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Образование

и квалификация
Висше, учител по музика

Специализация „Развитие на музикалните способности на децата“

Общ и учителски стаж 38 години

Заемана длъжност Главен учител

Учебни дейности
5-8 клас, разширена подготовка; 10-12 клас - ПП

Участие в проекти

Проекти: „Заедно живеем, учим и творим“, „Твоят час“,  „Заедно живеем, учим, успяваме“, „ 

Учим, творим, успяваме заедно“. 

2021/2022г. „Подкрепа за приобщаващо образование“, „Равен достъп до училищно 

образование в условията на кризи“.

Участие в комисии
Прием, квалификационни дейности, разработване на стратегии и програми по музика /ПП, 

проверка на способностите и ДЗИ/, избрана от МОН за супероценител на ДЗИ по музика.

ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА

Социални умения и 

компетенции

РАБОТА В ЕКИП, ОТГОВОРНОСТ ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ,  УСПЕШНА РАБОТА 

ПО ПРОЕКТИ, КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ, ПРОФЕСИОНАЛНА  АНГАЖИРАНОСТ И 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИТЕ ОТГОВОРНОСТИ.

Организационни умения и 

компетенции

Организационни умения при подготовката и реализирането на концерти, продукции, 

конкурси, представления, кръгли маси и участие в тях. Координиране и ръководене  

дейностите на ПУО «Изкуства», „Музика“ в СУ“С. Доброплодни“, участие в проекти, 

организиране и посещение на музикални представления, театри, срещи с композитори и 

изтъкнати деятели на културата и образованието. Умения за комуникация и 

сътрудничество с различни институции и реализиране на съвместни дейности. 

Технически умения и 

компетенции

Работа с операционна система WINDOWS

Отлично владеене на MS Office (Word, Excel, Power Point)..

Работа с internet приложения.

Когнитивно-базирани 

компетенции

Oсигуряване на среда, стимулираща детската активност и развитие

Откриване на детската индивидуалност в груповата общност

Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми

Артистични умения и 

компетенции

Водеща на концерти и представителни изяви, режисьорски умения, постановки на детски 

оперети, мюзикъл, владее акордеон и пиано. Актьорско майсторство

Умения в певческото и танцово изкуство

Езикови умения и компетенции руски, разбира немски
ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ

EUROPASS ЕЗИКОВ ПАСПОРТ

САМООЦЕНКА НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ - РУСКИ ЕЗИК

Разбиране Говорене Писане

Слушане Четене
Участие в 

разговор

Самостоятелно устно 

изложение

Много 

добро

Много 

добро

Много 

добро

добро Много 

добро

Диплома/и или сертификат/и

Название на диплома/и или 

сертификат/и

Издаваща 

организация 
Година

Европейско 

ниво

Пример: Диплом за висше 

образование

Диплом за висше 

образование

Пример: ШУ „Еп. К. 

Преславски“

ВТУ „Св.св.Кирил и 

Методий“

Пример: 

2003 г.

1990г.

Езиков опит (*)

Описание От До

... ...
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Отличия:

Методи на преподаване

1.

Пример: реализиране на музикално-сценичните дейности като метод за развитие на музикално-изпълнителските и артистични 

умения на учениците – поставане на мюзикъла „Вълкът срещу козата и трите и козлета” по музика на Хайгашот Агасян и текст Недялко 

Йорданов. 

2.
Участие в конкурси, като форма за изграждане на музикално-изпълнителските умения и фактор за разгръщане на музикалните 

способности- национални конкурси: „Танцуващи клавиши“, „Търновград“, „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“.

3. ...

Бъдещи планове

1.

Пример: Реализиране на успешна учителска кариера – успешна подготовка на ученици за ДЗИ по музика и реализиран среден успех 

Много добър 5.20; класирани ученици за националния кръг на състезанието «Ключът на музиката» и националния конкурс «Децата на 

България пеят, танцуват и рисуват».

Запазване облика на училището, издигане просперитета на профилите изкуства – „Музика“, „Изобразително изкуство“ и професия 

„Танцьор“ в условията на ЗПУО.

Активна дейност по линия на СУПРИМ /секция на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика и член на Асоциацията 

на музикалните училища в Европа /ЕМУ/, от учередяването ѝ. Допринася за елитното представяне на училището в 44 –тата Генерална 

асамблея на ЕМУ /домакин България / и участие на ученици във фестивала „Силата на песента“ в СОК „Камчия“ през 2019г.

Утвърждаване на националния конкурс „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“ като форум на училищата с профилирано и 

разширено изучаване на изкуства.

Отличия:1.За високи педагогически постижения и популяризаторска дейност от конкурса «Люляков Ловеч», Ловеч 2003;

2. Диплом от Петия национален конкурс за акордеонисти «Танцуващи клавиши», гр. Нови Пазар за удостоени ученици с първа 

награда, 2006г.; 

3. Грамота за подготовка на ученици и участие в раздел «Клавишни инструменти - акордеон» в националния конкурс 

«Търновград», 2017, 2018 година;

4. Грамота за активно сътрудничество в съвместната дейност с 25 ОУ“Д-р Петър Берон“, 24.04.2018 г., гр. София;

5. Сертификат за участие в 44 Генерална амблея на музикалните училища в Европа, 30.05.-1.06.2019г., София, Пловдив от

президента на Асоциацията на музикалните училища в Европа /ЕМУ/, Филип Деларун и председателя на СУПРИМ /Сдружение на 

училищата с профилирано и разширено изучаване на музика в България и член на ЕМУ/, Величка Николова.

6. Диплом за високи педагогически постижения  - конкурс „Пианото“, ноември 2020г., София.



СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ШУМЕН

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО НА ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕ

ОТГОВОРНОСТИ 

НА УЧИТЕЛЯ

• Да изгражда знания, умения и отношения у учениците през периода на училищната възраст.

• Да изгражда социално и личностно значими компетенции и ценности, които трябва да се формират чрез

обучението по музика.

• Да поддържа необходимото равнище на компетенциите си.

• Да познава съвременни приложни и технологични аспекти.

• Да умее да планира, подготвя и провежда добре учебния процес.

• Да умее да диагностицира, оценява компетентно и справедливо и да отчита постиженията на учениците

и на учебния процес.

• Да притежава отлични организационни умения.

• Да опазва живота и здравето на учениците.

• Да зачита и спазва професионалната и колегиална етика.

• Да познава основните нормативни актове и документи.

• Допринася за разширяване на музикалната култура чрез придобиване на нови знания за музикалното

изкуство.

• Да допринася за владяването на знания, умения и отношения, свързани със спецификата на 

музикалното изкуство и с изграждането на музикалноизпълнителски, музикалноаналитични, когнитивни, 

социални, творчески и други компетентности у ученика.

• развиват

• Да формира уменията за работа в екип, да стимулира креативно поведение и интерес към търсене, 

съхранение и изпълнение на музика. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

И 

КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на придобитата 

образователна степен или квалификация

Дати (от – до)

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация

1. I ПКС – „Възпитаване на музикален слух чрез обучението по солфеж в пети клас в 

паралелки с разширино изучаване на музика“ , 23.10.2017г. – ДИКПО гр. Варна.

2. 2. II ПКС – „Развитие на музикалните способности на децата“- специализация със 

защита на дипломна работа на тема „Формиране на музикално-художествен образ 

при възприемане на програмно-инструментална музика“, 24.10.1990-23.12.1993, 

задочна специализация  - Югозопаден университет «Неофит Рилски», гр. 

Благоевград; 22.02.1994г.- Институт за повишаване квалификацията на учителските 

кадри – Варна.

Придобиване на сертификат за участие в обучение и проведен тест за „Работа с 

платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“, изд. от ПСИТ 

България ООД

Квалификации с кредити:

1. „Създаване на собствен облик на училището в електронна среда“, 12-20.07.2022г., 

център за обучение „Креативност“, Пловдив, 2 кр.

2. “Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП“, 20-23.092021г., ЦПО 

„Професия 21 век“, 2кр.

3. „Създаване на онлайн портфолио на педагогически специалисти и ученици на 

платформата  Smart Classroom“, 24-25.04.2021г., фондация „Образование 5.0“, София,1кр.; 

4. „Профилирана подготовка по музика в 12 клас“, 7.10-13.02.2021г., МОН – НЦПКПС, 

Банкя, 1кр.

5. „Обучение на учители по музика, които от учебната 2020/21г. Ще преподават по 

учебните програми за профилирана подготовка в 11 и 12 клас“, 9-29.07.2020г., МОН –

НЦПКПС, Банкя, 1кр.;

6. „Иновативни методи в обучението по музика в средното училище – фактор на 

индивидуално-личностно възпитание и реализация“, 23,24.02.2020г., „Изкуства БГ“, София, 

1кр.;

7. „Гугъл и Майкрософт продукти в помощ на образованието“, 30.11-1.12.2019г., ORAK 

инженеринг ЕООД, Пловдив, 1 кр.;

8. „Превенция на насилието и тормоза в училище чрез опора на силните страни на децата 

/резилианс подход/“, 13,14,15.02.2019г., Институт по социални дейности и практики –

център за професионално обучение, София, 1 кр.;

9. „Развиване на емоционалната интелигентност на учителя с цел предоставяне на 

подкрепа за повишаване самооценката на ученика“19 - 20.12.2018г., Институт за 

човешки ресурси, София, 1 кр.;

10. „Музикална психология, психотехника и нови подходи към музикалната памет в 

съвременния солфеж“, 16 - 17.03.2018г., Национална музикална академия „Проф. Панчо 

Владигеров“ София, 1 кр.;
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ОБРАЗОВАНИЕ

И 

КВАЛИФИКАЦИЯ

Наименование на придобитата 

образователна степен или квалификация

Дати (от – до)

Име и вид на обучаващата или 

образователната организация

11. „Учителят по музика възпитава, обучава, диагностицира“, 10 - 14.07.2017, ДИКПО Варна, 3 

кр.;

12.“Учителят по музика и дигиталните технологии“, 7-8.02.2017, ШУ „Еископ Константин 

Преславски“ – ДИКПО Варна;

13. “Музикотерапия“, 3.12.2016, ДИКПО Варна, 0.5кр.;

14. “Музикалното изкуство и предизвикателствата на 21 век“, 4 - 5.03.2017, Варненски свободен 

университет „Черноризец Храбър“,1кр.;

15. Обучение по дейност е TWINNING за начинаещи, 26.05.2016, Шумен; 

16. „Интегриране на ИКТ в учебния процес“, 22.10.2016, Шумен .

17. „Методика на обучението по БДП, 5-8 клас“, удостоверение за професионална 

квалификация, ТУ София, инжинеро-педагогически факултет Сливен, изд. 18.03.2015г.от 

ШУ „Еископ Константин Преславски“, гр. Шумен. 

Организация, провеждане и участие във 

вътрешноквалификационна дейност за 

2021/22 уч.г.

Представяне на учебната програма за профилирана подготовка по музика /Модули 1, 2, 3, 4,/.

Практическо обучение на учителите с озвучителна техника.

Възможностите на  STEM обучението в часовете по музика, ИИ, хореография, технологии и 

ФВС.

Динамика и интерактивност в учебния процес.

Годишна среща на СУПРИМ под надслов: «С музиката по – добри и по - успешни», Пловдив.

Основни предмети и застъпени 

професионални умения

Солфеж, Теория на музиката

Акордеон

Музикален анализ, Музикална култура
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 Националното състезание „Ключът на музиката“- наградените на 
националния кръг за учебната 2022/2023 година.
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144 генерална асамблея на европейската 
музикална асоциация 2019, София
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Достойни възпитаници! Отборът – първениц във викторината 
за Панчо Владигеров с награда от община Шумен и фондация 
„П.Владигеров“ - посещение на концерт от фестивала 
„Варненско лято“.
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• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...

• ...



КОНФЕ

ККннннннКкккО

Среща на училищата с разширена подготовка и 
профил Музика - дебат за предстоящия ДЗИ по 
музика.

Мюзикълът „Вълкът срещу козата и трите ѝ козлета“ по музика на Х. Агасян                          Видеоурок съвместно с 25 ОУ „Д – Петър Берон“, София. 



Оркестърът при музикалното училище от гр. Памплона, Испания
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Есенни съвещания, 

26.09.2017, Дом на 

учителя, Шумен.
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След добре свършена работа и успешен 
старт на ДЗИ Музика! 


