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Да си учител не е само професия, а

и призвание.

За съжаление не всеки получава

възможността да разбере какво е да си

истински удовлетворен от това, което

правиш. Най-важното е да виждаш

всяка година реалните резултати от

работата си, като се радваш на

постиженията на своите ученици.



ФИЛОСОФИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА 

Като педагог вярвам, че е важно личните убеждения за образованието

да бъдат изучавани. Моята философия за образованието поставя в

центъра ученика. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва

заедно да работим върху развитието на индивидуалните потребности на

ученика. Моето убеждение е, че индивидуалните различия е необходимо

да се разпознават, уважават и дори поощравят.

Аз смятам, че всички ученици имат силни страни и целта на

образованието е да ги идентифицира и надгражда.



Първа част 

• ОБЩИ ДАННИ

 Образователно-квалификационна степен Бакалавър за специалност  

„Начална училищна педагогика” със специализация „Социална педагогика” в 

СУ „Св. Климент Охридски”- гр.София

 IV ПКС

Квалификационни курсове:

- Вътрешноинституционални – 64

- Външноинституционални – 8 кредита



• ОБЩ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАЖ    27 години

• ЗАЕМАНА ДЛЪЖНОСТ Старши учител в начален етап

• ТРУДОВ СТАЖ 

 ОУ „Авксентий Велешки”- гр.Самоков – до момента

 НУ „Петър Берон” – гр.Самоков – 7 год. 11 м. 16 дни

 ОУ „Христо Максимов”- гр.Самоков – 1 год. 4 дни

 ОУ „Иван Вазов”- с. Алино – 5 год. 10 м. 25 дни

 Дирекция „Бюро по труда”- гр.Самоков – 4м. 6 дни

 Община Самоков – Проект „Учители” – 1 год.

 НУ „Станислав Доспевски”- гр.Самоков – 6 м. 5 дни

 ОУ „Самоковска комуна“ – гр. Самоков – 1 год. 3 м. 3 дни

 НУ „Христо Ботев“ – с. Ковачевци – 1 м. 19 дни

 СОУ „Отец Паиций“ – гр. Самоков – 1 м. 4 дни



• ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 Курс „АНДРАГОГИКА”

 ОПИТ В РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ:

- ОБУЧИТЕЛ ПО ПРОЕКТ „БЕЗ ЗВЪНЕЦ” 

- ЕКСПЕРТ – КОНСУЛТАНТ ПО ПРОЕКТ „УЧИМ ЗАЕДНО И 
УСПЯВАМЕ” – ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ 
ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

- ОБУЧИТЕЛ ПО ПРОЕКТ „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

- ОБУЧИТЕЛ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ”

 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



Обсъждане на учебните програми, учебници, учебни планове

Обучение „Нов закон за предучилищното и училищното образование“

Разглеждане и обсъждане на проекта на МОН „Твоят час“

Обучение „Професионално портфолио на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти“

Обучение „Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на 
деца и ученици с обучителни трудности“

 „Мотивация, комуникация и работа в екип“ - вътрешноинституционална 
квалификация

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

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



„Играта като интерактивен метод на обучение в образователния 

процес“ - институционална квалификация

 „Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за 

работа с хиперактивни деца и ученици“ - институционална 

квалификация

Обсъждане на учебните програми и учебниците по съответните учебни

дисциплини, на учебните планове, ЗП и ИУЧ, техните особености и 

изисквания 2020 година

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



Втора част 
ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ И 

ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ / ОТГОВОРНОСТИ НА 

УЧИТЕЛЯ 

Функциите на учителя разкриват същността на неговата професионална дейност. Тя обхваща

всички основни елементи: планиране, реализиране с помощта на подбрани средства, взаимодействие с

учениците, оценяване на процеса и резултата от обучението, възпитанието и образованието.

Същевременно учителят носи отговорност за здравето и живота на учениците.

В тази дейностна рамка би трябвало да се разсъждава за професионалните компетентности на

началния учител. Макар, че се употребява твърде често, категорията „компетентност” е трудно

определима, считам за необходимо изпълнението на всяка една.

Учителят винаги е бил символ на прогресивното, на водещото начало в духовния просперитет.

Той изпълнява централна фигура в учебния процес. Всепризната е ролята му в процеса на социалното

наследяване на човешкото познание и нейното определяне като фундаментална цел на обучението.



Доказателства:

Разработени тематични годишни разпределения за работата в

групата, на хартиен носител и в електронния дневник Shkolo.bg



СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА 

ПРЕПОДАВАНЕ 

Моите стратегии в обучението и възпитанието:

 личностен подход;

 демократичен подход;

 овладяване на техники на учене;

 работа в екип;

 непрекъснат контакт с родителите;

 използване на съвременни технологии в работата.

Приоритети:

 осигуряване и запазване на физическия и психическия 
комфорт на децата;

 непрекъснато взаимодействие и сътрудничество с родителите;

 развитие на индивидуалните интереси, възможности и таланти 
на всяко дете.

Учебната 2019/2020 год. ГЦОУД 1Б



ОБРАТНА ВРЪЗКА

По време на дистанционното обучение, 

съвместно с учениците организирахме 

виртуално тържество за края на 

учебната 2019/2020 година:

https://www.youtube.com/watch?v=zQa

1wp76nA8&feature=youtu.be&fbclid=Iw

AR2Is494NaH5U5EN-

45xzl7sHI_z7NqUoqcnKk9lx8OPJVLTE

cIy1guzH0s

https://www.youtube.com/watch?v=zQa1wp76nA8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Is494NaH5U5EN-45xzl7sHI_z7NqUoqcnKk9lx8OPJVLTEcIy1guzH0s


ДЕЙНОСТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

НА УЧЕНИЦИТЕ

Педагогическите похвати трябва да се променят съобразно,
възрастовите и индивидуални възможности на децата от една
страна и съвременните изисквания на времето в което живеем от
друга. Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните
потребности на децата в процеса на обучение. Убедена съм, че е
необходимо индивидуалните различия, да се разпознават,
уважават и поощряват.

За мен всяко дете е с уникални способности и таланти,
които трябва да бъдат разкривани и развивани. Споделям идеята,
че децата трябва да се учат от преживяванията и събитията от
реалния живот, които са значими за тях.

Считам за важно постигането на положителни промени в
личността на децата и овладяване на трайни знания, умения и
навици на принципа на достъпността и съобразяване с
възрастовите особености.

II „б“ клас – учебната 2020/2021 год.



Доказателства:

Участие в украсата на гр.Самоков за 

1 март – учебната 2020/2021 год.

Грамота за участие „Аз и буквите“ 

– учебната 2019/2020 год.



УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА

Необходимо е учителят да отстъпи от познатата водеща позиция на недвусмислен авторитет,

към тази на подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява обучаемия сам да достигне до

желаните резултати на дадения етап. От пасивни слушатели, които приемат безкритично

учебния материал, учениците от своя страна да се превръщат в активно пресъздаващи и

творчески представящи се личности, интерпретиращи необходимата им информация.

Аз съм от учителите,които изключително много държат на дисциплината. На мнение съм, че
взаимното уважение и комуникацията между учителя и учениците са изключително важни неща.

Старая се да преподавам разбираемо и нагледно.

Учителя не трябва да се възприема, като основен източник на информация и познание. Той
трябва да стои на заден план и да контролира дейността на учениците по индиректен начин.

Игровият метод е най-заинтригуващ за децата. Чрез него учениците се забавляват докато учат.
Развива се тяхното въображение.



Участие в конкурс „КОСМОНАВТИКА 2021“ в 

учебната 2020/ 2021 година с II „б“ клас

Урок по изобразително изкуство в „класна стая на 

открито“ в учебната 2020/ 2021 година с II „б“клас



Урок за здравословното хранене с учениците 

от ГЦОУД 3Б, в учебната 2017/2018 год.

Самоподготовка по математика – Числата до 10, с 

ученици от ГЦОУД 1Б за учебната 2019/2020 год.



Участие в „Ден на 

музиката“ – учебна 

2019/ 2020 година

Участие на 

учениците от 2Б 

ГЦОУД в 

„Сладкодумци“ 

2017/2018 год.

Деня на Земята 

взехме участие в 

Еко – модното 

ревю, с 

костюми, 

направени 

изцяло от 

материали, 

които могат да 

бъдат 

рециклирани -

2018/2019 год.



Участвахме във великденската украса на 

община Самоков през учебната 2017/2018 год.



„Вечер на народното творчество“ – учебната 2017/2018 година

Тържество „С България в сърцето“ - 2018/2019 година



Деня на Земята - 2018/2019 година В часовете Занимания по интереси 

изработвахме разнообразни 

изненади за родителите - 2018/2019

Табло за Апостола – 2019/2020 год.



Трета част
МАТЕРИАЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ПОСТИЖЕНИЯТА МИ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТ

 Активно участие в работата на педагогическия съвет

 Активно участие в организирането и провеждането на състезания, конкурси, концерти, 

занимания по интереси 

 Активно ежедневно взаимодействие с родителите

 Подпомагане методически и организационно млади, новоназначени и други учители

 Работа в методическото обединение



Разработени план конспекти на уроци и точни 

критерии при оценяването на учениците



По време на дистанционното обучение в учебната 

2019/2020 година, работа с ученици във виртуалната 

класна стая Школо и платформата на Класруум

Урок по музика с I „б“ клас 

във виртуалната класна стая
Самоподготовка по математика Работа в клас по БЕЛ



Протокол от извършено наблюдение

В преподавателската ми дейност  подлежа 
на различни видове проверки. На 16. 11. 2017 
г., по време на проверка от главен учител в 
час по БЕЛ в III „б“ клас, бяха направени 
следните констатации:

 ясно формулирани цели;

 прилагане на индивидуален и 
диференциран подход;

 достъпно учебно съдържание;

 ефективна организация на учебното време.



Благодарствено писмо



Извънкласни дейности

Екскурзия до гр. Долна баня във фермата за щрауси, 
гр.Пловдив и посещение на парк „Острова“ в 

гр.Пазарджик

Екскурзия до гр. Велико Търново, гр. Габрово и 

връх Шипка



Активно участие в националната благотворителна 

кампания „Капачки за бъдеще“

Благовещение



Четвърта част

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Придобиване на III ПКС

Участие в квалификационни курсове – 2020 – 2024 год.

Усъвършенстване уменията за планиране и подбор на 

подходящи нови и интересни методи, средства и материали, 

необходими за работата ми.



САМОНАБЛЮДЕНИЕ 

Самооценката е задължителна част от професионалното ми ежедневие.

След края на всеки учебен ден или час, аз анализирам моята работа. Това ми

помага да определяя кои методи или похвати са успешни, кои не. Кое трябва

да променя, кое да доразвия и т.н. Определено не следвам един утъпкан път.

Непрекъснато търся нещо ново, което да ми бъде полезно в моята работа.

Изградила съм добри взоимоотночения с учениците. Те влизат в часа,

спокойни. Знаят, че могат да изразят своите мисли, без страх, че ще сгрешат.


