигне човека и да подобри характера му , но има и 

такава която може да го разруши ...Затова дайте на децата инструменти да 
свирят и народни песни да пеят и те няма да са в опасност , а ще се надграждат 

положително!

Вярвам във възможностите на всеки ученик  и го подкрепям в усилията му да 
се доказва в певческото фолклорно изкуство

Моето мото 

„Най-важният урок в преподавателската ми мисия е да науча децата на 
родолюбие , като ги възпитам в отстояване на ценностите на  българския 

песенен фолклор “



ЛЕТОПИС  НА ИЗЯВИТЕ , НАГРАДИТЕ, 
ДИПЛОМИТЕ И УЧАСТИЯТА ПО УЧЕБНИ ГОДИНИ



Летопис на изявите за учебната 2016/2017г.

 Участие в МФ “Кръстопът на музите” – София , 2016г.



 Участие в общ  Коледен концерт на СУ “Любен Каравелов”  със дует от Аделина Налбантова и Мелек Ерен

 Участие  и солови награди  на учениците ми от НМФС “ Орфееви таланти” – март , 2017г. Пловдив

 Написала съм препоръки на учениците ми с призови места и те получиха еднократни стипендии на Община 
Пловдив за подкрепа на деца с изявени дарби през 2017г.



Участие в НК "Път към славата"-02-04.02.2017г. гр. София

Участие в  Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода” 2017 , гр. Хисаря





Летопис на изявите за учебната 2017/2018г.
 17 .11. 2017 – Участие на ГАФ при ФА “Тракийска младост”  и танцов състав от СУ „Любен Каравелов” Пловдив в общ 

фолклорен детски концерт с ВС „Нуша” и ФАФ „Куклици” , който се състоя в  Културен център „Тракарт” Пловдив

 18.11. 2017 – Участие на ГАФ при ФА „Тракийска младост” в отбелязване на Ден на християнската младеж и 
семейство в църквата „Света Петка”



 НК "Път към славата"-02-04.02.2018г. гр. София - Диплома и на Виолета Щерева за висок професионализъм 

 Участие на ученичката ми Мелек Ерен в заснемане на предаването “Иде нашенската музика” по БНТ , посветено на 
лауреатите от НК “Пиленце пее” 2016г.



 24 април , 2018 г.  -ПРОДУКЦИЯ на класа по народно пеене на старши учител  Виолета Щерева - Представяне на 
песни с клавирен съпровод от сборници - Предимствата на народна песен с клавирен съпровод. Клавирен 
съпровод ни  осъществиха  колеги пианисти: Цветана Главчева , Денница Батаклиева , Жени Бураджиева , Красимира 
Монова

 Участие в НМФК “Орфееви таланти”  - март , 2018г
 По програмата за даровити деца  на Община Пловдив за 2018 г. за подпомагане на деца, млади пловдивски 

дарования, с Протокол № 2 от 25.06.2018 г. на назначената от Кмета на Община Пловдив комисия, присъжда 
еднократни парични награди на ученици и на СУ “Любен Каравелов”Пловдив

 3 май 2018 Майски концерт – участие на ГАФ по проекта

 Балкански шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода” 2018 , 7-11 , 06. 2018г. –Хисаря

 Участие на солистката ми Аделина  Налбантова  - Международен детски етнофестивал  “Децата на балканите – с 
духовност в Европа” - КНСБ –Благотворителен фонд “Проф, д-р Желязко Христов. Д.М.” – с. Минерални бани , 
Хасковска  област























Летопис на изявите за учебната  2018/2019г.
Аделина Налбантова от 7 клас на СУ „Любен Каравелов“ – Пловдив с преподавател Виолета Щерева взе 

участие в Черна гора – Будва – Първо място в Интернационален арт фестивал „Звездите на Адриатика“ –
септември – 2018г.

Участие в заключителен концерт по проекта „Твоя час“ на Група за автентичен фолклор към СУ „Любен 
Каравелов“ Пловдив   – аула на Аграрен университет ,  6 октомври 2018

Присъдено Първо място на Аделина Налбантова -7 клас , преподавател Виолета Щерева  от 13-ти 
Национален музикален фолклорен фестивал „Фолклорен изгрев“ 16-18.11.2018г. Варна

МФ "Кръстопът на музите"-София 26-28.10.2018г. Наградите: Първа възрастова група: Габриела Лалева-
Второ място, Втора възрастова група-: Георги Лазаров- Дипломант Първа степен, Трета възрастова група:  
Мелек Ерен Пловдив - Първо място,  Аделина Налбантова от - Второ място,  Четвърта възрастова група: 
Веселина Йозова - Трето място, Иванина Костурска - Трето място, Дует Терзиеви  - Първо  място

ГРАМОТА  за отлична подготовка и представяне на 14-тия Международен фестивал на изкуствата „Кръстопът 
на музите” 2018 за г-жа Виолета Щерева 

Награди от участието на ученици на г-жа Виолета Щерева в  НК „Пиленце пее” -20.10.-4.11.2018г. София  :
ДИПЛОМ на Преподавателя Виолета Щерева за високи художествени постижения в областта на 
любителското художествено творчество на  художествени ръководители, диригенти, хореографи и 
корепетитори  , ЗЛАТЕН МЕДАЛ И ДИПЛОМ:  Дует „Фолклорна усмивка“ – Мелек Ерен и Павел Димитров”, 
гр. Пловдив , БРОНЗОВ МЕДАЛ И ДОПЛОМ : Георги Лазаров – 5 клас на СУ „Любен Каравелов”  и 
МарияНедялкова – 6 клас СУ „Любен Каравелов” Пловдив



Качена е номинация на Гергана и Надежда Терзиеви от 12 клас на СУ „Любен Каравелов” за участие в алманаха 
„Успелите деца на България“ – сезон 2018 , издание на фондация „Димитър Бербатов“

Участие в 18.11.2018г. в Исторически музей Пловдив – Благотворителен коледен концерт на СУ „Любен 
Каравелов“ - учениците ми Веселина Йозова ,  Георги Лазаров, Мария Недялкова, Мелек Ерен и Аделина 
Налбантова

Участие на Група за автентичен фолклор при СУ „Любен Каравелов“ Пловдив   в Благотворителен  концерт 
18.01.2019г. – зала Дом на културата „Борис Христов”
Участие на Мелек Ерен в интервю в радиото – по повод заявения концерт с  поп легендата  Ищар 

По покана на проф. д-р Костадин  Бураджиев - участие на солистки Мелек Ерен и Аделина Налбантова под
клавирния съпровод  на г-жа Жени Бураджиева , участваха в концерт в АМТИИ –Пловдив по повод  Юбилеен 
концерт „Фолклорни видения”-35 години творческа дейност на проф. д-р Костадин Бураджиев

20.02.2019г.- Участие на учениците от СУ „Любен Каравелов”  - Мелек Ерен , Ивелина Костова, Веселина Йозова 
, Георги Лазаров , Мария Недялкова , Габриела Лалева в предаването „Иде нашенската музика” по БНТ , 
посветено на лауреати и участници в НК „Пиленце пее”-2018г. , което ще се излъчи на 2.03.2019г.











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, със Стратегията за 
развитие на училището, със възрастта и 
индивидуалните потребности и интереси 
на учениците





МЕТОДИЧЕСКА  ЛИТЕРАТУРА И ПОМАГАЛА

Джиджев , Тодор 2013. „Народни песни от Тракия”, Академично издателство ”Проф. МАРИН ДРИНОВ”
Букурещлиев, Михаил. 1995. .”222 народни песни”. София. Просвета
Добрева, Бинка “С любов към тракийската народна песен”
Кушлева, Анка ''Звукоизвличане и орнаментика при народното пеене. Методи за тяхното овладяване'' 
/1996/, както и ''Постановъчни проблеми при развитие на гласа на народния певец от
детска възраст до високия професионализъм – традиция и съвременност'‘ ,/ 2000/
Титянова, Антоанета “Калинка Згурова – гласът на Странджа”
Тодоров, Тодор. 1970. „Народни песни от Родопския край“. София: БАН
Киров, Тодор. 2006. ’’С песните и спомените на Мита Стойчева“–I свитък. Пловдив
Крумов, Петър. 1996. “Добруджански изпълнители –пред микрофона“–I част
Тодоров, Тодор. 2007.“ Народни песни от Източното Старопланиние“. София: БАН
Савова, Кичка. 2008. .”Живот отдаден на песента–народни песни от Свиленградско”. Сливен. ИК”Кота”.
Станилова Светла- Калудова „Методика на обучението по народно пеене“
Станилова, Светла. 2006. „ Огреяло е ясно слънце–Ср.С.Б.“. Изд.Чернат
Станилова, Светла. 2006. .”За традиционното фолклорно–песенно изпълнителство”–народни песни от 
Пловдивския край. Пловдив
Стоин, Васил. 1928. „От Тимок до Вита“. София: МНП.
Стоин, Васил. 1931. „Народни песни от Средна Северна България“. София: МНП
Стоин, Елена. 1982. „Песнопойка“. София: Народна просвета
Титянова, А.2007. ”Калинка Згурова–Гласът на Странджа”. София: ИК”Титан”
Тодоров, Манол. 1996. ”Чирпанската певица–Атанаска Тодорова”. София: УИ”Стопанство”
Цветкова, Данка.  ’’ Народни песни от Пазарджишко’’. Пловдив
Вулджев , Георги “Родопски песни от Долни Рупчос”  .Пловдив ИК “Тримонциум”
Лешкова, Мария “Българщици” София , ИК “Тип-топ-прес”
Кауфман, Николай „Българската многогласна народна песен” /1968/



Използвани образователни технологии и интерактивни техники

 Използувам   възможностите на  фейсбук групи  учители по музика , облачните технологии ,  
музикални платформи за споделяне  и слушане на музика ,  “Виртуален център за 
приобщаващо образование” , образователна платформа “Уча се “ и черпя информация от там 

 Аудионосители СД със аудио-записи на известни доказани фолклорни изпълнителиот различни 
фолклорни области като: Дарина Славчева , Нели Андреева ,  Вокално студио “Нуша”, Десислава 
Иванова , Бинка Добрева ,  диск “Песните на групите за високо пеене Долен и Сатовча”....и много  др.

 Видеоносители   - използуване на платформи за споделяне на видеа - като You Tube , 

 Собствени електронни ресурси  - лични свалени аудио и видео -материали с интересни песенни 
образци за провокиране на интерес у учениците за овладяване на традиционни и нетрадиционни 
песенни примери ,  придържащи се към традиционния песенен фолклор

 Използувам програмата Сибелиус / нотописна / , за улеснение и прилежно изписване на нотния  
материал 

 Иницирала съм осъществяването на аудио-записи на учениците , с които работя  , за да запечатам  
моментното ниво на овладяване на песни и архивиране  в нарочни архивни аудиодиска на ФАФ 
“Куклици” при ЦПЛР-ОДК Пловдив  , в която фомация участват много ученици на СУ “Любен 
Каравелов”

 Ползувам много от мобилните приложения на смартфоните като : електронното  пиано, 
аудиозапис  и  запис на видеоклип



Интернет адреси за видеа , доказващи работата ми

https://www.facebook.com/pilencepee/videos/2065917477051849/ - Мелек Ерен  - Пиленце пее -
2018г.

https://www.facebook.com/382382798588708/videos/362989800945295/ - Мария Недялкова – 6 
клас – 18.12.2018г – Исторически музей Пловдив – „Твойте очи”

https://www.facebook.com/382382798588708/videos/2112563319056604/ - ГАФ  - Благотворителен  
фолклорен концерт  18.01.2019г. 

Общ фолклорен концерт на
ГАФ и танцов състав
при СУ „Любен Каравелов“ , 
ВС „Нуша“ и ФАФ „Куклици“ 
при ЦПЛР-ОДК Пловдив в 
Културен център  „Тракарт“ 
– 17.11.2018г.

Заключителен концерт по 
проекта „Твоят час“ – Аула 
Аграрен университет 6.10.2018г. 
– ГАФ към СУ „Любен 
Каравелов“ Пловдив

Участие на ГАФ при ФА 
„Тракийска младост“ в СУ 
„Любен Каравелов“ Пловдив 
– в Дена на християнското
семейство 18.11.2018г.

Участие на трио Мария
Недялкова , Мелек Ерен , 
Аделина Налбантова в 
Благотоврителен концерт 
18.12.2018г. – Исторически 
музей

https://www.facebook.com/pilencepee/videos/2065917477051849/?fref=gs&dti=169052160771&hc_location=group
https://www.facebook.com/382382798588708/videos/362989800945295/


Измерители на качеството на обучение на учениците
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИТЕ  
 Те са :  дейно участие в открити уроци , вътрешни продукции , участия в конкурси, участия в общи 

концерти на СУ “Любен Каравелов” , представяния в благотворителни концерти , системно ниво на 
подготвяне на зададените задачи в усвояването на певческия материал , постоянство в записването на 
дадения певчески материал  отразено в личните помагала на ученика, поддържане  и систематизиране 
на репертоара , редовна посещаемост на индивидуалните часове , личен архив от пожелателен за 
ученика песенен материал за усвояване, проявен интерес към нови знания, участия в конкурси, участия 
в продукции , самостоятелна  инициатива  на ученика да  търси  конкретен интересен за него песенен 
репертоар и да предложи такъв за допълнителен певчески репертоар

 - наблюдение , събеседване  и анализ
 - таксономията на Блум  / знания , запаметяване, разбиране , приложение,  анализ , синтез оценка/

/тази теория дава възможности и възпитава умението да анализиращ и оценяваш/
 - знания и умения от предходни  уроци 
 - умее да характеризира  
 - може да извежда изводи , да работи със сборници по ноти
 - вокална работа и реална самооценка на ученика
 - владеене на процеса  певческо дишане ,  специфики и орнаментики
 - проявява самоинициативност  и предпочитания при избиране на нов певчески материал

 ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
1. Старая се да осъществявам пълноценно общуване с родителите на децата при организиране на участията 

на учениците в конкурси  , да ги информирам за моментното развитие на ученика по дисциплината 
народно пеене и да дам насоки за постигане на добри резултати в обучението

2.Споделям  добрите постижения на учениците с нарочни продукции и открити уроци  пред  родители , 
колеги и съученици , като смятам това за полезна практика

3. Партньорство с родителите на учениците в организацията на пътуванията на децата в конкурси и 
отразяване на събития и успехи , чрез изготвяне на колажи, и  заснемане на видеа от участията на 
учениците ни



Работа в качеството си  на ръководител група за автентичен 
фолклор

Извънкласна дейност
 Като худ. ръководител на Група за автентичен фолклор при ФА,,Тракийска младост,,  

целя :

 – Насърчаване на интересите и развитие на творческите заложби на учениците

 - Възможност да се експериментира с  изпълняването на автентични песенни 
образци на съвремения коцертен подиум

 – Създаване на умения и навици за работа в екип ,  партньрство и постигане на 
групов резултат

 – Осмисляне на свободното време на учениците

 – Задълбочено запознаване със спецификата на българската народна песен и 
груповото пеене

 – Осигуряване на сценични изяви  , за натрупване на сценичен опит 



Работа в педагогически колектив, с колегиум или външни звена

Съвместни 
инициативи с 
колеги от 
текущото 
училище

•Съвместен концерт с  Гергана Генчева  - ръководител на Танцов състав към СУ”Любен 

Каравелов” в Културен център “Тракарт” – 17.11.2018г.  - Фолклорен концерт

/ участници : 35 деца   

цел:  възможност за изява на децата  на интересна сцена  в нетрадиционен   

фолклорен концерт , 

резултат:  сценичен опит за учениците  и споделяне на постигнатите резултати в 

обучението по народно пеене / 

• Съвместна работа  в представянето на Продукция на класа по народно пеене  на Виолета 

Щерева : “Представяне на песни с клавирен съпровод” с  колегите ми пианистки: Жени 

Бураджиева , Денница Батаклиева , Красимира Монова и Цветана  Главчева 

/15 ученици-участници ,  цел: споделяне на добри практики  , резултат: полезно за всички 

страни представяне на овладяния солов песенен  репертоар пред колеги , родители и 

ученици , изграждане на партньорски отношения с колегите пианистки и главен учител 

Мария Найденова /

• Съвместна подготовка и представяне в конкурси  с оркестъра  и аранжиментите  на  

Георги Найденов  , при съпровода на оркестъра в представянето на солитките ми в 

конкурсите ‘Път към славата” -София ,  НК “Орфееви таланти” –Пловдив 

/участници: 12 ученици ,  цел: сценичен опит и  полезно измерване на постигнатите  от нас 

и нашите ученици ресултати от учебния процес 

• Съвместна работа с всички колеги за осъществяването на концертите на СУ “Любен 

Каравелов”  с колегите  - музиканти :Мария Найденова , Христина Лесова , Даниела 

Стоянова ,Катя Башева ,  Боян Атанасов ,  Стойчо Трендафилов, Иван Найденов и др.



Оценка и резултати/ Самооценка
Период: 2016 - 2019 г.

Имам  критична смооценка за себе си , защото смятам винаги , че може и още по-добре да се справя с 
учебния процес и въпреки това :
1. Определям  себе си за постоянен търсач на прекия път към всеки индивидуален ученик с цел да получи 

набор от специфични  знания, да изгради трайни умения и навици в певческото вокално майсторство и 
да се доказва на концертната сцена 

2. Знам , че учениците ми не пропускат урока си при мен , защото разчитат в отношенията ни подкрепяща 
среда, позитивен подход ,  отработване на проблемни вокални техники , и знаят че ще ги подкрепя 
само , ако на среща имаме повече резултати и мотивиран обмен на знания

3. Провокирам своите ученици да търсят, да намират и да желаят да се усъвършенстват във вокалното 
майсторство на българския певчески фолклор , като им поставям нетрадиционни  задачи извън 
уроците на основата на фолклорната тематика

4. Смятам , че умея да изисквам и да постигам по-добри резултати във овладяването на вокалните 
техники и за това говорят резултатите на учениците ми от кокурси и концерти

5. Паралелно с обучението и овладяването на материала по тематично разпределение предизвиквам 
вниманието на учениците си да търсят различно поле на изява , като заедно с тази задача успяваме да 
достигнем до повече знания, умения  и специфики

6. Приканвам учениците си да бъдат не само ученици , но да влизат и в ролята на публика на значими 
фолклорни концерти  , за да имат  и тази  полезна гледна точка 

7. Щастлива съм да работя в екип с позитивни колеги специалисти  и оценям високо шанса да работя в 
уникална подкрепяща среда , което неминуемо води до големи резултати от общатат ни работа ,  а 
именно да успеем всички да доизградим у учениците ,  широк обем от знания , практики и да им 
дадем добрия пример да станат добри хора и уверени изпълнители

8. Оценям себе си като  специалист , който разбира от професията си , упражнявам я,  като я приемам за 
своя отговорна  мисия  , но знам че всеки ден научавам още за уникалния български песенен фолклор , 
затова не спирам да се смопровокирам и самоусъвършенствам. Уверена  , съм че в професионално 
отношение постоянно трябва да се доусъвършенствам и образовам  и полагам усилия да  придобивам 
още нови знания , да имам достъп до новостите и  да  ги прилагам на практика



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

 Участвам в записването на диск –Песни за изпълнение и инструментални съпроводи за 7 клас музика 
на Издателство “Просвета –София” АД , 2018г

 По моя инициатива съм архивирала изпълнения на мои ученици в няколко нарочни архивни диска , 
чрез професионални записи в  звукозаписно студио

 Използувам   възможностите на  фейсбук групи  учители по музика ,  музикални платформи за 
споделяне  и слушане на музика ,  “Виртуален център за приобщаващо образование” , за да мога да 
имам  гледните точки на всички страни участващи в обучението на учениците – родители, учители ,  
директори , специалисти и работата в екип .Така мога да провеждам пълноценно соята учебно-
изследователска работа и да осъществявам  проектите си


