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    Резюме 
    1.Име, презиме, фамилия :                Елка Цветанова Пъшева 

2.Дата на раждане :                                                          22.06.1960г. 

3.Гражданство :                                                  Република България 

4.Месторабота :   Начално училище,, Отец Паисий ”,гр.Плевен 

5.Длъжност :                                                                  старши учител 

6.Образование :                                                                            висше 

7.Ниво на национална класификация :                            магистър 

8.Специалност :                              Начална училищна педагогика 

9.Общ трудов стаж :                                                               32години 

10.Педагогически стаж :                                                       32години 

11.Електронен адрес :                                                  eli1zp@abv.bg 

12.Телефон,GSM :                                     064/802 209; 0888166436 

13.Допълнителна информация : 

*членува в СБУ( Съюз на българските учители ) 

*омъжена с едно дете 
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          ФИЛОСОФИЯ 
        Музиката е най-чудодейното, най-деликатното 
средство за привличане към доброто, към красотата, 
към човечността. Благодарение на нея у човека се 
пробужда представата за възвишеното, 
величественото, прекрасното не само в обкръжаващия 
свят, но и в самия него. Ето защо музикалното 
възпитание, не е възпитание на музиканти, а преди 
всичко възпитание на хора. 

       Като учител по музика смятам, че когато 
определяме основните методически пътища за 
приобщаване на учениците към музикалното изкуство, 
трябва да имаме предвид и детската възраст, и онези 
общохудожествени и специфични особености на 
музикалните творби, които могат да бъдат почувствани 
и разбрани от децата. Безспорно първоначално всички 
усилия насочвам към предизвикване на интерес у 
учениците към съответната музикална творба ( 
желание да я възприемат, възпроизвеждат ) и 
стимулиране на радостни преживявания. Поставянето 
на децата в проблемни ситуации във връзка с изучаване 
на дадено музикално произведение извършвам преди 
всичко с точни и целенасочени задачи. Целя да възпитам 
умения за вслушване, слушане на музика и ,, размишляване 
за нея ”. 

        Постепенното изясняване и осъзнаване на 
спецификата на музикалното изкуство постигам и при 
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активната изпълнителска дейност – най-вече при 
интерпретацията на песните, при художественото 
осмисляне на единството между поетичния и музикален 
текст. 

В процеса на работа изграждам у детето критерии за 
оценка на свое и чуждо изпълнение. Възпитавам в дух на 
толерантност към възможностите на другите. 

Разнообразният по отношение на стилова и жанрова 
принадлежност музикален материал допълвам с песни от 
извънучилищния репертоар, които представям точно 
интонационно и метроритмически. Смятам, че е 
погрешна практиката песните да се изпяват винаги и 
само от начало до край, без да се изработват специално 
фразите с по-сложна мелодия и ритмика. Не на последно 
място е изискването за художественото им изпълнение, 
като се съблюдава използването на подходящи темпо, 
динамика и щрихи. 

       Свиренето с детски музикални инструменти е една 
от най-любимите и очаквани музикални дейности от 
децата. Чрез избягване на дидактизма и създаване на 
динамична и качествена организация на работа тя се 
превръща в един непрекъснат и естествен процес, 
развиващ творческата инвенция и интелект на 
учениците. 
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         Съвременното преподаване на музика в 
общообразователното училище създава благоприятни 
условия за проява на творческо поведение. Мисля, че 
детското творчество е социалнозначимо преди всичко 
със своята огромна педагогическа стойност. Детската 
рисунка, мелодия, стих, пластика, са нови, уникални за 
самото дете. Стремя се с насърчаваща и окуражаваща 
оценка да стимулирам една по-активна и по-качествена 
творческа изява. Съчиняването на музика е сравнително 
нова музикална дейност, която се утвърди като основна 
в официалните учебни програми у нас и в други страни 
едва през последното десетилетие. Опитът ми показва, 
че са необходими форми на работа, които са 
ориентирани двупосочно – от една страна допринасят за 
развитие на съответната музикална способност, а от 
друга – функционират като стимулиращи музикално-
творческото мислене. 

В заключение искам да цитирам думите на Барен Бойм :  

,, Собственото детско творчество, дори да е най-
просто, собствените детски находки, дори да са най-
скромни, собствената детска мисъл, дори да е най-
наивна – именно това създава атмосфера на радост, 
формира личността, възпитава човечност, стимулира 
развитието на съзидателни способности ”. 

                                                                        Елка Пъшева 
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ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ 
1.ШУ ,, Епископ Константин Преславски ”, 
специалност ,, Начална училищна педагогика ” – 
специализация музика -придобита класификация – 
магистър – 1990 г. 

2.Свидетелство за специализация и правоспособност 
на специалисти с висше образование -  ШУ ,, Епископ 
Константин Преславски ”- 1994 г. 

3.Свидетелство за придобита трета професионално-
квалификационна степен – ИПКУ ,, Д-р П. Берон ”- гр. 
Варна – 1995 г. 

4.Удостоверение за завършен курс : ,, Методика на 
обучението по БДП – I до  IV клас ”- 2004 г. 

5.Сертификат за завършен курс : ,, Интерактивни 
методи в образованието ”- 2005 г. 

6.Удостоверение за завършен курс : ,, Работа с 
компютри и ИТ за I до  IV клас ”- 2006 г. 

7.Удостоверение за завършен курс : ,, Базови и 
специфични компютърни умения на начални учители 
”- 2006 г. 

8.Сертификат за завършен курс : ,, Създаване на 
ефективни екипи ”- 2007 г. 

9.Удостоверение за завършен курс : ,, Специфични 
затруднения на способността за учене ”- 2010 г. 
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10.Сертификат за участие в практически семинар на 
тема : ,, Интердисциплинарно проектно-ориентирано 
обучение в началното училище ”-2011 г. 

11.Удостоверение за участие в практически семинар 
на тема : ,, Съвременни методи и системи за музикално 
възпитание ”- 2012 г. 
       

 

ОБЛАСТИ  НА ПРОФЕСИОНАЛНО  

                       РАЗВИТИЕ 

 

 Урокът по музика 
Той носи  своя специфична атмосфера и организация. От 
гледна точка на последователност на дейностите – пеене, 
слушане на музика, творчески задачи, се стремя да 
композирам часа в зависимост от акцента на темата и 
индивидуалното си виждане. Важното е всяка една 
дейност да бъде подготвена, логично поднесена и 
синтезирана. За успешно осъществяване на задачите 
създавам в часа по музика атмосфера, предразполагаща 
към творческа активност, освободеност и артистизъм, 
толерантност и колективно съпреживяване. 



 
 

8 

 

 

 

 

     От особена важност е в урока да бъде намерен баланс 
между задачите от интелектуален тип ( наблюдения, 
анализи ) и емоционално-артистичните изяви с известен 
превес на вторите. 
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 Свободноизбираема подготовка 

     Повече от тридесет години работя с деца и ученици в 
извънкласна и извънучилищна дейност по музика. Към 
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това ме насочи доверието ми в творческите способности 
на детето, в желанието и възможностите му за изява. 
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Всяко дете, участващо във вокална формация обогатява ,, 
колекцията ” си от песни. Подготовката на ,, музикален 
подарък ”, училищен празник или концерт му осигурява 
възможност за индивидуална изява и личностно 
присъствие. 
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Щастлива съм, че малките изпълнители от вокалните 
групи ,, Мики Маус ” и ,, Усмивка ” проявяват 
емоционална и интелектуална активност и 
усъвършенстват изпълнителските си възможности. 

 



 
 

13 

 
Вокална група ,, Prima Vera ”с ръководители 

Елка Пъшева и Румяна Тошева след годишен  

концерт с екипa, който го е реализирал.  

 

     Бившите ни възпитаници знаят каква 
освободителна сила притежава музиката и 
продължават да търсят и откриват нейната 
красота. 

 



 
 

14 

  

 

Предлагам Ви да чуете две от песните на вокална група 

 ,, Усмивка ”, класирани с първа награда от конкурса ,, 
Ботевци пеят ”2012г. 
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1. Послание 

Музика : Ангел Жеков 

Текст : Петя Карабакалова 

 

Аdobe Flash player 

 

 

 

2. Слънчеви мечти 

Музика : Митко Митков 

Текст : Петя Карабакалова 

 

Аdobe Flash player 
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                           ПУБЛИКАЦИИ                               

Съчиняване на музика в клас ( методическо 
пособие за начална училищна степен ) – Добрич, 
1999г., изд. ,, Макрос 2000 ”; 

 Социалната функция на музиката и 
спецификата и в музикалното възпитание в начална 
училищна степен ( С.,в съавторство ) – Наука и 
изкуство,1998г. 

 
 
       



 
 

17 

                                                                   ОТЛИЧИЯ 
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