
Отчет 

за дейността на ПК по музика 

за учебната 2019/2020 година 

                          

 I. Система за работа в предметната комисия.  

 Дейността на предметната комисия по музика е свързана с изграждане на 

музикална култура, компетентности и умения за общуване на подрастващите с 

музикалното  изкуство, както и създаване на условия за разгръщане на личностните им 

заложби и интереси. Музиката като изкуство възпитва естетически категории и 

морални ценности, отправя послания, вдъхновява хората за добри дела. Тя развива 

духовната страна на човека, неговата емоционална интелигентност, чрез нея се 

изграждат социални умения за общуване и стремеж към творчество. Целта на 

изкуството е  да въведе човека  във възвишения свят на хармония и съсвършенство, да 

му даде увереност в силата на доброто. 

  II.Учебно-образователна дейност: 

 В часовете по музика в 5. клас си поставих задачата да възпитавам у учениците 

стремеж към естетическо и толерантно поведение при общуване с музиката на основата 

на трите основни музикални дейности – изпълнение на песни, възприемане /слушане на 

музика/, знания и музикални наблюдения с поставени задачи за усвояване на музикални 

компетентности и умения. При направеното входно ниво в началото на учебната година 

от предходната колежка Кремена Йорданова учениците показаха много добри и 

отлични резултати. Входното ниво има за цел да открие дефицитите в предходното 

обучение на учениците, да ги преодолее и надгради нивото им по време на срока. 

Позитивната и творческа атмосфера в часовете предразполагаше децата да изпитват 

естетическа наслада и радост, да проявяват артистичност и въображение, да откриват 

посланията, които творците отправят към своята публика, да се стимулира логическото 

и аналитично мислене, да се активизират междупредметните връзки. Изграждахме 

вокални умения като учениците пееха в малки групи с подкрепата на учителя и 

пианото, защото върху развитието на мелодичния им слух тепърва трябваше да се 

работи. 

 При обучението по музика на учениците от 5., 6., 7. клас са застъпени елементи 

от инструментознанието, сведения за фолклорните области, знания за музикалната 

форма, за българските композитори и запознаване с най-високо художествени образци 

от популярната музика. Имаше стремеж у тях към усвояване на нови знания и 

годишните им оценки зарадваха както самите тях, така и преподавателя. Периодът на 

електронното обучение през втори учебен срок постави предизвикателства към 

заучаване на теорията, не без подкрепата на учителя, защото всички часове се 

провеждаха на живо в платформата Тиймс и се даде  превес на възприятието на 

музиката, предвидена в учебния план. На изходните нива не всички ученици показаха 

високи резултати, но все пак в така създалата се пандемична ситуация успеваемостта 

беше висока. 

 По отношение на работата ми с 8. клас първия срок се запознахме с музиката на 

древността, Средновековието, Ренесанса,  Барока, Виенския класицизъм , Романтизма и 



с Първото поколение български композитори. Учениците пееха според желанието и 

възможностите си и изпитването се осъществи чрез няколко общи проведени теста. 

Резултатът от взаимодействието ни също беше удовлетворителен. Вокалните им 

умения вече бяха по-изградени. 

 За работата с  9. и 10. клас през втори учебен срок може да се каже, че е 

провеждана методично и  в хронологична последователност на темите. Имаха изявени 

вокални заложби и по-голяма степен на самостоятелност при творческата си изява, 

което с радост поощрих, малки групи ученици изнасяха концерт на останалите 

съученици от класа като жанрът беше български поп или рок,  вече без съпровод на 

пианото , а заедно със самата записана песен, като не мога  да не спомена, че „Елмаз и 

стъкло” на БТР им е особено любима. Имаше и ученици, които изпитах върху 

училищни песни със съпровод на пианото и се справиха добре. По-значителната част от 

учебния материал беше преподадена в периода на елктронното обучение, като всеки 

учебен час се е провеждал на живо в платформата Тиймс и за щастие в интернет се 

съдържаше музиката, която е застъпена в учебната програма и можеше заедно да 

послушаме и анализираме какви асоциации поражда у ученика точно определена 

творба, какво може да се каже за стила на произведението,какъв състав го изпълнява и 

отражение ли е то на епохата, в която е създадено. 

 Радвам че, че голяма част от клавирните пиеси, които учениците изучават, съм 

им изсвирила на живо, клавирното изкуство провокира вниманието на учениците и ги 

вълнува и вдъхновява. Срещите им с клавирните произведения на Бах, Моцарт, 

Бетовен, Лист, Шопен, Чайковски, Дебюси ги направиха съпричастни с културните 

достижения на човечеството.Тук е мястото да спомена, че  млади клавирни дарования 

се изявиха пред класовете, от които са и това е Ранимир 8.в, Йоланда 9.г. 

 Не без известна гордост искам да спомена проектите, които зададох на 

учениците на тема „Български композитори”, „Как да наложим млад изпълнител на 

музикалния пазар”, „Любим изпълнител” и получих много приятни електронни 

разработки на PowerPoint или Word и това говори много добре за тяхната дигитална 

компетентност. Получих презентации дори от петокласници, което е похвално, а за 

деветокласниците и десетокласниците ставаше въпрос за вече изградена рутина пред 

компютъра. В края на срока беше проведено изходно ниво за установяване нивото на 

усвоените компетентости, съсредоточеност и интелект, което показа как материала се е 

пречупил през призмата на всеки един от тях. 

 III. Извънкласна дейност. 

 1. Извънкласната дейност по музика се свързва със подготовката и изявите на 

сцена на сформираната вокална група. В състава й се включиха ученици от 

5.,7.,8.,9.,11.,12. клас. Разучавахме 7 песни на руски, български и английски 

език.Имаше ученички от групата, които пееха на репетициите доста трудни  за тяхната 

възраст песни с караоке аранжимент. Подготовката за Коледния концерт започна 

отрано, децата бяха много ангажирани, но ежеседмично отделяха от малкото си 

свободно време. Вдъхновението и ентусиазма за подготовка бяха силен мотив за 

преодоляване на различни препятствия.  



На Коледния концерт на  гимназията се изявиха с песните „Бяла Коледа”,“Тиха нощ, 

свята нощ”, които изпълниха много убедително.За изявите на групата издирвах  

инструменталите на песните  и ги записвах на съответния звуконосител. 

 2. Участие в Коледна програма взеха и учениците от 5.а, 5.б клас. На 

Коледарския празник те се изявиха в учителската стая с  коледарски песни и 

художествена декламация. Пресъздадоха и сурвакарски обичай. 

  3. Приех с голямо желание моите отговорности в МГ,тъй като завръщането ми 

вече като дипломиран преподавател в гимназията, която съм завършила беше много 

ценно за мен.Самата аз бях изявен пианист и композитор като ученичка на същата 

вокална група, която сега имах щастието да ръководя,защото музиката окрилява 

младите по пътя на тяхното личностно израстване. Бях наясно, че е небходимо да 

преодолея много предизвикателства, но имах твърдото убеждение, че в името на децата 

и прекрасният колектив с който работих трябваше да преодолея препятствията от 

различен характер.  

 IV. Професионално-квалификационна дейност: 

 Вътрешноинституционална квалификация: Обучение за работа с ученици със 

СОП, проведено от училищния психолог Нела Цветкова 

 V. Награди на учители: 

 1. Грамота за отлично представяне в Националния литературен конкурс на  тема 

„Защо съм учител” на Издателска група „Просвета” 2020 г.София 

 

Снежанка Василева- учител по Музика 


