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Част  I . Общи данни
1.1. Образование: висше

• Образователно-квалификационна степен 
ЮЗУ ,,Неофит Рилски‘‘ , гр.Благоевград, 1999 г.

Специалност : Начална училищна педагогика – бакалавър

• Професионална квалификация

Начален учител

• Специализация : Техника и технологии

• ПКС – ДИУУ, 2021 г. III ПКС

• Квалификационни курсове

Вътрешноинституционални – 64 академични часа
Придобити – 11 квалификационни кредита

• Контакти

Служебен адрес:гр.Самоков,ул.,,Македония’’ 25

Телефон: 0879062300

E – mail: vanq_terziiska76@abv.bg



1.2. Професионален опит/ учителски стаж, 

брой години

Общ брой учителски стаж – 12 години

•  ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”, с. Марица, 
общ. Самоков – 2 години, възпитател

•  ОУ ,,Митрополит Авксентий Велешки‘‘, гр.Самоков –
10 години, възпитател – начален етап, начален учител



Външноинституционална kвалификационна дейност
1.  Удостоверение от обучение на тема: ,,Презентационни умения на учителя‘‘ -

07- 08.09.2018 г. – 1 кредит ;
2.  Удостоверение от обучение на тема : ,,Приобщаващо образование‘‘ –

12 -13.10.2018 г. – 1 кредит ;
3.  Удостоверение от квалификационен курс на тема :,,Играта като интерактивен метод на       обучение 
в образователния процес‘‘ – 15 -16.12.2018 г.   – 1 кредит ;
4.  Квалификационен курс на тема : ,, Безопасност на движение по пътищата. Методика на    
преподаване по БДП‘‘ – 12 -13.10.2019 г. – 1 кредит ;
5.  Обучителен курс на тема : ,,Особености при преподаване на деца и ученици от XXI век‘‘ –

07 - 08.12.2019 г. – 1 кредит ;
6.  Онлайн обучение на тема : ,,Портфолио на учителя. Атестация и самооценка в   образованието‘‘-
- 18.06.2020 г. – 1 кредит ;
7. Обучение III ПКС на тема: ,,Развиване на комуникативни умения‘‘ – 20.03.2020 г.
8.  Онлайн обучение на тема: ,,Компетентностен подход в образованието‘‘ –

27.02.21; 06.03.2021 г. – 2 кредита;
9.  Онлайн обучение на тема: „Успешно взаимодействие между училището и семейството. Реална
картина, възможности за реализиране и техники за позитивна комуникация“ –

18.04.2021 г. – 1 кредит;
10.  Онлайн обучение на тема: ,, Професионалният стрес – практически техники за превенция и 
справяне със стреса на работното място’’ – 19.04.2021 г. – 1 кредит;
11.  Онлайн обучение на тема: ,, Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на 
ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход 
при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа към проект 
,,Подкрепа за успех"- фаза 1 – 11 – 12.06. 2021 г. - 1 кредит;
12.  Обучение на тема: ,,Детски умения за приятелство’’ – 28 - 29.06.2021 г.



1.3. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Мисля, че най-добри резултати се постигат тогава, когато има ясно 
изградени правила в класната стая, които първо трябва да изпълнявам аз и 
след това да изискавам от учениците. Никога не забравям, че срещу мен 
стоят личности, към които показвам необходимото поведение, защото 
желая да получавам същото. Стремя се да бъда справедлива и обективна. За 
мен ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро 
да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато 
самоусъвършенстване. Затова и в своята работа се стремя да подтиквам 
учениците да мислят, да търсят и да откриват. Съобразявам се с
индивидуалните потребности на всеки ученик и прилагам различни 
педагогически техники за усвояване на необходимите знания. Стремя се да 
спечеля доверието на учениците си, да ги накарам да обикнат училището и 
да бъда и мама и приятел, но в същото време да запазя отношенията учител-
ученик . За мен е много важно да не ги разочаровам и да не изгубя тяхното 
доверие. С личния си пример се стремя да мотивирам и предизвикам 
креативност и съзнателност, да спомагам активно за създаването на 
емоционално и социално интелигентни хора, с открита гражданска позиция.



1.4. Основни функции

● Планирам и подготовям учебния процес;
● Провеждам обучението по различните учебни предмети;
● Провеждам консултативна дейност с ученици и родители и ежеседмични
сбирки с колеги ;
● Обогатявам учебния процес с интересни факти и занимателни елементи;
● Използвам подходящи образователни стратегии, методи и  техники, които :

- дават оптимален резултат в конкретната учебна ситуация;
- мотивират учениците и стимулират личностното им развитие;
- реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки;

● Изграждам общи знания, умения и отношения и ценности във всяка 
ученическа възраст;
● Формирам положителни нагласи към ученето като ценност;
● Оценявам и отчитам постиженията на учениците и на учебния процес;
● Опазвам живота и здравето на учениците;
● Вземам участие в курсове и семинари с цел повишаване на квалификацията 
и поддържане на съвременно и актуално ниво на преподаване ;
● Осъществявам дистанционно обучение чрез електронните платформи на 
Школо и Classroom ;



Част II . Педагогически компетентности:

Планиране
 

 

               

              ПЛАН НА УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК /писане/ -  I ,,а’‘ клас 

 

I.   Тема на урока: Писане на малката ръкописна буква е 
II.  Съответствие с годишното разпределение  - Да 

III. Предварителна подготовка: 

- Изучените букви предварително написани на дъската 

- Използване на електронен учебник – изд. Просвета Плюс 

- Раздавателен материал за работа в екипи 

- Раздавателен материал за индивидуална работа 

IV.  Дата на провеждане: 26.10.2020 г. – 2 –ри час – урок за нови 

знания 

V.  Основна дидактическа цел: 

      Да се формират умения за писане на малката ръкописна 

буква е и за начините за свързването и с други букви . 

VI.  Използвани методи: игрови метод, писмена проверка, 

беседа, обяснение, екипна работа, индивидуална работа 

VII.  Компетентности като очаквани резултати: 

- Различава ръкописна от печатна буква ; 

- Спазва графичната форма на ръкописната буква ; 

- Правилно свързва ръкописната буква в срички и думи ; 

VIII.  Междупредметни връзки: Четене, Математика 

IX.  Ход на урока с отразени примерни времеви граници 

1. Уводна част 

1.1. Проверка и нанасяне на отсъстващите ученици в 

електронния дневник                                                       0,5 мин.                                                                                       

1.1. Проверка на учениците за налични учебни материали  

                                                                                       0,5 мин.          

1.2. Проверка на домашни работи                                -           

1.1. Актуализиране на знанията                                      6 мин.   

Учениците припомнят знанията си за изучените ръкописни букви 

и техните елементи- играта ,,Вярно ли е, че?‘‘  

Работа по екипи /раздавам материал/. 

2.   Основна част                                                                   24 мин.                                                                             

2.1. Раздавам материал за индивидуална работа. Поставяне на 

темата. Отварят учебната тетрадка на указаната страница. 

-  Беседа по илюстрацията в тетрадката и показване 

буквата на картонче. Обяснение за начина и мястото на 

изписване. 

-  Електронен учебник Просвета Плюс/начин на 

изписване/.   

-  Показвам буквата във въздуха, учениците синхронно 

повтарят движенията във въздуха. Изписвам буквата на 

дъската в едър план и в графичната мрежа и допускането 

на грешки при изписването и/ширината на буквата и 

нейния наклон/. 

     2.2.   Работа в учебната тетрадка. 

               -   Учениците с опора и самостоятелно довършват 

редовете. Следя за правилното изписване в графичната мрежа. 

-  Четене и препис на срички. Показвам на дъската, като 

обръщам особено внимание на връщането на луличката. 

    2.3.    Физкултурна минутка/раздвижване на ръчичките/. 

    2.4.    Работа в учебната тетрадка. 

-  Четат и преписват двете думички, устно съставят 

изречения с тях. 

- Четат дадените думи, свързват ги по двойки и 

преписват изреченията. 

Урокът завършва с екипна работа/раздавам материал/. 

1. Заключителна част 

1.1. Обобщение на изучената тема. 

1.2. Анализ на извършеното и на поведението на учениците   

Оценяване работата на класа и индивидуално. 

Самооценка                                                                          3 мин. 

1.3. Задаване на работа за самоподготовка – учениците да се 

упражняват в писане на малката ръкописна буква е и 

свързването и в срички и думи.                                     1 мин.    

 

                                                                    Изготвил : ………………….. 

/Иванка Терзийска/                                                                    

 



Част II . Педагогически компетентности:
Планиране

                                                                   
 
 
 
 
 
 

                                                                     ПЛАН – ТЕЗИС 

на самоподготовка по математика 

В ГЦОУД IV A клас 

I.  Тема : Умножение на многоцифрено с едноцифрено число без 

преминаване 

II. Дата на провеждане : 22.01. 2020 г. 

III.Цели : Да се затвърдят знанията и  уменията за писмено умножение на 

многоцифрено с едноцифрено число без преминаване. 

IV.Очаквани резултати : Да умножава многоцифрено с едноцифрено число 

без преминаване; да сравнява стойностите на числови изрази; да съставя 

текстова задача по съкратен запис; да моделира с числови изрази текстови 

задачи, зададени в косвена форма. 

V. Използвани методи и подходи : беседа,обяснение, игрови метод, 

самостоятелна работа, индивидуален подход, екипна работа, упражнение, 

работа с  електронната тетрадка, Envision play 

 

Ход на самоподготовката : 

1. Подготвителна част –  8 мин. 

1.1. Проверка на учениците и отразяване на отсъстващите в електронния 

дневник.                                                                                                       1 мин. 

1.2. Проверка  на  налични учебни пособия и материали.                   0,5 мин. 

1.3. Припомняне на домашната работа.                                                 0,5 мин. 

1.4. Актуализиране на знанията - беседа                                                  1 мин. 

1.5. Активизиращи игри за „събуждане“ – игра ,, Мисли бързо’’, игра ,,Вярно 

ли е, че’’, игра ,,Бърз и точен математик’’.                                5 мин. 

2. Основна част –  27 мин. 

2.1. Работа в учебната тетрадка – зад.1- работа с Envision play ( 

предварително създаден урок) ;  зад. 2 – екипна работа ( работа с 

електронната тетрадка);  зад. 3 – състезателна задача за I, II и III място 

2.2. Допълнителни задачи – самостоятелна работа, упражнение 

2.3. Оказване на индивидуална помощ на учениците със затруднения.27 м. 

3. Заключителна част – 5 мин. 

3. Заключителна част – 5 мин.

3.1. Обобщаване на домашната работа и преценка работата на 

групата, поощрения за добре работилите ученици.                                               

1 мин.

3.2. Проверка и подпис на домашната работа.                                        

4 мин. 

Изготвил : Ив. Терзийска



Планиране
План на урок по ЧП на тема : ,,Заразни болести" по време на дистанционното 

обучение

Здравейте, ученици ! 

След като разгледахме основите жизнени процеси при човека, днес 
ще поговорим за една не по- малко интересна и актуална към 
настоящия момент тема. Темата за заразните болести. 

За да можем успешно да се учим, да играем, да спортуваме, да се 
трудим, е важно да знаем как да се предпазваме от болести. 

Темата ни за часа е Заразни болести. 
 

1. Отворете учебниците на стр.130 /131 и тетрадките си за 
работа в клас. 

2. Запишете заглавието на урока Заразни болести, вляво -
датата. 

3. Изгледайте видео материала, който съм прикачила. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UeA-NmgRQwY&list=PLCiZTQRHm-
4PjVTgFKoYT6c2sTpwlc-mA&index=38&t=0s 

 
     Запишете :  

1. Какво трябва да знаем за болестите ? 
Прочетете информацията, която ви дава учебника и 
запишете най- важното за двата вида болести и избройте 
някои от тях : 
а) незаразни болести -  ...................... 
б) заразни болести - ...................... 
Запишете : 

2. Кои са причинителите на заразни болести и как попадат в 
човешкото тяло ? 

Прочетете информацията и с тиренца запишете 
причинителите на заразните болести, и дайте кратко 
описание за всеки един от тях : 

- ................... 

3. Как да се предпазваме от заразни болести ? 
Препишете с цветен химикал препоръките, които се намират 
в горната част на стр. 131. 
●  .................. 
●  .................. 
●  ................... и т.н.  

Запишете : 
4. Как да се защитим от заболявания ? 

- ваксини -  .......... 
За домашна работа: 

1. Прочетете урока, изгледайте още веднъж видеото , 
разкажете устно запомненото и отворете учебната 
тетрадка на стр.71. 

2. Изпълнете упражненията от учебната тетрадка –  стр.71. 
 
Пояснения към упражненията: 
Упр. 1 –  разпределете дадените болести в двете групи- 
заразни и незаразни ; 
Упр. 2 –  допишете изреченията с подходящи думи и изрази, 
така че да се получи смислов текст; 
Упр. 3 -  решете кръстословицата ; 
 

Работете чисто, пишете красиво и старателно!  
          Прикачам и електронния вариант на урока. 

Когато сте готови, снимайте и предайте работите си в 
Classroom. 
При възникване на някакви въпроси и трудности, ми пишете 
или ми се обадете. 
                                                         

                                           Приятна и успешна работа 



2.1.  Организиране и управление на образователния процес: стратегии и 

методи на преподаване

В центъра на учебно- възпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна, 
емоционална и творческа дейност – да решава проблеми, да твори, да бъде самоуверен, 
да се учи от грешките си. Използвам подходящи образователни техники и различни 
методи на преподаване в зависимост от методичната единица, учебните планове и 
програми , специфичното за учебния предмет съдържание. В уроците си използвам 
педагогически технологии с насоченост към оптимизиране и активизиране на работата с 
учениците. Такива най- често прилагани технологии са : технологията на груповата работа, 
игровите технологии, задачи със състезателен характер. Изключително важна за мен във 
всеки урок е нагледността. В процеса на учене поддържам позитивна работна атмосфера. 
Формирам у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие , изискващо 
организираност, самодисциплина, самостоятелност и отговорност. 

В работата си често използвам електронни учебници и презентации, съобразени с 
особеностите на учениците от класа ми, видео уроци и тестове от образователните 
сайтове ,,Уча се", ,,Академико" , работя с Envision play.

Прилагам компетентностния подход в работата си, мозъчна атака, беседи, дискусии, 
ролеви игри. Осъществявам дистанционно обучение чрез електронните платформи на 
Школо и Classroom и проектно – базирана дейност.



2.1.  Организиране и управление на образователния процес: стратегии 

и методи на преподаване

Индивидуална 

работа на 

ученици по 

проект по ЧП 

/2018 г./

Групова работа в час по писане /2021 г./



2.2. Оценяване напредъка на учениците, ориентираност към 
резултатите

Всяка учебна година анализирам нивото на усвоените компетентности от страна на 
учениците на входно, изходно ниво и на външно оценяване и осигурявам 
необходимата  подкрепа за личностно развитие. При някои от учениците предоставям 
дейности по обща подкрепа- обучителни затруднения.

ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗХОДНО НИВО НА УЧЕНИЦИТЕ 

ОТ  III,,г’’ клас ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

 

1. КОЛИЧЕСТВЕН  АНАЛИЗ 

 

 Брой 
ученици 

Отличен Мн.добър Добър Среден Слаб Среден 
успех 

БЕЛ 22 10 6 4 1 1 5,04 

Математика 22 5 5 6 4 2 4,31 

Човекът и 
обществото 

22 7 3 7 4 1 4,50 

Човекът и 
природата 

22 10 3 4 3 2 4,72 

 

2. КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

Усвоени знания и умения в диктовката 

     Могат да изписват графологически правилно букви,думи,изречения и 
текст.Всички ученици са усвоили графичното оформяне на текста,оформят 
началния абзац без грешка. 
    Разграничават отделните изречения и означават вида на съответното 
изречение,с малки изключения. 
    По отношение на пунктуацията пред че и а се справят много добре. 
    Правилно изписват думи,включително и думи без свое ударение,сред 
които и отрицателната частица. 
    Могат да пренасят правилно думата на части. 
   Не допускат грешки по отношение на слятото писане на представките.  

Пропуски в диктовката 

    Някои от учениците изпускат и вмъкват звукове и букви,заменят букви. 
    При други се наблюдава несъответствие между изговор и правопис по 
отношение на: 
   -  обеззвучаване на съгласните в средата и в края на думите ; 

2017/2018 учебна година – анализ III клас

ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗХОДНО НИВО НА II,,г’’ клас ЗА 
УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Брой 

учениц

и

Отличе

н

Мн. 

добър

Добър Среден Слаб Успех

БЕЛ 20 8 4 6 1 1 4,85

Матем

атика

20 9 3 1 7 - 4,70

Околен 

свят

20 11 4 4 1 - 5,25

 



2.2. Оценяване напредъка на учениците, ориентираност към 

резултатите

 За диагностика и оценяване използвам самостоятелни работи, тестове, петминутки, 
десетминутки. Основата на оценката са централно зададени норми и изисквания 
/стандарти, програми/. Те служат за съпоставка с индивидуалните постижения. 





2.2. Оценяване напредъка на учениците, ориентираност към 

резултатите

Отличници 2018, 2019, 2020, 2021 г.



2.3. Управление на класа
В началото на всяка учебна година запознавам учениците и родителите с Правилника за 

дейността на училището и с Етичния кодекс за работа с деца. Включваме клаузи от него в Правилата 
за работа в клас. С личния си пример се стремя да мотивирам и предизвикам креативност и 
съзнателност, да спомагам активно за създаването на емоционално и социално интелигентни хора, 
с открита гражданска позиция.

Не на тормоза в училище! /2017 г./

Коледно благотворително тържество в 

Младежкия дом /2019 г./

Залесяване 

в 

местността 

,,Ридо‘‘

/2021 г./



2.3. Управление на класа
Акцент в моята работа е формиране на гражданско самосъзнание у децата, позитивни 

прояви, екипност и др. Провеждаме здравни беседи, ситуации развиващи традициите в 
различните етноси, каним родители и специалисти да запознаят децата с различните 
професии.

Ден на християнското семейство в 

Младежкия дом и здравна беседа /2019 г./
Участие в училищното и общоградското 

тържество в Читалището по случай Деня 

на християнското семейство /2018 г./



2.3. Управление на класа
Едно от нещата, с които най – много се гордея в моята учителска практика е силното 

родолюбиво самосъзнание, което демонстрират моите ученици, тяхната взаимопомощ и 
стремежа им към общ краен резултат. 
Достигнахме до крайната ни обща цел –

връх Шипка /2018 г./

←  Тържество по случай 
завършване на 3 клас във 
фоайето на училището пред 
родители и ръководство 
/2018 г./

Вечер на народното творчество /2017 г./



Част III.  Социална и гражданска 
компетентност

 3.1. Участва в разработването или изпълнението на 

стратегията за развитие на институцията.
В изпълнение на стратегията, аз работя за постигане на общата цел на 

педагогическия колектив, а именно:
1. ОУ ,,Митрополит Авксентий Велешки“ да се утвърди като предпочитано училище 

в град Самоков.
2. Осигурява на всеки ученик на съответстващата му степен на функционална 

грамотност в часовете от училищния учебен план.
3. Изграждане на естетически усет към заобикалящата го среда.
4. Поддържане и обновяване на базата в училището.
Активно работя за изпълнението на стратегията на институцията и за нейното 

развитие и държа на това.
Провеждам ежеседмични сбирки и инициативи с колеги. Участвала съм в работни 

групи по прием на документи за I и V клас  и прием на документи за кандидатстване 
след VII клас.

Участвала съм и в работна група по подреждане на библиотеката и архива на 
училището. Всяка година вземам участие и в тържествата по повод Патрона на 
училището, отбелязването на 1 ноември и Деня на християнското семейство.



3.1. Участва в разработването или изпълнението на стратегията за 

развитие на институцията.

Участие в патрона на училището 2017 и 2018 г.

Участие в училищното тържество за Деня на будителите 

/2018 г./

Четвъртите класове отбелязахме 106 г.от победата в 

Булаирската битка /2018 г./



3.1. Участва в разработването или изпълнението на стратегията 

за развитие на институцията.

Участие в общоградското и училищното 

тържество по случай 24 май -/2021 г./



3.2. Има ефективна педагогическа комуникация, активно участие в 

педагогическия съвет, участие в провеждането на олимпиади, 

състезания и конкурси.
За четиригодишния атестационен период съм участвала във всички задължителни 

педагогически съвети без изключение. Участвала съм в провеждането на олимпиади 
/квестор/ и състезания към СБНУ /квестор/ и организиране и подготовка на ученици от 
класа за участие. Имам участия в провеждането на конкурси.

Грамоти от участие в киноложка изложба /2017, 2018 г./

Грамота за най – активен клас /2019 г./
Конкурс Мис 

Пролет в 

Младежкия дом 

/2018 г./ - II и III 

място



3.2. Има ефективна педагогическа комуникация, активно участие в 

педагогическия съвет, участие в провеждането на олимпиади, 

състезания и конкурси.

Грамоти от Национално финално 

състезание към СБНУ /2017,2018 /

Грамоти и медали от ученически състезания ,,Многознайко- Родна реч, 

първи места /2019 г./

Грамоти от Национално финално състезание към СБНУ /2021 г./

Конкурс за 

Коледна 

картичка към 

МКБППМН, 

I и II мястo

/2020 г./



3.2. Има ефективна педагогическа комуникация, активно участие в 

педагогическия съвет, участие в провеждането на олимпиади, 

състезания и конкурси.
Лични грамоти от СБНУ за подготовка на ученици за участие в    

състезанията /2017, 2018 и 2019 г./



3.3. Подпомага методически и организационно млади, новоназначени и 

други учители.
Подпомагам както методически, така и организационно млади, новоназначени 

учители. Консултирала съм и учителя на ГЦОУД, с който работех. При въвеждането на 
електронния дневник, помагах на колеги, които имаха нужда от помощ при работа с него. 
По време на дистанционното обучение подпомагам колеги с указания и насоки за работа 
с електронните платформи на Школо и Classroom и използването на различни електронни 
ресурси, образователни сайтове и тестове.

Част IV.  Други професионални изисквания за 
изпълнение на длъжността
4.1.  Оценява професионалното си развитие, като необходимостта от 
повишаване на квалификацията си, и има задължителните 
квалификационни кредити.

 Следвайки изискванията на Наредба № 15 от 2019 г., за да заемам длъжността
„старши учител“, през 2017 г. придобих IV професионалноквалификационна степен. 
През 2018 г. със заявление до Директора на училището бях преназначена в длъжност 
,,старши учител“.  През месец юни 2021 г. придобих и III 
професионалноквалификационна степен. Инвестирам средства и време в 
професионалното си развитие, защото искрено вярвам, че българският учител е 
иновативен и добре информиран и споделяне на добри практики никога не е излишно.



4.1.  Оценява професионалното си развитие, като необходимостта от 

повишаване на квалификацията си, и има задължителните 

квалификационни кредити.

 За четиригодишния атестационен период съм участвала във всички обучения 
на институционално ниво, както и на такива на извънинституционално ниво. 
Имам придобити 11 квалификационни кредита от външна квалификация. 
Участвам и в онлайн обучения, като някои от тях съм заплатила и със 
собствени средства.

През м. декември 2019 г. участвах и в споделяне на добри практики с колеги 
от ОУ ,, Никола Йонков Вапцаров", гр. Ботевград. Заедно с колеги от нашето 
училище посетихме училището в гр.Ботевград, където гледах урок по четене в 
1 a клас при г-жа Калфова и урок по български език в 2 а клас при г-жа 
Иванова. Видяхме и работата на ГЦОУД в 7 клас.
За предстоящия атестационен период си поставям за цел да придобия II 

професионалноквалификационна степен, да продължавам да посещавам 
всички вътрешноинституционални обучения и да не намаля броя на 
придобитите квалификационни кредити в сравнение с предишния период.



4.2. Професионално изпълнява задълженията си съгласно длъжностната 

характеристика, представя и прилага иновативни педагогически 

практики.
В своята работа изпълнявам отговорно и професионално задълженията си съгласно 

длъжностната характеристика.
Урок по повод 220 г.от рождението на Митрополит Авксентий Велешки във фоайето на 

училището./2018 г./



4.3. Познава и прилага нормативната уредба за системата на 

училищното образование.
За атестационния период върху дейността ми има множество извършени вътрешни и 

външни проверки: проверка на водене на дневник, проверка на трудовата дисциплина, 
хоспетиране, проверка за спазване на Правилника за вътрешния ред, проверка на 
спазване на правилника за ЗБУТ, както и тематични проверки в час. За направените
проверки на уроци, са съставени и протоколи. Всяка една от проверките е била с 
положителна оценка и много добър резултат.

Част V.  Критерии, определени от 
директора на институцията

5.1.  Повишава квалификацията, тясно свързана с професионалното 
израстване на отделните преподаватели по предмети.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

5.2.  Разработва проекти и тематични планове за иновацията ,, ОУ 
,,Митрополит Авксентий Велешки‘‘ среща традициите и дигиталните 
технологии в час по креативност и родолюбие‘‘.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

5.3.  Изработва и представя документация свързана с иновацията, 
екипна работа и организиране на открити уроци.



5.3.  Изработва и представя документация свързана с иновацията, екипна 

работа и организиране на открити уроци.

Прилагам  материали от открит урок по родолюбие пред първите класове. Заедно с 
учителя на ЦДО подготвихме урок посветен на 140 годишнината от Освобождението на 
България. На него присъстваха  учениците от първите класове със своите класни 
ръководители, Директора на училището, ЗДУД, журналист от местния вестник 
,,Приятел‘‘. Урокът започна с химна ,,Мила родино‘‘. С плам и в един глас учениците 
изпяха гордо знаменитите песни ,,Де е България‘‘, ,, Стани, стани, юнак балкански‘‘, 
,,Вятър ечи, балкан стене‘‘. Третокласниците запознаха учениците с Руско – турската 
освободителна война‘‘ и не пропуснаха  да рецитират стихове от Вазовата ода 
,,Опълченците на Шипка‘‘. Участниците в урока бяха стилно пременени и с родни 
знамена в ръце. Накрая те дариха значки с националния трибагреник на първолаците с 
пожелание да бъдат истински патриоти и достойни граждани на своето отечество. 
Директорката ни поздрави за организацията. / 2018 г./

https://www.youtube.com/watch?v=5oc8Ab33r9k
https://vestnikpriatel.com//третокласници-от-оу-митрополит-авкс/

https://www.youtube.com/watch?v=5oc8Ab33r9k
https://vestnikpriatel.com/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%83-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%81/


5.4.  Разработва проект, свързан с откриване на СТЕМ център в 

училище, състезания, олимпиади, открити уроци, тържества, 

проектно-базирани дейности и др.
 https://www.youtube.com/watch?v=yAGu1NNRayE - Мотивиращо клипче /2019 г./

 https://www.youtube.com/watch?v=6dmlkhJ6Idg – Проектно-базирана дейност на 

тема : ,,Здравословен начин на живот‘‘ /2019 г./

 https://www.youtube.com/watch?v=nO4g_ijYwgg – Довиждане, мой любим IV 

клас!/2019 г./

 https://www.youtube.com/watch?v=4rTylrXpyb8 - Коледно тържество – I ,,a’’ клас 

/2020 г./

 https://www.youtube.com/watch?v=PN0EBEMlc-c - Тържество 3 март /2021 г./

 https://www.youtube.com/watch?v=Y-26FJbaXN4 - Празник на буквите /2021 г./

Тържествено завършване на I клас –

2020/2021 учебна година

Екипна работа с колеги I клас

https://www.youtube.com/watch?v=yAGu1NNRayE
https://www.youtube.com/watch?v=6dmlkhJ6Idg
https://www.youtube.com/watch?v=nO4g_ijYwgg
https://www.youtube.com/watch?v=4rTylrXpyb8
https://www.youtube.com/watch?v=PN0EBEMlc-c
https://www.youtube.com/watch?v=Y-26FJbaXN4


5.5. Инициира дейности, извън пряката преподавателска заетост.

Проектно – базирана дейност на клуб 

,,Приятели на природата – здрави в бъдеще“

https://www.youtube.com/watch?v=FIhCwyrQ4-Y

 От м. ноември 2016 г. започнах работа по Европейски проект на МОН -
"Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за 
учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 
(Твоят час)«.Учениците ми активно се включиха във всички дейности по 
проекта/2016 и 2017 уч. година – Част I и Част II/. В екип с колежка започнахме 
работа по тази извънкласна дейност и поставихме началото на клуб ,,Приятели на 
природата – здрави в бъдеще", който вече четвърта година успешно изпълнява 
своите дейности и осъществява поставените цели, а именно – чрез грижа и 
опазване на природата на родния край, да се съдейства за  благоприятното 
въздействие върху здравето на всички нас. От 2018 г. и 2019 г. работата на клуба 
продължи по проект на МОН – Дейности по интереси. Клубът включва ученици от 
2 - 7 клас, групата е сборна. Дейностите на клуба обхващат две направления –
дейности по грижи и опазване природата на родния край и дейности, които 
обхващат грижи за нашето здраве – здравословно хранене, фитнес на открито, 
плуване.

https://www.youtube.com/watch?v=FIhCwyrQ4-Y


5.6.  Прави предложения и инициативи за подобряване на микроклимата на 

учителския колектив.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.7. Активна работа с родители, включването им в различни мероприятия на класа 

и училището.

Работата с родителите е неразделна част от ангажираността ми като класен ръководител 

/консултации, разговори, родителски срещи, индивидуални срещи, съдействие, подготовка 

на тържества и др./ При подготовката на онлайн Коледното тържество проведох 

индивидуални разговори с всички родители и повечето от тях ми съдействаха с 

осигуряването на подходящи костюми за осъществяването му и заучаването на репликите 

на децата, и заснеха видеата им. Не по-малко активна бе и помощта на родителите, при 

подготовката и осъществяването и на останалите тържества и инициативи/3 март, 

Празника на буквите, 24 май, Проектно-базирани дейности, Годишно утро, разделното 

събиране на отпадъци и включването на учениците в организираните занимания по 

интереси, след приключването на редовните учебни занятия. 

На училищно ниво имам участие в проект ,,Добри практики за взаимодействие с 

родители‘‘ по НП ,,Заедно за всяко дете‘‘ – 2019 г.- МОН, от който получихме 4 грамоти.



2.3. Активно взаимодейства с родителите. 
https://www.youtube.com/watch?v=AeAo3MX9zeg

Благодарности от родители и ученици /2019 г. и 2020 г./

https://www.youtube.com/watch?v=AeAo3MX9zeg


Бъдещи планове

1. Придобиване на II професионалноквалификационна 

степен.

2. Посещаване на курсове и обучения в областта на 

педагогиката.

3. Усъвършенстване на уменията за планиране и 

подбор на подходящи,нови и интересни методи, 

средства и материали, подходящи за съответната 

тема.

4. Насочване вниманието на учениците върху 

използването на информационните технологии в 

тяхното образование по всички учебни предмети –

подбор на информация, презентации, селекция.

5. Развитие на други иновативни методи на 

обучение.



Благодаря за 

вниманието !

Випуск 2019 г.

I,,а‘‘ клас 2020/2021 учебна година


