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Съдържание

Общи данни
- Образование
- Квалификационни курсове
- Сертификати, удостоверения
- Професионален опит
- Философия на преподаването
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Образование

 Образователно-квалификационна степен 
СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, 2009 г.
• Биолог - бакалавър 

 Професионална квалификация
СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София
• Учител по биология
• Учител по информационни технологии

 Професионалноквалификационна степен
• СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, ДИУУ 

• ТРЕТА професионално-квалификационна степен, от 13.11.2019 г. 1



Квалификационни курсове

• Ежегодни участия във вътрешноинституционални 
курсове – дискусии, семинари, обучения

• Квалификационни кредити - 12 бр. кредита
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Сертификати, удостоверения (1)

1

• Сертификат „Design fundamentals“, 09.2018 г.
• Сертификат „WordPress Basics for Teachers - September 2018 – Certificate“, 17.10.2018 г.
• Удостоверение за участие в курс „WordPress.com – въведение в работата с WordPress“, 

23.10.2018 г.
• Удостоверение от семинар на тема „Специфични цели на обучението по 

информационни технологии в 7 клас“, 21.06.2018 г.
• Удостоверение от квалификационен курс на тема „Облачни технологии и тяхното 

приложение в образованието“, 24.10.2018 г.
• Удостоверение от квалификационен курс на тема „Играта като интерактивен метод на 

обучение в образователния процес“, 28.12.2018 г.
• Удостоверение от квалификационен курс на тема „Наставничеството в образователна 

среда“, 1.04.2019 г.
• Удостоверение от квалификационен курс на тема „Превенция и противодействие на 

детското девиантно поведение. Сигурна и безопасна среда в образователните 
институции. Правна защита на детето.“, 12.06.2019 г.

• Удостоверение от квалификационен курс на тема „Безопасност на движението по 
пътищата. Методика на преподаване.“, 14.10.2019 г.



Сертификати, удостоверения (2)
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• Удостоверение за професионално обучение „Програмно осигуряване“, 23.09.2019 г.
• Удостоверение за професионално обучение „Графичен дизайн“, 6.02.2020 г.
• Сертификат от обучение „Визуалният метод в обучението по природни науки“, 

05.2020 г.
• Удостоверение от квалификационен курс на тема „Портфолио на учителя и детето. 

Самооценка и атестация в образованието.“, 21.06.2020 г.
• Сертификат „PowerPoint Expert“, 01.2021 г.
• Сертификат „Учители в час“, 26.01.2021 г.
• Сертификат „Дигитални умения за учители“, 03.2021 г.
• Удостоверение от квалификационен курс на тема „Компетентностен подход в 

образованието“, 27.02.-06.03.2021 г.
• Удостоверение и сертификат от квалификационен курс с обучителни модули: „1. 

Атестиране на педагогическите специалисти, 2. Наставничество в образователната среда, 3. 
Дигитализацията на образованието – новите ИКТ в училище /STEM среда/, 4. Мотивация-
екипност-лидерство, 5. Персонализирано обучение и невропедагогика в класната стая, 6. 
Развитие на позитивна училищна среда“, 05.07.-09.07.2021 г.

• Удостоверение от квалификационен курс на тема „Компютърно моделиране и 
информационни технологии за 5 клас“, 10-18.08.2021 г.



• Общ брой учителски стаж – 10 години
• ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков – 10 години, 

възпитател, учител по информационни технологии, биология и здравно образование и 
човекът и природата

Професионален опит/учителски стаж
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Преподаването в същността си е да предадеш знания и да научиш на различни умения
учениците си. За да постигнеш успех в тези си цели обаче, е необходимо да предизвикаш
интерес към предмета, да убедиш децата, че всяко от тях може да разбере и научи учебния
материал. Участието им в различни работи по проекти, практически занимания, учебни
игри разнообразява уроците и прави ученето по-приятно.

За мен е важно учениците да се заинтригуват от изучавания материал, защото само
така би могло да се постигне максимален резултат. Важно е и да се учат да работят заедно,
като си помагат, а не като се конкурират. Дори малките постижения трябва да бъдат
забелязани и поощрени от учителя, така че ученикът да знае, че всеки негов успех има
значение.

Философия на преподаване
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Съдържание

Педагогически компетентности/
отговорности на учителя

- Планиране на дейности
- Стратегии и методи на преподаване
- STEM – образование на бъдещето
- Мениджмънт на класа
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Планиране на дейности
• Работа с тематичните разпределения на съответните 

издателства със съответни промени според спецификата на 
класовете. Предвидени възможности за преструктуриране 
при нужда.

• Работа с ученици със СОП.

• Работа с ученици на самостоятелна форма на обучение.

• Иновативни методи на преподаване.

• Работа с ученици с обучителни затруднения, както и с 
ученици с изявени възможности.

• Използване на: електронни учебници и презентации, учене
чрез игра, видео уроци и онлайн тестове, мозъчна атака, 
обърната класна стая, работа по проекти, използване на 
различни електронни платформи, създаване на собствено
електронно съдържание и др.
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Стратегии и методи на преподаване (1)

• Създаване на позитивна работна атмосфера в класа
- Примерни занимания:

Изучаваме Слънчевата система – 5 клас

Химични реакции – представени от 6 клас

Дистанционна екскурзия "Организмите около нас" с 5 клас

Дистанционен екипен проект по ИТ - 7 клас

Проект "Ресторант за безгръбначни животни"

https://youtu.be/5VO7EaOcmPA
https://www.youtube.com/watch?v=NRYCY95SHF0
https://www.youtube.com/watch?v=F0o9O_tfEEo
https://studio.youtube.com/video/2TUcxkFug84/edit/basic
https://www.youtube.com/watch?v=O2gsKov971g
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Стратегии и методи на преподаване (2)

• Работа по проекти (учене чрез правене)
- Примерни занимания:

Дистанционни проекти - "Гръбначни животни" по биология и здр. образование 

Проекти – "Ден на водата" по ЧП – 5 клас

Проект - " Хербарий" по биология и здр. образование 

Проект - "Гъби" по биология и здр. образование 

https://www.youtube.com/watch?v=wvVLk7Acy9k
https://youtu.be/4neh7Qt10LI
https://youtu.be/AxtI5DwRV2Q
https://youtu.be/G3KRExf8h6k
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Стратегии и методи на преподаване (3)

• Изготвяне на авторски дидактически 
материали

- презентации
- учебни игри
- тестове
- електронни образователни ресурси в платформите 

learning.apps, wordwall, edpuzzel и др.

• Авторски сайт по информационни 
технологии - elinadaganova.wixsite.com/itveleshki

http://elinadaganova.wixsite.com/itveleshki
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STEM - образование на бъдещето

• Участие в преподавателски екип, осъществяващ обучение на 
ученици в ИУЧ, 5 клас, в STEM среда

- Изготвяне на учебна програма.

- Иновативни методи на преподаване.

- Работа със z-Space и виртуална реалност.

- Учене чрез интердисциплинарни връзки и усвояване от учениците на практически умения, 
работа в екип, издирвателска дейност.
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Мениджмънт на класа
• Разнообразни занимания в часа на класа, организиране на учебни екскурзии, 

участие в празници и състезания.

• Албум на класа – 07.2020 г.

• Сайт на класа - https://elinadaganova.wixsite.com/myclass

• „Дистанционна“ Коледа – 5 „б“ клас, 2020 г.

https://youtu.be/fiUJZe6STRI
https://elinadaganova.wixsite.com/myclass
https://youtu.be/WS7djVZn7Bo


Съдържание

Материали, представящи постиженията
ми на педагогически специалист

- Грамоти
- Участие в училищния живот
- Клуб „Компютърът – учител и приятел“
- Награди на ученици
- Олимпиади
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Грамоти

• Грамота за подготовка на ученик за модул „Талантлив биолог“ 
в Национално състезание по природни науки и география 
„Акад. Любомир Чакалов“, 10.06.2018 г.

• Диплом като ръководител на награден ученик от Девети 
международен конкурс за компютърна рисунка и колаж 
„Творчество без граници“, Хасково 2018, 04.05.2018 г.

• Диплом като ръководител на награден ученик от Десети 
международен конкурс за компютърна рисунка и колаж 
„Творчество без граници“, Хасково 2019, 03.05.2019 г.

• Награда от МОН - почетното отличие „Неофит Рилски“ за 
дългогодишна, цялостна високопрофесионална трудова
дейност в системата на предучилищното и училищно
образование, 05.2019 г.
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• Изработване на покани, 
брошури, грамоти за различни 
училищни мероприятия
• 15 септември
• Празник на училището
• 15 юни и др.

• Участие в изготвянето на 
юбилеен вестник

Участие в училищния живот
Изработване на покани, брошури, грамоти

3
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• Участие в украсата на училището по повод 
различни празници

Участие в училищния живот
Училищна украса



Ежегодно изработване на макети и табла по повод 

Световния ден за защита на животните – 4 октомври

Участие в училищния живот
Участие в изработката на макети/табла
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Участие в 
организирането на 
състезание „Ученически 
войни“ по природни 
науки

13.04.2018 г.

Участие в провеждането 
на състезание между 
учениците по повод 
Световния ден на водата 
– 22 март

30.03.2019 г.

Участие в училищния живот
Участие в отбелязването на празници

3

Участие в Патронния 
празник на училището с 
макет на 
Самоковското-рилско 
богословско училище, 
„построяването“ му на 
сцената и участие на 
ученици

22.03.2018г.

Участие в създаването 
на видео по повод 12 
април – Международен 
ден на авиацията и 
космонавтиката

12.04.2021 г.

https://youtu.be/YTseOgrnH3s
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• изработка на баджове

• направа на картички, участващи в коледния базар, по повод 
8 март, рождени дни и др.

• участие в конкурси за компютърна рисунка

• открити уроци пред четвъртокласници

• изработка на книгоразделители

• създаване на GIF-ове

• запознаване с изкуството Аscii-art и др.

• съвместни занимания с клуб „Космически детективи“

Клуб „Компютърът – учител и приятел“

https://youtu.be/kfgnvymaeNY
https://www.youtube.com/watch?v=rYOE-Zj62Tk


Награди на ученици (1)
• Първо място за Моника Попова в XII Национален 

конкурс "Морето, морето, морето..." за литературно 
творчество и компютърна рисунка, Варна, 2017 г. 

• Бронзов медал за Моника Попова в IX международен
конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество 
без граници“, гр. Хасково, 2018 г.

• Второ място за Моника Попова от XIII Национален 
конкурс за литературно творчество и компютърна
рисунка "Морето, морето, морето...", Варна, 2018 г.

• Специална награда за Моника Попова от Националния
дворец на децата в XXII Национален конкурс „Любовта 
в нас“, Варна, 2019 г.

• Трето място за Моника Попова от IX Национален конкурс 
за компютърна рисунка и колаж „Виртуална пролет 2019“

• Златен медал за Габриела Стоянова от X Международен
конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без 
граници“, гр. Хасково, 2019 г.
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Награди на ученици (2)

Първо място за Моника Попова в конкурс по 
повод Световния ден на околната среда, 
организиран от РИОСВ – София. 
Мотото на празника е: ,,Заедно можем да победим 
замърсяването на въздуха”.
5 юни 2019 г.

Първо място за Мария Атанасова, 7 
клас. Видеото е отличено в конкурс 
на РИОСВ - София на тема: 
„Биологичното разнообразие в 
защитена територия/зони …“ по 
случай Световния ден на околната
среда (5 юни). То представя
Защитена зона "Драгоманско
блато".
5 юни 2020 г.
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https://youtu.be/TAdrh25TgP0


Награди на ученици с отлични изяви и постижения в областта на 
информационните технологии и биологията

Моника Попова бе наградена от Ротари
клуб - Самоков за отлични постижения в 
областта на науката. Тя получи и парична
награда от 300 лв., с която клубът цели да 
покаже добрия пример от труда на 
учениците пред цялото общество.

Учениците Моника Попова и Габриела
Стоянова бяха отличени като ученици на 
2019 година за Софийска област за 
своите високи постижения в конкурси и 
състезания и наградени с грамоти и 
статуетки от РУО – София регион.
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Олимпиади
Олимпиада по информационни технологии

Участие на ученици в Националната олимпиада по 
информационни технологии и класиране на проектите сред 
предложените за национален кръг

2018 г. 2019 г. 2020 г.
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Олимпиади
Олимпиада по биология и здравно образование

2017-2018 учебна година

• 6 класирани ученици на областен кръг

• Резултати: 

- между 36,98% и 53,62% от максималния 
брой точки за страната

2018-2019 учебна година

• 4 класирани ученици на областен кръг

• Резултати: 

- между 46,14% и 61,43% от максималния 
брой точки за страната

3

2019-2020 учебна година

• 2 класирани ученици на областен кръг

• Резултати: 

- между …………… от максималния брой 
точки за страната

2020-2021 учебна година

• 2 класирани ученици на областен кръг

• Резултати: 

- между 27,69% и 54,08% от максималния 
брой точки за страната



Съдържание

Материали от участие в 
професионални форуми4



4
Участие с изложба на компютърни
рисунки на клуб „Компютърът - учител и 
приятел“ в заключителния информационен
ден по проекта „Твоят час“ за Софийска 
област, проведен в зала „Арена“, гр. 
Сливница.

06.10.2018 г.

Материали от участие в професионални форуми (1)

Посещение в унгарското училище „Янош Аран“, гр. 
Будапеща с тема „Междукултурен обмен на информация, 
практически опит, идеи и популяризиране на добри
практики за повишаване продуктивността на 
педагогическата дейност на директори, учители, 
възпитатели и др. специалисти в системата на училищното
и предучилищното образование в Унгария и България“.

15.10.2019 г.



Материали от участие в професионални форуми (2)

Посещение в СУ за хуманитарни науки и 
изкуства „Константин Преславски“ - гр. 
Варна като двустранно сътрудничество за 
обмен на практики по НП „Иновации в 
действие“. 

11.11.-13.11.2019 г. 

4
Участие в областен тематичен форум – ОУ 
„Митрополит Авксентий Велешки“ - гр. 
Самоков среща традициите и дигиталните
технологии в урок по креативност и 
родолюбие по НП „Иновации в действие“. 

12.05.2021 г. 



Съдържание

Бъдещи планове5
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Бъдещи планове

• Придобиване на степен магистър

• Участие в квалификационни курсове

• Участие в обучения, курсове, семинари

• Придобиване на II ПКС



За контакт

Служ. тел.: 0885 600627        

Email: elina.daganova@gmail.com

Елина Бориславова Даганова


