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ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО  

НА 

   
Елена Василева Гривева 

Старши учител 

Прогимназиален етап 

 

                                                   

 

Период за атестиране 

от 2017 до 2021 год.  
 

*Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, 
допълнение и актуализация във всеки един момент от дейността 
ми като учител. 
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ЧАСТ I . OБЩИ ДАННИ 

1. ОБРАЗОВАНИЕ 

• Образователлно-квалификационна степен  
1988г.-1992г.  
ВПИ «Неофит Рилски» -Благоевград  

Педагогика на трудово- политехническата подготовка  

Учител по трудово-политехническо обучение със специализация Обществено 

обслужване  

Магистър 

 

 

• Професионална квалификация 

СУ-ЦИУУ,гр.София, 1997г. –Втори клас квалификация по 
изобразително изкуство 

• Квалификационни курсове 

Вътрешноинституционални – 14 кредита 

Задължителни –   3  бр. кв. кредита 

 

 

2. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ/УЧИТЕЛСКИ СТАЖ, БРОЙ ГОДИНИ 

Общ брой учителски стаж – 38 години 

• ЕСПУ“Христо Ботев“, гр.Ихтиман-2 години, прогим. учител 

• ОУ“Самоковска комуна“, гр.Самоков-6 години,  възпитател 

• ОУ“Самоковска комуна“, гр.Самоков-4 години, прогим. учител 

• ОУ „Митр.Авкс.Велешки“ – 25 години, прогим. учител 
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3. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

Учебните предмети по които преподавам  имат  важна  роля за 

формирането и развитието на личността на детето.  

Изобразителната дейност е вид форма на междуличностно 

общуване деца-деца, деца- възрастни, деца- общества.  

Рисунките на децата свидетелстват за удивителна творческа 

енергия. Ролята на учителя е да я усили и съхрани с много обич 

към децата , с педагогически такт и майсторство. Отчитам ролята 

на семейството и смятам че трябва заедно да работим върху 

развиването на индивидуалните потребности на ученика. Да 

създам подходящи условия,при които тези учебни предмети  да 

мотивират усвояването на обществен опит,да подготвят 

учениците за по-сложна познавателна дейност,предпоставка за 

развитието на естетични и социално- нравственни качества у тях.  

Вярвам, че ученикът може и да забрави информацията, но 

никога няма да забрави как се e чувствал в училище. Смятам, че 

ако имаме доверието и подкрепата на родителите, активното им 

участие и интерес към живота в училище, можем да осъществим 

чудото да създадем мечтатели, които един ден ще променят 

обществото . Създаване на интерес и увлечение на учениците в 

изобразителната дейност, умело създадени и трайно 

поддържани с много знания, педагогическо майсторство и 

любов към професията. Откриване и развитие на творческите 

способности на учениците. Формиране на творчески вкус на 

учениците. Добронамерено, честно и справедливо отношение и 

винаги с любов към децата . Методи за формиране на 

изобразителни умения и навици - експеримент - упражнение - 

коригиране - оценяване Иновативност и креативност - Умения за 

откриване на добри педагогически практики и прилагането им в 

педагогическата ми дейност - Връзка и сътрудничество с учители 

от цялата страна - Добри комуникативни умения - Умения за 

екипна работа - Поддържане на връзка и сътрудничество с 

родителите - Добри умения за работа с общественни и 

соц.организации- Работа по проекти . 
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ЧАСТ II. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА 

УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ И ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ / ОТГОВОРНОСТИ НА 

УЧИТЕЛЯ 

1. Планиране 
•  Ритмично разпределям  учебното съдържанние в тематичното 

годишно разпределение, предвиждам  възможности за 
преструктуриране, съобразено с интересите на учениците в 
образователната среда. 

• Работя съобразно плановете за обща и допълнителна подкрепа –

работя с всички групи (изявени и напреднали, с обучителни 

трудности, с пропуски ) 

• Използвам подходящи методи, средства и подходи (в т.ч. и 

иновативни) за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати 

от учениците . 

•  Определям критерии и показатели за оценяване на знанията и 

уменията на учениците, с които запознавам както класа, така и 

отделния ученик. 

• .Проявявам отношение към специфичните потребности на 

учениците, прилагам диференциран подход за обучение с цел 

подпомагане на ефективното учене. 

• Формирам положително отношение за опазване на материално-

техническата база и възпитава учениците в отговорност.  

• Партнирам с педагогическите специалисти и участва в дейности, 

свързани с разработването на стратегията за развитие на институцията, 

в актуализирането и в изпълнението на конкретни дейности и задачи 

• Създавам и поддържам конструктивни професионални 

взаимоотношения 

• Взаимодейства с други педагогически специалисти за осигуряване на 

равни образователни възможности при интеграцията на деца/ученици 

• Идентифицирам собствените потребности от продължаваща 

квалификация, определям и постигам цели, ориентирани към 

непрекъснато професионално развитие. 
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                                        Част от   Годишно тематично разпределение 

Технологии и предприемачество – 7 клас  

 

№  Тип Тема 

 
1  ПК  Тест за оценка на входно ниво. Инструктаж 

 
2  НЗ  Изготвяне и разчитане на конструкторски документи . 

 
3  УПР  Изготвяне и разчитане на конструкторски документи . 

 
4  НЗ  Компютърът в проектирането 1.2. Компютърна графика  

 
6  НЗ  Метрология 2.1. Измервателни уреди  

 
7  УПР  Метрология 2.1. Измервателни уреди  

 
8  НЗ  Машини и машинни елементи 2.2. Градивни елементи на техническите обекти  

 
9  УПР  Машини и машинни елементи 2.2. Градивни елементи на техническите обекти  

 
10  НЗ  Електронната революция 2.3. Електронни елементи и схеми  

 
11  УПР  Електронната революция 2.3. Електронни елементи и схеми  

 
12  НЗ  Техника за обработване и монтаж на изделия 2.4. Обработваща и монтажна техника  

 
13  УПР  Техника за обработване и монтаж на изделия 2.4. Обработваща и монтажна техника  

 
14  НЗ  Монтажни и довършителни операции 3.1. Монтажни и довършителни операции  

 
15  УПР  Монтажни и довършителни операции 3.1. Монтажни и довършителни операции  
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• Планирам дейности за обща и допълнителна подкрепа за 
личностното развитие на учениците съгласно училищните планове. 

• Планирам и използвам  иновативни методи за преподаване и за 

оценяване на резултатите на учениците. Прилагам  компетентностен 

подход в работата по придобиване на ключови компетентности от 

децата/учениците. /чл. 77, ал.1 от ЗПУО 

• Стремя се  да включвам всички ученици в познавателния процес, 

според техните потребности, като целта е развитие и напредък, както 

за тези, които имат обучителни затруднения, така и за по-изявените 

ученици.  

В работата си  използвам: обсъждане на реален проблем, електронни 

учебници и презентации, учене чрез откриване,  мозъчна атака,  

визуализиране,   работа по проекти, метода на асоциацията, дискусия, 

рисуване на идея и др.  

 

Работа в група по време на открит иновативен урок „Великден“. 
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Индивидуална работа в час по изобразително изкуство. 

 

2. СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

 

•  Наблюдавам и контролирам дейностите в класа. Създавам и 

поддържам  позитивна работна атмосфера, с цел постигане на 

планираните резултати. 

•  Управлявам динамиката на урока като използвам възможностите на 

индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно 

предметните връзки и интерактивните методи на обучение.  

• Избирам подходящи дидактически материали, включително 

създадени от мен. 

• Спазвам и контролирам  спазването на книжовно езиковите норми на 

българския език. 
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Запознаване с културните и исторически обекти в гр. Самоков. 

 

 

                          

        

Посещение в грънчарска работилница   
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Въжен град-Самоков                            Изнесен урок в Бельова черква 

 

На екскурзията по проект „Традицията живее чрез нас“ се докоснахме до бита и 

културата на нашите предци, до  българската духовност, видяхме  и бяхме съпричастни 

в изпълнението на стари местни обичаи и песни,  опитахме неповторими домашно 

приготвени гозби.   
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Рисуваме по нестандартен и забавен начин. 
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Нашите талантливи художници редовно участват в създаването на 

градската празничната украса за Великден .  
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ОУ“Митрополит Авксентий Велешки“-единственото в Община Самоков 

иновативно училище 

Иновативно училище – кандидатстване в процедура на МОН, одобрен за 

реализация в следващите три учебни години 

Фолклорното наследство – платформа за изграждане на можещи и 

мислещи личности 

 

 

Интегриран открит урок Коледа 

Изложба с детски рисунки в Сарафската къща-град Самоков 

Обреден хляб-символи 

20.12.2017год. 
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Шестокласниците от ОУ „Митр. Авксентий Велешки” се запознаха със 

спецификите на шопския фолклор. Те бяха част от интегриран открит урок, 

който се проведе в Историческия музей в града на 15 ноември 2018г. 
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Открит интегриран урок „Поклади“ 

проведен на 07.03.2019г. в Сарафска къща-град Самоков 
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Открит интегриран урок Великден 

На 18.04.2019г. в ОУ"Митр.Авкс.Велешки" бе проведен открит 

интегриран урок "Великден" .  Поканена бе известната самоковска 

художничка Елена Белстойнева, която демонстрира как тя украсява 

великденските яйца. 
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Високи оценки за иновативните ни уроци дадоха  присъстващите 

гости – началникът на Регионалния инспекторат по образованието в 

Софийска област Росица Иванова , държавният експерт в 

Дирекцията за образование на българите зад граница и училищна 

мрежа в просветното министерство Елена Таскова, гл.експерт към 

РУО г-жа Илонка Славчева. 

 

3. ОБРАТНА ВРЪЗКА 

В работата си използвам  различни  дидактически тестове и задачи. 

Основата на оценката са централно зададени норми и изисквания 

(стандарти, програми). Те служат за съпоставка с индивидуалните 

постижения. На родителски срещи запознавам обстойно родителите с 

постиженията на децата.  

                                         

     Таблица за оценяване             

точки 0 4 6 8 10 12 14 16 

оценки 2,0 3,0 3,50 4,0 4,50 5,0 5,50 6,0 

 

Общата оценка е средна аритметична от теста и практическата задача. 
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ТЕСТ-изходно ниво   VII клас 

по технологии и предприемачество (част) 

1. Довършителните операции имат за цел:                                                                             2т. 

а) да придадат естетичен външен вид и устойчивост на външни влияния 

б) да покажат наличието на разредители, втвърдители и свързващи вещества 

       2. Топлинното оборудване включва:                                                                                          2т. 

            а) разнообразни готварски съдове 

            б) различни хранителни продукти 

      3. Най-добрият начин за съхраняване на хранителни продукти е:                                     2т. 

            а) изстудяване и замразяване 

            б) пресяване и изпаряване 

      4.  Свържете уреда с величината, която измерва:                                                                   3т. 

            А. шублер                   а. налягане 

            Б. манометър           б. Линейни размери 

            В. скоростомер        в. скорост 

     5. Кое от изброените средства е предназначено за записване на видеоизображения 

и звук?                                                                                                                                                                3т. 

            а) фотоапарат 

            б) видеокамера 

            в) СД плеър 

    6.  Отбележете в кои случаи можем да използваме видеокамера.                                          4т. 

            а) с охранителна цел 

            б) за слушане на музика 

            в) за осветление 

             г) за безопасност на движението  ..........................................     

             

• Анализирам нивото на усвоените компетентности от страна на 

учениците и осигурявам  необходимата подкрепа за личностно 

развитие. 

http://www.veleshki.com/


ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ“ 

2000 Самоков, ул. „Македония“ № 25, тел.: +359 722 66431 

www.veleshki.com, e – mail: mav2005@abv.bg 

 

• Осигурявам информация за индивидуалното развитие и за 

постигнатите резултати. Предлагам мерки за подобряването им 

и информирам родителите. Учениците и родителите знаят 

предварително в кой случай ще получат отлична оценка-напр. 

при отлично представяне на конкурс. 

 
      Награди от Национален конкурс  за детска рисунка „Бог е любов“ 

2017г 

 

Моника Попова и Светослав Йосифов от ОУ „Митрополит Авксентий 

Велешки” бяха класирани на второ място в своите възрастови групи на 18-

ия международен пленер по изобразително изкуство „Традиция, екология, 

творчество”, в конкурса за рисунка. 2017г. 
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Ученици с ръководител Елена Гривева от ОУ „Митрополит Авксентий 

Велешки”, работещи по проект „Твоят час”, подредиха във фоайето на 

училището на 31 май 2018г.изложба с рисунки, стъклопис и играчки от 

нетъкан текстил. 

 

Проект „Твоят час“ 2017-2018                                       Изложба 31 май 2018 
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„Творбите са израз на мечтите ни за спокойно и щастливо детство”, казват 

малките художници и добавят, че възприемат часовете по изобразително 

изкуство като територия за творческа изява. 

 

В градската художествена галерия „Проф. Васил Захариев“. 

 

Призови места за нашите ученици от международен конкурс за детска 

рисунка на Учителско дружество Ниш, Република Сърбия -2018г. 
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Павел Вълков- носител на специалната награда от Национален конкурс за 

детска рисунка „Захарий Зограф“-2019г.       

Първо място на областен кръг от Национален конкурс “С очите си видях 

бедата“. 

Павел е  приет след 7 клас в НХГ "Илия Петров"-гр.София. Спечелил 

стипендия „Наум Хаджимладенов“ за талантливи деца от Община Самоков. 

  През учебната 2019-2020г. нашите талантливи художници продължиха да 

ни радват с награди от различни конкурси за детска рисунка: 

   Общински конкурс за детска рисунка „Не на войната по пътищата! Така 

повече не може!“ Първо място- Александър Стефанов от 6 б клас,  Второ 

място- Ивана Дюлгерова от 6а клас, Трето място- Даяна Ненкова от 7а клас. 

  Общински конкурс „С обич за Самоков“-Трето място за участниците от 

ОУ‘Митр.Авкс.Велешки“. 

  Грамота  от Учителско дружество Ниш за отлично представяне на групата 

ученици от нашето училище. 

  Международен конкурс за детска рисунка „Децата рисуват  цветята, 

морето, света“- поощрителна награда за Десислава Сиракова от 6б клас. 

     През 2020-2021 г.  

 Общински конкурс за Коледна картичка- Първо място за Гергана Кючукова 

от 5а клас. 

  Диплом за Мария Гергинова от 5а клас за отлично представяне в 

Национален конкурс „Национален парк “ Рила“- познат и непознат. 

  Международна детска изложба-конкурс „Децата рисуват цветята, морето, 

света“ – награда -златен медал на фондация „Син флаг“ за Натали Николова 

от 6в клас и поощрителна награда за Марина Андонова от 6б клас. Грамоти 

за отлично представяне на учениците от нашето училище. 
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4. УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА 

• Ръководя  учениците и споделям  отговорността за тях в 

съответствие с етичния кодекс на общността.  
• Възпитавам и формирам гражданска позиция, окуражавам 

позитивните прояви, взаимната подкрепа и стремежа към общ 

краен резултат.  

• В работата си се ръководя от основните ценности и 

принципи на етичния кодекс на общността, а именно: 

Детството е изключително важен период от живота на 

човека. Семейството е най-естествената среда за развитието 

на детето. Всяко дете притежава неповторима уникалност и 

стойност. На всяко дете е гарантирано правото на - свобода 

на изразяване на мнение; - свобода на мисълта, съвестта и 

религията; - формиране на собствени възгледи и право да ги 

изразява свободно. Тези принципи обсъждаме с децата и 

техните родители. Акцент в моята работа е формиране на 

гражданко самосъзнание у децата, позитивни прояви, 

екипност и др. Провеждаме  ситуации, разкриващи 

традициите в различните етноси. 
 

http://www.veleshki.com/


ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ“ 

2000 Самоков, ул. „Македония“ № 25, тел.: +359 722 66431 

www.veleshki.com, e – mail: mav2005@abv.bg 

 

 

III. МАТЕРИАЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ПОСТИЖЕНИЯТА МИ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТ 

 

1. СОЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА КОМПЕТЕНТНОСТ 

/работа с участниците в образователния процес/ 

 

➢ Активно участвам в работата на педагогическия съвет 

➢ Активно участвам в организирането и провеждането на  конкурси,  

занимания по интереси. 

Организирам и участвам в провеждането на тематични изложби, 

годишни училищни изложби, изнесени извън училище обучения-в 

Исторически музей-гр.Самоков, в Градска художествена галерия 

„Проф.Васил Захариев“, в Музеен обект „Байракли джамия“-

гр.Самоков, в грънчарската работилница на сем. Савови-гр.Самоков, 

в Сарафската къща-гр.Самоков(стопанисвана от Национален 

дарителски фонд „13 века България“). 

➢ Активно взаимодействие с родителите-комуникация по телефона и 

лични срещи. 

➢ Участие в дейности на национални, областни, общински комисии, 

свързани с разработване и изпълнение на основни образователни 

политики или проекти. 

➢ Подпомагане методически и организационно млади, новоназначени 

и други учители/възпитатели. 

➢ Работа в методическото обединение  

Председател на Методическо обединение по предметите от културно 

образователна област „Изкуства“-до2020г. 

 Работни групи  в които участвате в рамките на /училището 

-Член в комисия по осигуряване на БУВОТ-до 2021г. 

-Член в комисия за провеждане на инструктаж относно вземане на 

мерки за безопасността на учениците и служителите-до 2021г. 

 

➢ Участие в стратегията за развитие, в подобряване на МТБ, 

библиотека и др. 

Участие в изготвянето на Стратегия за развитие на 

ОУ“Митр.Авкс.Велешки“ 2016-2020г. 

 

 

  

http://www.veleshki.com/


ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ“ 

2000 Самоков, ул. „Македония“ № 25, тел.: +359 722 66431 

www.veleshki.com, e – mail: mav2005@abv.bg 

 

 

                        Антоанета Ив. Григорова –Демирева 

            ст.експерт  Обществени науки, гражданско образование и религия,РУО София-град 
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 Проект „Традицията живее чрез нас” към Център за образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Целта му е 

да се помогне в интеграционните процеси, припознаването на училището 

като свое място и улесняване на общуването на връстниците на равни 

начала.  Както и да се повиши интеркултурната компетентност на учителите 

за работа в мултиетническа среда. Да се задържат в училище децата от 

малцинствен произход чрез извънкласни и извънучилищни форми. Срокът 

за изпълнение е 9 месеца. В дейностите ще участват 46 ученици и 15 

родители. В различни инициативи ще бъдат включвани и ученици с т. нар. 

специални образователни потребности. Проектът обхваща общо 45 

ученици,  разделени в 3 клуба и 15 родители.Ръководители на клубовете са 

Милка Кощрова, Славея Петрунова и Елена Гривева. 
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В ОУ “Митрополит Авксентий Велешки” на 19 октомври 2018 започна 

изпълнението на проект “Плетеница” с финансовата помощ на Центъра за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства /ЦОИДУЕМ/ . 

Срокът за изпълнение на проекта е 10 месеца. 

Ръководители на клубове са Милка Кощрова, Славея Петрунова, Елена 

Гривева и Ралица Струмина. 

Целта на проекта е да се утвърди културното многообразие на етническите 

малцинства като обща ценност. Чрез извънкласно и извънучилищно 

обучение ще се създаде атмосфера на взаимно уважение, толерантност и 

разбирателство. Стремежът е да се разшири общуването между 

българските и ромските деца и културното им взаимодействие, да се 

задържат ромските деца в училище и да се подпомага тяхната интеграция. 

В изпълнението на проекта са включени ученици от различен етнически 

произход и техните родители. Предвидени са дейности под надслов 

„Моите родители – моята гордост”, „Пътуващо училище „Родолюбие”, 

„Глина и огън”, „Игрите на баба”, „Хоро се вие”. Ще бъдат чествани по 

подобаващ начин едни от най-големите празници – Коледа, Поклади, Баба 

Марта, Благовец, Великден, Еньовден, Гергьовден.   Създаден е  годишен 

календар за 2020 г. с празниците, илюстриран със снимки. 
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Освен като ръководител на клуб към съответните проекти аз участвах в 

екипа по изготвяне на проектните предложения. 
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                   „Занимания по интереси“ 2019-2020 г. 

 

Запознаване с историческите и културни забележителности в гр. Самоков. 

                                

                                 

                                 Запознаване с археологическите находки от нашия край. 
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Беседа „Искровски носии и шевици“ 

 

 

Мултимедийна презентация в Исторически музей-гр. Самоков 

 

 

 

http://www.veleshki.com/


ИНОВАТИВНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ“ 

2000 Самоков, ул. „Македония“ № 25, тел.: +359 722 66431 

www.veleshki.com, e – mail: mav2005@abv.bg 

 

 

 

Посещение на музеен обект „Байракли джамия“-гр.Самоков 

 

 

    

Кенета, представени от приложничката Ани Йовева. 
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В периода 15.06.-30.06.2021г. петокласниците съчетаха забавлението с 

това да научат нови неща в заниманията по интереси. Те посетиха културни 

паметници, проведоха пленер като рисуваха на открито забележителности 

от нашия град. 
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През учебната 2020/2021 година петокласници изучаваха иновативен 

предмет ”Традиции и съвремие” по тригодишна програма „ОУ 

"Митрополит Авксентий Велешки" среща традициите и дигиталните 

технологии в урок по креативност и родолюбие”, утвърдена от МОН .  
На 12.05.2021 г. в курортен комплекс "Боровец" се проведе Областен 

тематичен форум "ОУ „Митрополит Авксентий Велешки" - гр. Самоков 

среща традициите и дигиталните технологии в урок по креативност и 

родолюбие по Национална програма "Иновации в действие". Форума 

откри г-жа Росица Иванова - началник на РУО - София област, а гости 

бяха експерти от Регионалното управление на образованието, директори, 

учители от партньорските училища ОУ „Никола Вапцаров“ - гр. Ботевград 

и НУ „Станислав Доспевски“ - гр. Самоков. 

 
Учениците посетиха тазгодишния празник на рилския зелник в с. Бели 

Искър, който се проведе на 26.06.2021 г. С интерес наблюдаваха как 

живее автентичния фолклор в наши дни, как традициите намират нова 

форма за опазване на българщината, за съхранение на самоковския 

фолклор и бит.  

Направиха снимки, записи и видеа на самодейни групи, запознаха се с 

носители на фолклорните традиции, интервюираха някои от 

изпълнителите. Тези материали ще послужат за изследователски цели 

през следващата учебна година. 

Наблюдаваха как се приготвя рилски зелник от сръчните ръце на една 

белоискровка, имаха възможност да опитат тази вкусотия благодарение 

на баба Елена от Райово, която подкрепи малките фолклористи в 

инициативата. 
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Заредени с добро настроение от работата на терен и възхитени от 
изпълненията на фолклорните групи петокласници си обещаха през 

лятото да продължат издирваческата дейност по време на съборите в 

селата. 
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                                      Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я 

 
Издава се на: Елена Гривева – учител по изобразително изкуство към ОУ 

„Митрополит Авксентий Велешки”, гр. Самоков. 

 

Настоящата референция се издава в уверение на това, че г-жа Гривева 

редовно и последователно работи съвместно с нашите служители при 

провеждането на своите изнесени часове и интегрирани уроци. В работата 

й с нейните ученици в музея, са застъпени лекциите от нашата 

образователна програма, по-специално тези за народните шевици. Тя 

успешно съчетава новите методи на преподаване с традициите в 

изучаването на учебния материал и успешно си сътрудничи с нашите 

културни институции.  

Изказваме мнение, че със своята работа г-жа Гривева заслужава доверието 

на своите ръководители при изпълнение на служебните си задължения като 

професионален преподавател, който винаги включва в работата си и новите 

дигитални методи.  

 

 

 

28.08.2020 г.                                                       Д. Каназирова 

Гр. Самоков                                                       /уредник, „Музейна комуникация”/ 
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IV. МАТЕРИАЛИ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ФОРУМИ 

• В началото на всяка учебна година участие в работни срещи на 

учителите по изобразително изкуство и технологии и 

предприемачество в РУО –София регион. 

• Участие в Национална програма „Иновации в действие“. 

Участие в кръгла маса с преподаватели от ОУ“Никола Вапцаров“-

Ботевград ,31.10.2019г. в Самоков с цел да се покаже работата на 

професионалните екипи от различни педагогически специалисти, 

както и напредъкът при приложенията на иновациите. 

• Участие в Национална програма „Иновации в действие“.  

• От 11.11.2019г. до 13.11.2019г. участвах в посещението на Средно 

училище за хуманитарни науки и изкуства „ Константин Преславски“ 

в гр.Варна. Осъществен бе обмен на практики, двустранно 

сътрудничество,подчертано бе значението на иновативните училища 

и бъдещите ползи от „Иновации в действие“. 

• Участие в конференция за обмен на иновативни практики в гр. 

Костинброд. Обсъдени бяха разработените и въведени иновативни 

елементи по отношение на организацията и съдържанието на 

обучението, използваните нови методи на преподаване, както и 

разработените по нов начин учебни програми и учебни планове. 

 

          Бъдещи планове: Участие в квалификационни курсове – 2020-2024г. 
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        САМОНАБЛЮДЕНИЕ 

         Моята най-силна страна като учител е добронамереното 

отношение, търпението и вярата в учениците. Учебният процес, 

изкуството, развиването на уменията у учениците изисква време 

и постоянство, но крайният резултат е поразителен. Моето 

найзабележително постижение като преподавател не е отразено в 

дипломи и сертификати. За мен то е искарата в очите на ученика, 

старанието и желанието, което той не може да прикрие, и 

удоволствието да съдават красота със собствените си ръце.   

Стремя се не само да науча, да покажа и да информирам моите 

ученици, но да ги моделирам доколкото това е по силите ми като 

добри хора, да уважават различното мнение, да бъдат 

толерантни.  Оценката, която поставям по изобразително 

изкуство е комплексна- включва дидактически и естетически 

показатели.Стремя се тя да поощрява интереса на ученика към 

участие в часовете по изобразително изкуство, да развива 

изобразителните си способности и творческо мислене.  

Провеждам консултации с ученици не само в определеното за 

това време, но и винаги когато ме потърсят.  Изложбите, в които 

участват моите ученици, наградите които получават от конкурси, 

удовлетворението което изпитват при добре свършена работа е 

оценка за ефективността на моята работа.  

Бъдещите ми  планове и цели са да развивам професионалните и 

личностните си качества чрез поддържащо обучение –курс:  Да 

усъвършенствам уменията си в планиране и подбор на 

подходящи методи, средства и материали.  Да провокирам 

интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни 

източници. 

По време на дистанционното обучение през 2020 г. се стремях  към 

повишаване на образователните резултати и на мотивацията за 

учене, в т. ч. чрез: а)ефективно прилагане на компетентностния 

подход, въвеждане и насърчаване на иновативни методи на 

преподаване и личностно развитие; на разширяване на 

образователната среда и занимания по интереси на учениците; 

участие в междуучилищни прояви и инициативи и др.; б) 

Обхващане, приобщаване и ефективна интеграция на всяко дете; в) 
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Подобряване на възпитателната работа, взаимодействието с 

родители и образователната среда. Добро социално партньорство и 

позитивен климат на работа. Ефективно партньорство с всички 

заинтересовани страни.   

Благодаря за вниманието! 

 

 

http://www.veleshki.com/

