ПОРТФОЛИО на
Маргарита Върбанова
УЧИТЕЛ по солфеж и теория на музиката в
Национално музикално училище „Л. Пипков“
/

Общи сведения
Име: Върбанова, Маргарита

МАТЕМАТИКА

Гражданство: Българско
Образование: Висше, Магистър
Дата на завършване: 2012 , НМА „П. Владигеров“
Специалност: Музикознание, профил Солфеж
Професионална квалификация: Музиковед
Дата на завършване: 2012, НМА „П. Владигеров“
Специалност: Пиано
Професионална квалификация: Магистър по пиано

Сертификати Придобити умения:
•Специализация „Модерен музикант“
Berklee College of Music, Boston, 07.2016
•Сертификати: Berklee College of Music, Boston, 2016 за:
- Композиране на песни.
- Музикална продукция
- Развитие на музикалността (теория на музиката, солфеж, хармония).

•Сертификат: Джаз импровизация
Berklee College of Music, Boston, 03.2016

•Общ трудов стаж: 4 години
Педагогически стаж от 2013
Педагогически стаж в текущото учебно заведение: 3 години, 6 месеца

Повишаване на квалификацията, награди и грамоти
Дипломи и отличия в национални и международни конкурси:
2003 г. - „Трети международен конкурс по пиано” в Македония - Втора награда.
2005 г. – Първи национален конкурс за практически умения по елементарна
теория на музиката – Трета награда.
2005 г. – Конкурс по Хармония „Проф. Парашкев Хаджиев”, гр. София – Първа
награда
2006 г. – Конкурс по Хармония посветен на 250-годишнината от рождението на
В.А. Моцарт, гр. София – Втора награда
2007 г. - Международен конкурс „Млади виртуози”, гр. София - Трета награда.
2008 г. - Първи международен конкурс за Австрийска инструментална камерна
музика гр. София - Втора награда.
2009 г. - XVII международен конкурс „Музиката и земята” - Първа награда в
категория „Камерни ансамбли”.
2010 г. - XVIII международен конкурс „Музиката и земята” - Трета награда в
категория „Солисти”.
2010 г. - Втори международен конкурс за Австрийска инструментална камерна
музика „Малер и неговите последователи“ - Голяма награда „Густав Малер“ и
Специална награда.
2010 г. - Академичен клавирен конкурс на НМА „Панчо Владигеров“, посветен
на 200 години от рождението на Фр. Шопен и Р. Шуман – Втора награда.
2011 г. - XIX международен конкурс „Музиката и земята” - Втора награда в
категория „Клавирно дуо“.
Концертна дейност в редица солови клавирни концерти, камерни концерти и
фестивали. Солист на Видинска филхармония, Разградска филхармония,
Академичен оркестър на НМА и др.

Резултати от педагогическата дейност
Резултати от изпити на ученици
Входно - изходни нива

Успешна подготовка на ученици за приемни изпити.

Резултати на ученици от състезания, СЪСТЕЗАНИЕ ПО СОЛФЕЖ И МУЗИКАЛНА ЛИТЕРАТУРА, 2014г.
Четири участника – четири награди
олимпиади:

СЪСТЕЗАНИЕ ПО СОЛФЕЖ И МУЗИКАЛНА ЛИТЕРАТУРА,
2015г.
Четири участника – четири награди
СЪСТЕЗАНИЕ ПО СОЛФЕЖ И МУЗИКАЛНА ЛИТЕРАТУРА, 2016г.
Пет участника – пет отличени.
СЪСТЕЗАНИЕ ПО СОЛФЕЖ И МУЗИКАЛНА ЛИТЕРАТУРА,
2017г.
Един участник – един отличен.

Работа в качеството на класен ръководител

Информация за дейности на класа
/групата/ в училищни и
извънучилищни мероприятия

Подготовка и участие на учениците в конкурси, концерти и
други изяви.

Сведения за работа с родителите

Информиране на родителите за текущото развитие на
учениците.

