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Младенка Спасова Грудева

Учител по Музика

44 СУ „Неофит Бозвели“, София



*  Това е моята витрина на професионални

постижения. Тя е винаги отворена, защото

съм от учителите, които са готови за нови 

предизвикателства. Te ни правят по-

ефективни там, където е нашето място –

класната стая. Tе ни доближават до онези, 

заради които сме там- учениците.

*  Това е моята витрина с професионални

постижения, но и мястото, където ще

споделям своите търсения и своите битки. 



* Основно- 124 ОУ „Васил Левски“, София

* Средно- Техникум по електроника, София

* Висше- бакалавър по Музика-

СУ „Св. Климент Охридски“, София

ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИТЕЛСКИ СТАЖ

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

* Технически: WОRD, EXCEL, NUENDO- програма за аудио запис и обработка,

VEGAS pro- монтаж на видео, Английски език.

* Артистични: вокален педагог, музикант- пиано, китара, бас китара

* Социални: работа в екип, организационни.

* Детска градина „Ново поколение“, София- 2003-2018г.- учител

* Детски госпел хор, София- 2013-2017г.- вокален педагог

* Rockcshool- музикална школа, София- 2016 до момента- учител по пеене

* 44 СУ „Неофит Бозвели“, София- 2018 до момента- учител по музика



* Вътрешноучилищна квалификация: "Работа с електронни документи"

* Квалификация: "Работа в облачна среда- документи, таблици и формуляри“

* Вътрешноучилищна квалификация: "Новата правна уредба за защита на личните

данни“

* Квалификация: "Изграждане на умения за насърчаване на личностното развитие на 

децата и учениците. Ефективни техники за управление на класа, оценка на резултатите и 

измерване на постиженията"



*който е общителен, открит, обичащ децата и предмета си 

*който е добронамерен и справедлив, със силно лично присъствие и чувство за хумор

*който умее да „влезе под кожата“ на своите ученици

*който разбира трудния период, през който те преминават и успява да успокои
страховете.

*който е в крак с модерните образователни тенденции 

*който може да е едновременно и наставник и учител, и медицинска сестра и психолог

 .

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

ДОБРИЯТ УЧИТЕЛ Е ТОЗИ:

*Учителят трябва да създаде образователна среда, благоприятна за реализация на интелектуалния и 

творческия потенциал на учениците

*Под ръководството на учителя учениците трябва не само да се научат да възпроизвеждат готови

знания, а да свикнат да си задават въпроси и да откриват отговорите им чрез търсения и изследвания. 

Всички въпроси, свързани с преподавания предмет, могат да бъдат задавани и обсъждани.

*Методическите похвати трябва да бъдат максимално разнообразни, за да се стимулират интересът и 

въображението на учениците

*Обучението трябва да е личностно ориентирано, за да се постигне максимална степен на развитие на 

способностите и да се открият творческите заложби на децата

*Изключително важно е учителят да има добра връзка както с учениците си, така и с техните

родители, а и с останалите преподаватели на класа. Важно е също така да има обратна връзка между 

учителя и ученика във връзка с преподавания материал, особено в прогимназиален етап.



Представяне на 

ученици пред делегати от Европейската

комисия в НДК 

на 1 март.

Проекти- предучилищна група

Училищни тържества

ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ



Участие на 1-ви Юни

Откриване на Учебната година

Отворени врати



Рок група- EXTREMUM

https://www.youtube.com/user/ExtremumTV

Вокални техники:

https://www.youtube.com/watch?v=Fp-xj-StIxg

https://www.youtube.com/watch?v=5c7Hyg2atZ

https://www.youtube.com/user/ExtremumTV
https://www.youtube.com/watch?v=Fp-xj-StIxg
https://www.youtube.com/watch?v=5c7Hyg2atZ


Проект Стрингс и Дени

видео



* Най-силната ми страна като учител?
Поемането на нови предизвикателства.

* Какво бих променила в работата си? 
Всяко нещо, което виждам, че не работи при 

учениците.

* Нови стратегии за преподаване?
Учителят като консултант в класната стая.

* Мотивация на учениците?
Ако това, което се случва в класната стая е 

интересно и вълнуващо за тях, те ще са
мотивирани да продължават да работят. 


