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1. Общи сведения

Име Фамилия: КРАСИМИРА МОНОВА

Гражданство: България

Дата на раждане: 19. 03.1959г.

Образование: Висше, степен магистър

Диплома №: 008350 серия АЯ ВМПИ-ПЛОВДИВ, сега АМТИИ

Дата на завършване: 1982 г.

Специалност: Музикална педагогика 

Квалификация: учител по  музика и пиано

Средно образование СМУ “Панайот Пипков”- Плевен - специалност  пиано

Общ трудов стаж: 36 г. 3 м., придобит към 01.02.2019

Педагогически стаж 25 г.3 м.

Педагогически стаж в текущото учебно заведение: 19 г. 3 м.
Педагогически стаж в СМУ Широка Лъка  - 6 г.



ФИЛОСОФИЯ  НА  ПРЕПОДАВАНЕ

МУЗИКАТА – един необятен свят.
“ Без музика ,животът щеше да е една грешка”            Фридрих  Ницше
Добрият учител може да запали искрата на любовта към това велико изкуство.
С изграждане на атмосфера на взаимно доверие и уважение,вървим по пътя заедно и се учим 
да мечтаем.
С докосването на музикален инструмент от децата,конкретно пианото,у тях се поражда желание  
за музициране и усвояване на нови умения.
Учителят е този ,който формира разбирането,че ученето е съзнателен процес,който изисква 
усилие,постоянство,търпениеи отговорност.
С овладяване на инструмента, практическото изпълнение на музика започва да носи радост и 
удовлетворение. Тъй като обучението по пиано е индивидуално,винаги е  съобразено с личните 
възможности на ученика. Като независимо от трудността на пиесата,изикванията ми за 
правилна постановка,пръстовка ,звукоизвличане си остават неизменни.Важната цел е 
разширяване на музикалния  им кръгозор и запознаване  с образци на класическата музика.
Споделям разбирането,че ученика не е съд, който да напълним,а факел ,който да запалим и 
откривайки силните му страни да работим за развитие и надграждане.
Работата с ученици от различна възраст и интересе ме зарежда с положителна е нергия.,а това 
да съм взискателна към тях е отговорност за тяьното развитие. И да ,това е мисия,която изисква 
търпение и много любов.

“Щом музиката се храни с любов,то тогава –свирете!” ШЕКСПИР



3. Квалификации, награди:



2016/2017г.

1.ЗПУО” Новости и предизвикателства в държавни      
образователни стандарти.

2. Работа с родители,във връзка с осигуряване на приобщаващо 
образование на деца и ученици.



2017/2018г.

 1.Самооценка- процес на изготвяне на вътрешна оценка на 
качеството на предоставеното образование.

 2.Приобщаваща педагогика и приобщаващо 
образование,изграждане на партньорски отношения между 
родители и учители.



2018/2019г.

 1.Изготване на учителско портфолио.



Минал опит

1. Автор на учебна програма по  задължително пиано за профилирано обучение.

2. Удостоверение за завършен курс  по англииски 1 модул  от МОН и дружество 

“ Наука и знание”  -2007г.

3. Удостоверение 16-1566  за “Базови и специфични компютърни умения на учителя” –МОН и 
Майкрософт—2006 г.

4. Удостоверение за участие в семинар-тренинг “Актуални проблеми в  съвременното българско 
училище.  2010г.

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

6. Удостоверение “Изграждане на позитивна подкрепяща среда 2013 г.

7. Сертификат за участие в обучителен семинар – тренинг “ Нравствени аспекти на    
комуникацията. 2014 г.

8. Квалификация –семинар: ”Прилагане на инивативни подходи за социализиране, обучение и 
възпитание на учениците  2015 г.



4. Отговорности на учителя

1. Работа с ученици от различни възрастови групи, с различно ниво на интелектуални 
възможности и потребности.
2. Планиране и подготовка за уроците по преподавания предмет.
3. Участие в изготвянето на годишните учебни разпределения
4. Ангажираност и диалог между всички участници в образователния процес и прилагане на добри 
педагогически практики.
5. Взаимодействие с родители за подпомагане и решаване на казуси  свързани с учебния процес и   
учениците.
6. Редовно водене на училищната документация.
7. Член на МО „Изкуства“, където с другите колеги активно си взаимодействаме в нашата дейност.
8.  Участие в подготовката и реализирането на продукции и концерти.
9. Отговорности по опазване на материалната база.
10. Отговорности за опазване живота и здравето на учениците.
11. Член на постоянни училищни комисии и съвместна работа с колеги по различни поставени 
задачи.
12. Редовно да се информирам за новости в моята област, с цел обогатяване  методиката на 
преподаване.



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, 
УУП, УП , Стратегията за 
развитие на училището, 
възрастта , индивидуалните 
потребности и интересите на 
учениците;

 собствени  нотни  ресурси/ 
материали от интернет.



Измерители на качеството на обучение на учениците

Подготовката на учениците за изпълнение пред публика е 
индикация за добре усвоен материал.

Участие в концерти и продукции,носи радостни изживявания 
на децата и доволство на родителите.



7. Обобщение на опита

приложение

1.Клавирният съпровод в работата по народно пеене                 24 .04 .18г.

2 .Мотивация за обучението по инструмент и вокал.                   14.05.18г.

3. Създаване на позитивна среда  чрез изучаване на музикален инструмент и вокал.

15. 05. 18г.

4.Създаване на умения за сценично поведение                              18 .05.18 г.

5.Ползата от изучаването на инструмента пиано в помощ ха музикалните 
дисциплини солфеж,хармония,народно пеене                                  13.06.18г.

6. Работа с нотописна програма “СИБЕЛИУС”                                    19 .06.18г.

7.Компютърен нотопис- техники  Финал                                             20. 06 .18г.



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

Съвместни инициативи с колеги от текущото 
училище

С колегите по другите музикални инструменти и народно пеене.

Класови срещи, продукции, концерти. Участие в продукцията на учениците 
по народно пеене от класа на 
старши учител Виолета Щерева.

Участие  в програми по различни поводи като тържества на 
класовете, патронен празник.

Участие в инициативата “Розите на България”



9.Оценка и резултати/ Самооценка

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

Период: 2016 - 2020 г.



10. Бъдещи планове - описателна част

Независимо от педагогическия ми опит и квалификация, винаги съм отворена за новости  в 
обучението по пиано. Споделяне на интересна  музикална литература или пък някои 
методологични похвати.
Кариерното ми развитие върви към финал, но това не ми пречи да мечтая и  да се трудя да 
развия  нови умения и компетентности,които да обогатят  личностното ми такова.



11. Приложение



Снимки, записи от проведени мероприятия:


