
Анелия Костова  
 

Образование 

Висше - ВМПИ град Пловдив, 

Образователно-квалификационна степен - Магистър 

Специалност  - Музикална педагогика 
  

Професионално-квалификационна степен 

Длъжност - Учител по музика в начален, прогимназиален, гимназиален етап. Преподавател по  пиано. 

Професионално-квалификационна степен  - II степен - ЦИУУ София 
 

Публикации 

  "За музикалната култура на учениците"(1997г.). Публикувани са в списание"Образование и квалификация" на 

ЦИУУ- София                          1995г.), "За музикалните интереси"(1997г.). Публикувани са 
 

Квалификационни курсове и обучения 
„Компютърът в обучението по музика”- 2006 г., НПЦ - Регионален център Русе 

„Базови и специфични компютърни умения на учители по музика”- НПЦ-2006 г 

Обучение на тема: „Английски език- първи модул”-  2007 г., Национален педагогически център  

Обучение на тема: „Английски език- втори модул”-  2008 г., Национален педагогически център 

 „Организация на педагогическата учебна среда” – 2012 г., ЦИО „Протекта“  

 Обучение за работа с образователен софтуер „Envision“ – 2014 г., Нимеро - София   

  „Стимулиране на творчеството и въображението у учениците в обучението по музика чрез прилагане на 

интерактивни форми и методи на работа”- 2014 г. –  

РААБЕ  - България 

„Обучение чрез решаване на проблеми“- 2016 г. , ДИКПО - Варна 

"Видове училищни документи съгласно ЗПУО и ДОС. Разработлане и отчитане"-2017г, Сдружение 

"Образование без граници- БГ 2012" - София 

"Облак тегнологиите за ефективна комуникация в училище"-2018г., ТУ-Варна 

"Професионални компетентности на учител - наставник"- 2018г., Сдружение "Образование без граници- БГ 

2012" - София 

"Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на внимание"-2018г., 

РААБЕ  - България 

"Решаване на конфликти: Преговори. Посредничество. Медиация. Арбитраж"2019г., 

Сдружение "Образование без граници- БГ 2012" - София 

"Интерактивност в обучението по музика"- 2019г., ДИКПО - Варна 

"Методика на обучението по БДП за 8 - 12 клас"- 2019г., РУ"Ангел Кънчев"- Русе 
   

Трудова дейност 

Общ трудов стаж  - 29 години и 5 месеца 

Педагогически стаж в СУ „Йордан Йовков“ - 24 години 
 

Награди и отличия 

 Нямам 
  

Заетост през настоящата учебна година 

Длъжност: Старши учител по музика 

Преподава по Музика 3 - 9 клас. БДП 5 - 11 клас. 

Преподава в класове: 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8, 9, 11 клас 

Участие в комисия, клуб, група, проект: Нямам 
  

Владеене на чужди езици 
 

Компютърна грамотност 

 Използвам  компютърни програми, технологии и материали за постигане на разнообразие в учебните часове и  

свързани с професионалния ми живот цели. 


