


ПОРТФОЛИО НА СЕВЕРИН ДИЛЯНОВ ЧАУШЕВ

 Старши учител по 
музика в СУ ,,Христо 
Смирненски’’

 С.Кочан
 Общ.Сатовча
 Обл.Благоевград



 Kой, кога, къде или за кого я е 
създадал, обединена от тон, ритъм, 
динамика и текстура – музиката 
създава емоция, която продължава 
през годините да бъде спойката, 
мостът, който обединява хората по 
света. 



ВОЛФГАНГ  АМАДЕУС 
МОЦАРТ

Музиката не 
е в нотите. 
Музиката е в 
тишината 
между тях.

 .
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ОБЩИ СВЕДЕНИЯ -Раздел 1
 -Име:Северин Дилянов Чаушев
 -Заемана длъжност: Старши учител по 

музика.
 -Образование: Висше ЮЗУ ,,Неофит 

Рилски’’ гр.Благоевград.
 -Образователна степен-бакалавър-

музикална педагогика
 -Период 1985-1993 СМУ ,,Широка 

лъка’’.
 -Период: 1994-1998 ЮЗУ-Благоевград.
 Период: 2000-2004-преподавател в 

НУФИ- Широка лъка.
 -Период: 2004-2019 учител в СУ ,,Христо 

Смирненски’’ с. Кочан .През месец 
октомври 2019г.,,Тракийски 
университет гр.Стара Загора издава 
свидетелство за професионална-
квалификационна степен.

 -Музикални инструменти:кавал, 
родопска гайда и специалност народно 
пеене. Изпълнител на ТВ ,, РОДИНА’’ и 
ТВ ,,фолклор’’ издадени два музикални 
албума и един DVD албум. Участие с 
фолклорни музикални групи извън 



ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

 Домашен адрес:
 Ул. Никола Парапунов 24
 С.Кочан 2955
 Общ.Сатовча
 Обл.Благоевград
 Тел:0889985503
 E-mail:Severin74@abv.bg

 Служебен адрес:
 Ул.Свилен Русев 1
 С.Кочан 2955 
 Общ Сатовча
 Обл.Благоевград
 Тел:07545/22-75
 E-mail:sou_kochan@abv.bg



РАЗДЕЛ 2 ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

 Аз гледам на всеки ученик като индивидуалност със 
специфични нужди.

 Основните ми задачи са да покажа на ученицие си 
как да учат и да им вдъхна любов към музиката, която 
да им устане цял живот.

 Уроците по музика трябва да бъдат интересни да 
носят радост и удоволствие, да обогатят музикалната 
култура на ученика.

 Възможност да изразят себе си чрез музиката, която 
обичат.

 Възможност да покажат знания от различни жанрове .



РАЗДЕЛ 3 ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 Планиране на учебния процес.
 Изграждане на нови знания, умения, 
отношения и ценности у учениците.

 Диагностика, оценяване и отчитане 
постиженията на учениците.

 Опазване живота и здравето на учениците.



РАЗДЕЛ 4 МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 1.Система за вътрешна квалификация .
 2.Собствена философия на преподаване.
 3.Взаимодействие с родители и методически обединения
Методи на преподаване:

-Основна задача при избора на методи и средства в образoваелно -
възпитателния процес е той да бъде достъпен и траен .

-В работата си се стремя да използвам следните познати методи:
1.Беседа.
2.Дискусия.
3.Индивидуален и групов подход.
4. Презентации за повишаване на интереса на учениците.



РАЗДЕЛ 5 ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ































 Ръка за ръка с педагогическата дейност вървят и 
извънкласните дейности, които спомагат за 
развитието на децата.

 Учениците участват в СИП-музика-30 ученици-18 
в представителния хор на училището и 12 
ученици- модерни танци. 

 Изучават песни от всички музикално-фолклорни 
области.

 Учениците имат фолклорни местни носии
 Участват в клуб,,Тамбурашки оркестър’’ по 
проекта ,, Твоят час’.’







ЧАСТ 2
 Раздел 1
 Технически умения и компетенци-
-Използвам CD, DVD player, компютър, интернет 
 Раздел 2 
 Приложения, сертификати, дипломи, грамоти и други 
документи
-Диплома за висше образование на образователно –
квалификационна степен ,,Бакалавър’’по специалност 
,,Музикална педагогика’’с професионална квалификация 
,,Учител по музика’’

- -Удостоверение №14487 от 19.12.2016 година на тема “ 
Изграждане на професионално учителско и ученическо 
портфолио.

- -Удостоверение №16830 от 27.06.2017 на тема 
“Професионален стрес при педагогическия персонал”.












	СЕВЕРИНЧАУШЕВ
	ПОРТФОЛИО НА СЕВЕРИН ДИЛЯНОВ ЧАУШЕВ

