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    ОБРАЗОВАНИЕ 

     Висше, бакалавър 

     Специалност: Музикална педагогика 

     ВУЗ: ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ 

Прилагане на нови идеи, нови практики и 

инициативи, свързани с музикалното обучение в 

предучилищното възпитание; 

Стремеж за кариерно развитие, съдействащо за 

усъвършенстване качеството на учебно-

възпитателния процес; 

Създаване атмосфера на уважение, обич и доверие 

ситуациите по музика; 

Формиране на музикална активност у децата; 

Формиране на емоционално отношение към 

българското народно творчество; 

Развиване на емоционалността у децата чрез 

музикалното и танцово изкуство. 



КВАЛИФИКАЦИИ 

     Втора професионално- квалификационна степен 

 

УДОСТОВЕРЕНИЯ И СЕРТИФИКАТИ 

Удостоверение за завършен курс за компютърна грамотност 

Удостоверение за завършен курс по английски език 

 

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ: 

Участие в три международни обучения по европейски проект 
„Education and Culture Lifelong learning programme COMENIUS“- 
„Food and steps in Europe“ 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ  

Качествено образование , съгласно изискванията на МОН 

Използване на иновативни и интерактивни методи на 
педагогическо взаимодействие.  

Осигуряване на подкрепяща и стимулираща обстановка в 
ситуациите по музика.  

Осигуряване и опазване на физическия и психически комфорт 
на децата.  

Насочване на всички усилия за творческото развитие на децата, 
чрез средствата на музикалното изкуство.  

Откриване на индивидуалните качестваи таланти на всяко дете 
и развитието им, чрез използване на всички форми и 
възможности.  

Стимулиране на музикалността у всяко дете. 

Взаимодействие с родителите. 

  

  



  
МОЯТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ  

         1.Приоритети:  

Създаване условия за ефективен педагогически процес, 

поддържане на организационна култура, мотивираща към 

непрекъснато усъвършенстване и повишаване качеството;  

Социализация на детската личност посредством похватите на 

музиката, оказващи влияние върху личностното развитие на 

детето;  

Приложение на интегрирани педагогически технологии за 

създаване интерактивна възпитателно- образователна среда 

насочена към формиране на ключови компетентности на 

детето и готовност за училище;  

 Себеутвърждаване, посредством участия в празници, 

тържества и изяви  в детската градина. 

       2.Принципи  

Да докоснеш детската душевност, да провокираш емоция, 

труд, удовлетвореност, чрез всички музикални средства, това 

не уморява, това е изкуство!  

 



 ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА 
 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 



         ПРАЗНИЦИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 


