




 • Родена в гр. Шумен на 

12.09.1964г. 

 • Живуща в гр.Шумен

 • Бакълавър по Музикална 

педагогика - ШУ „Епископ 

Константин Преславски”

 • Работила като дружинен 

ръководител през 1985 в 

с.Венец, обл.Шумен

 • Детска учителка в община 

Хитрино от 1987 до 1994г.

 • Учител по Музика в VОУ 

“Иван Вазов”- гр.Шумен от 

1994 до 2008 год.

 • От 2008г. до момента  

учител по музика в СУ„Сава 

Доброплодни”, гр. Шумен .

 Педагогически стаж – 35

години



 Средно образование – ПГ „Н.Й.Вапцаров” –

гр.Шумен

 Полувисше образование – ИДНУ „Тина 

Киркова” – гр.Добрич

 Висше образование –ШУ „Епископ 

Константин Преславски” – гр.Шумен

 Дипломи и свидетелства:

Диплома за завършено полувисше 

образование от ИДНУ”Т.Киркова” –

гр.Добрич

 Диплома - за завършено висше 

образование бакълавър по Музика

 V ПКС

 Удостоверение - №27 – 0813/13.03.2006г. 

За завършено обучение  “Базови и 

специфични компютърни умения на учители 

по музика” издадено от НПЦ при МОН със 

съдействието на Майкрософт 

България .Изучавани дисциплини :

Windows XP ,Word ,Excel ,Power .



 Удостоверение - №3948 /10.05.2004г. За завършено обучение 
“Методика на обучението по БДП”  V - VIII клас. Издадено от ИПФ –
Сливен към ТУ - София

 Сертификат - издаден от Център за междуетнически диалог и 
толерантност “Амалипе” гр.В.Търново за участие в семинар за учители по 
СИП “Фолклор на етносите в България и интерактивни техники на 
преподаване”

 Сертификат – издаден от Институт за обучение и квалификация в 
системата на образованието №КПС- ПУНА-4476 за преминал 
Квалификационен курс от 3 до 7.02.2014 на тема: „Обучение на 
педагогически специалисти за превенция на училищното 
насилие,агресията и други негативни промени.

 Сертификат №2013200318904 издаден от РААБЕ за участие в 
практически семинар на тема:“Технология за създаване на учителско 
портфолио. “ на 23.03.2013г  - 4 учебни часа

 Удостоверение от Институт за човешки ресурси гр.София №1812-7969  
от 28.12.2018г за участие в Квалификационен курс от 19.02. до 
20.02.2018г – 16 часа  - 1кредит на тема: „ Развитие на емоционалната 
интелигентност на на учители с цел предоставяне на подкрепа за 
повишаване на самооценката на ученика“.



 Удостоверение издадено от Конфедерацията на независимите 
синдикати в България с номер№КК-ИО-1145 за периода 20 – 21.11 
2017г за преминал курс на обучение по ключова компетенция 
„Индустриални отношения“ – 16 учебни часа -1кредит

 Удостоверение издадено от Фондация „Кузманов“ с номер

№ЕС-8309/08.09.2018г за участие в Тематичен курс 
„Презентационни умения на учителя“ в периода от 07.09. до 
08.09.2018г – 16 академични часа  - 1 кредит

 Удостоверение издадено от Тракийския университет –ДИПКУ-

Стара Загора  регистрационен №131 – 7/19.06.2017г за участие в 
Квалификационен курс на тема:Мултимедийни и облачни технологии в 
работата на съвременния учител – продължителност 8/8 академични 
часа  - 1  кредит.

 Удостоверение издадено от ШУ „Епископ Константин 
Преславски“,Департамент за квалификация и продължаващо 
образование – гр.Варна с рег.№4827/ 20.03.2017г за участие в 
Тематичен курс в периода от 7.02. до 08.02.2017г на тема:“Учителят 
по музика и дигиталните технологии“ – за което е присъден 1 
кредит



 Удостоверение издадено от Фондация Кузманов с рег.№ЕС-
8026/14.08.2018Г.за участие в Тематичен курс „Мениджмънт на 
класа“ за периода от 9.08.2018 до 10.08.2018г. За което е 
присъден -1 кредит.

 Удостоверение издадено с рег.№05809 – 19 /19.12.2019г за 
участие в Квалификационен курс на тема:“ Гугъл и Майкрософт 
продукти в помощ на образованието“ за периода от 30.11 до 
01.12.2019г с продължителност 16 академични часа за което се 
присъжда – 1кредит

 Вътрешно - институционална квалификация на тема: 
Прилагане на дигитални инструменти ,за създаване на ресурси, 
приложими в реалната и виртуална класна стая.

 Вътрешно - институционална квалификация на тема: 
Споделяне на добри практики в учебния процес. 

 Удостоверение №1004438 – 21/01.06.2021г.издадено от „Орак
Инженеринг“ – ЕООД – гр.  Пловдив на тема: Развиване на 
знания и умения за създаване и използване на дигитални
интерактивни материали в учебния процес.  - присъдени -

2 кредита.



 Удостоверение №2-00839/29.09.2021г.издадено от Център за 

професионално обучение „Професия 21 век“ – София за участие 

в квалификационен  курс на тема: Интерактивни методи във 

възпитанието и обучението по БДП с продължителност 32 часа 

за което са присъдени 2 кредита

 Удостоверение № 1326/22.07.2022г. Издадено от Център за 

обучение „Креативност“ за участие в квалификационен курс на 

тема : Създаване на собствен облик на училището в електронна 

среда с продължителност 32 часа , за което са присъдени -

2 кредита

 Вътрешно - институционална квалификация на тема: 

Възможностите на STEM обучението в часовете по музика, ИИ, 

хореография, технологии и ФВС



Вътрешни обучения в ПУО Музика  през 2022г.на тема:

 Представяне на учебната програма за профилирана подготовка 

по музика / Модули1,2,3,4/ - Ц.Александрова

 Практическо обучение на учителите за работа с озвучителна 

техника – М.Минчев ,Г.Дочев

 Динамика и интерактивност в учебния процес – Ц. Александрова



 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, голяма отговорност. Преподавателските ми 

похвати се променят съобразно темата, аудиторията и 

времето. Моята философия за образованието поставя в 

центъра ученика. Моето убеждение е, че е необходимо 

индивидуалните различия да се разпознават, уважават и 

дори поощряват. Аз смятам, че всички ученици имат 

силни страни и целта на образованието е да ги 

идентифицира и надграждава. Отчитам ролята на 

семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху 

развиването на индивидуалните потребности на ученика. 



Усещам това което правя като призвание и върша работата 

си с удоволствие. Непрекъснато мисля за учениците си и 

ги обичам. Стремя се да бъда пример за подражание. 

Непрекъснато давам примери от живота си и живота на хора, 

преуспели със знанията и възможностите си и по този начин ги 

мотивирам. Опитвам се да респектирам, но и да вдъхвам доверие 

и загриженост. Държа на дисциплината и съм достатъчно 

взискателна към знанията, като оценявам свободата на мислене и 

поощрявам идеите. Създавам ясни и точни правила за поведение 
без да ги променям.



 Светът се развива твърде бързо, за да мога да си позволя да бъда 
консервативна. Не обременявам учениците с остарели похвати, а се 
старая да имам съвременен подход на преподаване и комуникация. В 
центъра на учебновъзпитателния процес поставям ученика с неговата 
познавателна, емоционална и творческа дейност: да решава проблеми, 
да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си. Използвам 
подходящи образователни техники и различни методи за преподаване в 
зависимост от методичната единица, учебните планове и програми, 
специфичното за учебния премет Музика. Усъвършенствам уменията си 
на учител за планиране и подбор на подходящи нови и интерактивни 
методи и материали. Образователно-технологичните модели като е-
обучение, уеб-уроци, а също и собствени и други презентации по дадени 
теми или част от теми, видеоклипчета, филми, електронни тестове, 
,електронни кръстословици, игри, електронни учебници и пр. 
Провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и работа с 
различни източници в Интернет за използване на информация при 
задължителната подготовка. Обогатявам учебния процес с интересни 
факти и занимателни елементи. Формирам у учениците разбирането за 
ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност, 
самодисциплина, самостоятелност, отговорност. Като форма на обратна 
връзка използвам тестове, създаване на презентации. Поощрявам и 
учениците, които работят бавно и несигурно. Поставям ясни критерии за 
оценяване на писмените работи и тестове. Ценя свободата на мислене и 
поощрявам идеите на учениците . 



 Формално, неформално и самостоятелно учене с цел повишаване на 

професионалната пригодност, мобилност и социална интеграция:

 1. Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката, 

методиката на преподаване по Музика.

 2. Запознаване с методична литература.

 3. Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи, 

нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за 

съответната тема.

 4. Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с 

различни източници на информация.

 5. Насочване вниманието на учениците върху използването на музиката 

във всички учебни предмети – подбор на информация, презентации, 

селекция.

 6. Развитие на други иновативни методи на обучение.

 В рамките на философията за „учене през целия живот” всеки човек, 

независимо от професионалната област, не трябва да спира своето 

саморазвитие.











ПЪРВИ НАГРАДИ ТАКА ЗАПОЧНА ВСИЧКО
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2017 г.

















 Дебют на Наталия Цонева от II клас.



Ден на Детето в 

Република Турция

Фестивал“Охридска 

перла”  - Македония



ОДК – гр.Шумен

 На 28. 04. 2016 г. в залата на Младежки дом 
- Шумен се проведе двадесет и четвъртото 
издание на конкурса “Златно петле”. В него 
взеха участие 11 вокални групи от Шумен, 
Велики Преслав, Смядово и Каспичан. 
Конкурса се организира от Общински детски 
комплекс със съдействието на Община 
Шумен.

 Жури в състав:
 Председател : г-жа Маргарита Рачева
 Членове: : г-жа Юлияна Панова
 г-жа Яна Косева
 Присъди следните награди:
 ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:
 Приз "Златно петле" за КВАРТЕТ "УНИСОН" 

при СОУ "С. Доброплодни" с ръководител 
Емилия Божилова;

 Първа награда ВГ „Хитрите мишлета” при 
Обединена школа по изкуствата „Анастас 
Стоянов” с ръководител Ралица Крумова и за 
Вокална формация "Дъга" при Средно 
общообразователно училище "Сава 
Доброплодни" гр. Шумен с ръководител 
Антония Божинова



ВФ”Дъга” с първо и второ място от 
Международен конкурс

Успехът на совите за 
ВФ”Дъга”



АНТОНИЯ ИЛИЕВА БОЖИНОВА

СУ “САВА ДОБРОПЛОДНИ”  - ГР.ШУМЕН

Е-mail: i6ka_100@abv.bg

Тел: 0894391979

mailto:i6ka_100@abv.bg

