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Да си учител не е само професия. 
Да бъдеш учител е дълг към учениците и към самия себе си. 
Учителите не са обикновени хора, които са просто „извор на 
знания“. Те са тези, които вдъхновяват, помагат, заделят по 

къстче от сърцето си за всеки ученик.



Образование

 Висше образование специалност „ Педагогика “
Образователно – квалификационна степен – Бакалавър
гр.Благоевград
2012 година

 Висше образование специалност „ Предучилищна и начална училищна педагогика “
Образователно – квалификационна степен – Магистър
гр.Благоевград
2016 година

 Висше образование специалност „ Педагогика и социален формат на 
изобразителните изкуства“
Образователно – квалификационна степен – Магистър
гр.Благоевград
2019 година

 IV ПКС



 Образователен център „Еврика“ – гр. Благоевград – от 2012 г. до 2013 г.

 ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ – гр. Самоков – от 2013 г.  до 

момента

Общ педагогически стаж – 7 г.

Трудов стаж



Философия на педагогическа дейност

Новите условия изискват иновация в обучението и образованието. Именно заради това 
смятам, че младите учители имаме приоритет в педагогическата си дейност с „новите“ ученици. 
Тези ученици са поколението на интерактивността, новите технологии и нови приоритети. Но, 

считам за много важна подкрепата на по – опитните колеги, учители със стаж, които винаги дават 
насоки за работа в симбиоза на новото с добрите педагогически практики.

Аз съм най-големият късметлия сред всички, които работят.

На един лекар му е позволено да изведе живота на бял свят в един вълшебен миг. На мен ми е позволено 
да се погрижа животът да се ражда отново и отново всеки ден - с нови въпроси, идеи и приятелства.

Един архитект знае, че ако строи грижливо, неговото творение може да просъществува векове. Един 
учител знае, че ако изгражда с любов и истина, онова, което изгради, ще трае вечно.

Аз съм учител... и всеки ден благодаря за това, защото това не е само професия,

това е призвание!



Квалификации и обучения

 Обсъждане на учебните програми, учебници, учебни планове“ –
вътрешноинституционална квалификация;

 „Нов закон за предучилищното и училищното образование“ –
институционална квалификация;

 „Професионално портфолио на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти“ –
институционална квалификация

 „Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на 
деца и ученици с обучителни трудности“ –
институционална квалификация.

 Обсъждане на учебните програми и учебниците по съответните
учебни дисциплини, на учебните планове, ЗП и ИУЧ, техните
особености и изисквания

 Мирно решаване на конфликти

Вътрешноинституционални – 68
Външноинституционални – 9 кредита



 „Играта като интерактивен метод на обучение в образователния 

процес“ - институционална квалификация

 „Приобщаващо образование“ - институционална квалификация

 „Дигиталните умения и ИКТ за педагогически специалисти“ Модул 

2 - институционална квалификация

 „Прилагане на регламент /ЕС/ за защита на личните данни – GDPR“ 

- институционална квалификация

 Обучение за работа с Envision

 Обучение за работа с електронен дневник

 Мотивация на учениците за активно учене чрез мултимедийни

уроци

 Провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда – Classroom

 Фолклорът – нишка на разбирателство между балканските народи



 „Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за 

работа с хиперактивни деца и ученици“ - институционална 

квалификация

 „Светиня за Струга и българския народ“. „Педагогическо общуване“ -

вътрешноинституционална квалификация

 „Разглеждане и обсъждане на проекта на МОН „Твоят час““ –

институционална квалификация;

 „Мотивация, комуникация и работа в екип“ -

вътрешноинституционална квалификация

 Работа във виртуална класна стая в електронна платформа Школо

 Работа в електронна среда с приложението Google Meet

 Безопасност на движението по пътищата. Методика на преподаване

 Портфолио на учителя. Атестация и самооценка в образованието

 Румъния 19 век – българската следа в светското образование в Румъния



 Планиране и подготовка на учебния процес

 Изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности във всяка
ученическа възраст и чрез всеки учебен предмет

 Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и изграждане
на стратегии за активно и самостоятелно учене и за учене през целия живот

 Формиране у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие,
изискващо организираност и самодисциплина и възпитаване в
самостоятелност и поемане на отговорност за собственото им учене,
действия и поведение

 Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на
учебния процес

 Ритмично разпределям учебното съдържанние в тематичното годишно
разпределение, в електронния дневник Shkolo, предвиждам възможности за
преструктуриране, съобразено с интересите на учениците в
образователната среда



Разпределения, План – тезис 

за работа в ГЦОУД



Планиране и използване на иновативни методи за преподаване, 

диагностика и за оценяване на резултатите на учениците. Прилагане на 

компетентностен подход в работата по придобиване на ключови 

компетентности от учениците по чл. 77, ал.1 от ЗПУО

 Разпределям учебното съдържанние в тематичното годишно разпределение, в

електронния дневник Shkolo, предвиждам възможности за преструктуриране,

съобразено с интересите на учениците.

 Спазвам новите изисквания за разработване на годишни тематични

разпределения, новостите в НВО IV клас.

 Планирам иновативни методи за преподаване и диагностика на резултатите

на учениците.

 Прилагам компетентностния подход в работата си при придобиване на

ключови компетентности от учениците.



Разработени тестове в платформата на Google Classroom:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlH1-fknevXdXvqSNpUhZVeDO_3xJ2CeEDNTiXz1FpCESx7Q/viewform

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsmYKcMCr2jEHZFsK-dcKCs6WJxWViHZxGITFbjIsBAGtRuA/viewform

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3dDzuEPZ36mQbBYcpGFZvnUwoAfFe4McPBwx2AprP0w6qzg/viewform

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPDHJNhGT-hDc7ep4rc6cEkwwhWFBcOA79NFtwa-Zh9o2wLg/viewform

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOfNto_VNQ9GKDKCTxBp-QCp64YbSi-FQrWuyHbwXV4zgZ-Q/viewform

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx10QcY6hFKqwso_fy1M6JNJv96C1DzXycOq5qb8dQBbHH3w/viewform

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdACymnxwkdVqtemKOUEnsZIQ7Ku4q3aXWQsUXdVN-

Phqz8WQ/viewform

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUkBp95b8npjHlojtvInU-Sub7m-1CBZq1bTOpob_xSyDxfw/viewform

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdPlI5ZkWYKCy4lMQnsgdPuWnC5anfRm-TFjK-nF6sU_UL2Q/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlH1-fknevXdXvqSNpUhZVeDO_3xJ2CeEDNTiXz1FpCESx7Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsmYKcMCr2jEHZFsK-dcKCs6WJxWViHZxGITFbjIsBAGtRuA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3dDzuEPZ36mQbBYcpGFZvnUwoAfFe4McPBwx2AprP0w6qzg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPDHJNhGT-hDc7ep4rc6cEkwwhWFBcOA79NFtwa-Zh9o2wLg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOfNto_VNQ9GKDKCTxBp-QCp64YbSi-FQrWuyHbwXV4zgZ-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx10QcY6hFKqwso_fy1M6JNJv96C1DzXycOq5qb8dQBbHH3w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdACymnxwkdVqtemKOUEnsZIQ7Ku4q3aXWQsUXdVN-Phqz8WQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUkBp95b8npjHlojtvInU-Sub7m-1CBZq1bTOpob_xSyDxfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdPlI5ZkWYKCy4lMQnsgdPuWnC5anfRm-TFjK-nF6sU_UL2Q/viewform


Проектно – базирани дейности във 
времето на пандемична обстановка

Виртуално тържество за края на 
учебната 2019/2020 година с IV клас

Мотивиращ клип на IV“б“ клас

 https://classroom.google.com/c/NjQ3MDEz
ODY0ODFa/a/NzU4NTMwOTU2MjRa/details

 https://classroom.google.com/c/NjQ3MDEz
ODY0ODFa/a/NzU4NTMwOTU3MTZa/submi
ssions/by-status/and-sort-last-name/all

 https://classroom.google.com/c/NjQ3MDEz
ODY0ODFa/a/NzU4NTMwOTU3Mjda/submis
sions/by-status/and-sort-last-name/all

 https://classroom.google.com/c/NjQ3MDEz
ODY0ODFa/a/NzU4NTMwOTU3MzVa/submi
ssions/by-status/and-sort-last-name/all

https://classroom.google.com/c/NjQ3MDEzODY0ODFa/a/NzU4NTMwOTU2MjRa/details
https://classroom.google.com/c/NjQ3MDEzODY0ODFa/a/NzU4NTMwOTU3MTZa/submissions/by-status/and-sort-last-name/all
https://classroom.google.com/c/NjQ3MDEzODY0ODFa/a/NzU4NTMwOTU3Mjda/submissions/by-status/and-sort-last-name/all
https://classroom.google.com/c/NjQ3MDEzODY0ODFa/a/NzU4NTMwOTU3MzVa/submissions/by-status/and-sort-last-name/all


Ефективният учител трябва да бъде различен. Да има нестандартни начини на 
преподаване, които да прилага. От там идва причината , поради която учениците биха се 
наслаждавали на часовете му и биха го търсили за съвети, нови идеи и съдействие.

С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от класа. Работя 
фронтално, групово, индивидуално, като подготвям индивидуални материали за работа на 
учениците, съобразно възможностите им. Затова в часовете разпределям задачите за 
самостоятелно изпълнение според степента на трудност и възможностите на всяко дете. 
Диференцирам и домашните работи. Учениците, които се справят бързо и без проблеми с 
учебния материал работят допълнително със сборници и учебни помагала както в часовете, 
така и за самоподготовка.

Ежедневно използвам информационните технологии в уроците си - електронни 
учебници и презентации, подготвени от мен или заимствани от колеги. Като допълнителна 
работа с изоставащите ученици в междучасията и след часовете използвам компютърни 
тренажори и образователни игри.



Обратната връзка дава отговор на въпроса за ефективността на

преподаване. Колкото повече зная за начините на учене на учениците, времето

необходимо за подготовка, толкова по-добре планирам и моята работа с тях.

За обратна връзка ползвам резултатите постигнати от учениците. Работя в

училище, в което децата са с различни възможности. Така че, не анализирам

само средният успех, а напредъка на всеки отделен ученик

 Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим

върху развиването на индивидуалните потребности на ученика.

 Трябва да работим в посока за активно включване на учениците в процеса на

учене – мисля, че учениците трябва да учат от преживяванията,

събитията от реалния живот, които са значими за тях.

Край на учебната година 2018/2019



В началото на всяка учебна година запознавам учениците и
родителите им с Етичния кодекс за работа с деца, Правилник за
вътрешния ред в училище, обсъждаме, дискутираме, включваме го в
Правилата за работа в клас, които поставям на табло в класната
стая на групата. Стремя се да спазвам моралния кодекс за работа с
деца, като водещите ми цели са:

 Максимизиране на резултатите от обучението;

 Намаляване честотата на дисциплинарните проблеми;

 Създаване на положителна и безопасна микроклимат в групата;

 Демократичност, обратна връзка, дисциплина, добри
взаимоотношения в групата;

 Стремеж към творческо мислене.



Занимания по интереси

Копиране на прозореца –
учебна 2017/2018 година

„Кутия на мечтите“ – учебна 
2018/2019 година

„Не на пандемията“ –
2020/2021 година

Организиран отдих – 2018/2019

„Здравословно хранене“ –
учебна 2019/2020 година

„Усмивка на лицето“ – учебна 
2019/2020 година



Рисуване по ескиз – 2018/2019

Упражнение по музика - 2019/2020
Участие в училищно тържество 

„Сладкодумци“ – 2017/2018

Участие в тържество „Лятна 
ваканция“ – 2017/2018

Беседа – прочит от ученици IV 
клас пред III Г ГЦОУД - 2017/2018

Участие в „Коледна 
работилничка“ 2017/2018



Учениците от IV „г“ ГЦОУД изработиха 110 коледни 

картички, изпратени като подарък в  Дома за стари 

хора в гр.Самоков през учебната 2018/ 2019 година



В часовете Занимания по интереси учениците от III „г“ 
ГЦОУД сътвориха от природни материали „Нашият 

малък град“ – 2017/2018 учебна година 

„Малък шивач“ – учебната 2018/2019 година 

„Рисунка с ръце“ – учебната 2017/2018 година



Организиран отдих – „Игри в 
снега“ – учебна 2018/2019 год.

Тържество „Народно 
творчество“ – учебна 2017/2018

Обсъждане на конфликти –
учебна 2018/2019 година

Изработване на 
маски в занимания по 

интереси 2017/2018

Заедно решаваме 
тест в Envision.play
2019/2020 година



Животът на моите ученици е изпълнен с много и
разнообразни събития - тематични мероприятия в училище ,
изложби , конкурси , състезания. Те дават възможност на
учениците да се реализират в различни направления , да проявят
своите възможности и да получат емоционално удовлетворение
както от участието , така и от контакта с други деца.

Участвахме в мероприятия, част от които са:

 „Ден на Земята“ – модно еко ревю;

 „Шоколадова фигура“ – съвместно с МКППМНП;

 „Аз и буквите“, „Аз и цифрите“, „Аз, природата и светът“;

 Киноложка изложба на домашни любимци;

 Участие в национална кампания „Капачки за бъдеще“

 Арт клуб „Крафти“

Участие във Великденската украса 
на община Самоков 2018/2019

Посещение на Районната служба 
за пожарна безопасност и защита

на населението 2017/2018



Активно участие в кампанията 

„Капачки за бъдеще“

в учебната 2018 / 2019 година



Екскурзии

2017/ 2018 учебна година, гр. Долна баня

2018/2019 учебна година, гр. Габрово

2018/2019 учебна година, Шипка



 Активно участие в организирането и провеждането на състезания, конкурси,
училищни тържества, занимания по интереси или на допълнителните форми на
педагогическо взаимодействие

 Активно взаимодействие с родителите

 Участие в дейности по проекти – Проект «Подкрепа за успех» 2019/2020 и 2020/2021
учебна година

 Работа като председател в методическото обединение на учителите в ГЦОУД

 Използване на допълнителна литература, която предоставям на учениците – книги,
които са извън задължителната подготовка, презентации от Уча.се и Аcademico,
интерактивни тестове от Envision.play



Подходящи  методи ,  срeдства  и  
стратегии  за  преподаване  –

беседа, разказ, сравнение, 
демонстрация, онагледяване, 

асоциации, ролеви  игри, работа  в  
екипи, презентации

Дидактични материали, сборници, 
тестове, системи  от подходящи  

задачи  за  изявени  ученици  и  за  
тези, които  срещат  трудности

Опазване живота и здравето на 
учениците

Изграждане на нови знания, 
умения, отношения и ценности у 

учениците

Планиране на учебния процес



Работата ми като учител в 
ГЦОУД подлежи на различни видове 
проверки. През месец ноември 2017 г., по 
време на проверка от главен учител в час по 
математика в III „г“ клас, бяха направени 
следните констатации:

 Ясно формулирани цели;

 Подробно припомняне на знанията;

 Спокойна и творческа атмосфера;

 Разнообразни задачи;

 Темата и задачите в съответствие с 
учебния материал;

 Плавно преминаване от обобщение към 
самоподготовка.





Избрано от мен –
декори, украси и костюми



 Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката,

методиката на преподаване, иновативни и интерактивни методи на

преподаване по различните учебни дисциплини – 2020 – 2024 година

 Придобиване на III ПКС

 Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи,

нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за

различните теми по учебни предмети и извънкласни дейности



Най-силната ми страна като учител е поемането на нови предизвикателства.

Какво бих променила в работата си? 

• Всяко нещо, за което виждам че не работи при моите ученици. 

• Нови стратегии за преподаване – Учителят, в роля на консултант и 

медиатор в класната стая. 

• Мотивация на учениците - Ако това, което се случва в класната стая е 

интересно и вълнуващо за тях - те ще са мотивирани да продължават да 

работят все по-добре. 


