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Образование и квалификации

Образователно-квалификационна степен: 

Магистър

 Специалност от висшето образование: 

начален учител

Последна придобита ПКС: 

II ПКС

Учителски стаж –

40 години



 Педагогически компетентности

Ежегодно изработвам годишни разпределения по предметите по които преподавам. За основа 
използвам предложените от издателствата "Булвест 2000" и "Просвета +" Варианти, като ги
обогатявам и допълвам в унисон с нуждите на учениците. Всяко едно от тях отговаря на 
Държавните образователни стандарти (ДОС) и на очакванията на заинтересованите страни
(родители, институции и др).

Темите по ЧК съобразявам със задължителния брой

часове по БДП и ГЗ и избирам теми свързани с патриотичното

възпитание, гражданско образование, здравно образование 

и култура на поведение.

Темите по ИУЧ Родолюбие съобразявам
с ДОС и близката до детето природна и 
обществена среда. 

По всички предмети предвиждам часове за евентуално преструктуриране , като запазвам броя на часовете за нови знания.



За четиригодишния атестационен период имам изготвени 2 на брой планове за 

обща подкрепа на ученици със затруднения при овладяване на българския език в 

рамките на проектите "Твоят час" и "Подкрепа за успех”. 

При изготвянето им съм използвала подходящи стратегии, методи и техники, които:

- дават оптимален резултат;

- отговарят на различните

образователни потребности на учениците;

- мотивират учениците и стимулират

личностното им развитие.

Те съдържат дейности за допълнително обучение по български език,

обогатяване на социалните и комуникативни умения на учениците, грижа за 

здравето, работа в екип и др.





Методите ми са разнообразни и зависят от:

- предмета;
- темата;
- особеностите на учениците;
- техните нагласи и очаквания.                  

Насочени са към:
- качествено образование;
- подкрепяща обстановка;
- индивидуалните интереси и таланти;                                                                         

- работа с родителите
Оценявам:

- нестандартните отговори;
- поощрявам инициативата, творчеството;          
- мотивирам мисловната дейност;
- стимулирам оценъчната дейност.                                                                            

Използвам:
- дидактични материали;
- електронни ресурси;
- сборници,тренажори;
- помагала. 

- -



«Преподаването трябва да е не само качествено, но и 
интересно, да създава активни ученици, които да искат да учат и 
да са доволни от своите резултати.«                                      
В началото на всяка учебната година 

в МО изготвяме критерии за оценяване на 
учениците с които запознавам и техните родители.

Така за всяко устно изпитване те знаят каква оценка

ще получат, а в края на писмените текущи
самостоятелни работи посочвам скалата, която съм
използвала, за да поставя определена оценка.

Моят фокус по отношението на иновациите и 
компетентностния подход е до голяма степен върху формирането на 
самоувереност и реална, висока самооценка.



В работата си използвам възможностите на информационните технологии: 

- презентации 
- електронни учебници
- компютърни тренажори
- образователни игри

В някои от часовете през учебната година 
въвеждам играта " Аз съм учител ", 

където учениците оценяват собствената си работа

или работата на техни съученици. 



Дейностите ми са насочени към обогатяване на детското въображение и 

любознателност, чрез изпълнение на групови и индивидуални проекти. 

С цел формиране у учениците на комуникативни

умения, умения за справяне в реална среда и разрешаване

на конфликти, организирам:

- работа в екип;

- иницииране на ситуации;

- индивидуални проекти;

- решаване на казуси.



 Oрганизиране и управление на образователния

процес

 „Да обучаваш, означава да се учиш двойно“

Позитивна и ведра среда 

Всичко в класната стая може да помага или да пречи на 

децата да се чувстват спокойни и да учат пълноценно. 

С моите ученици още в първи клас съставяме правила, 

които променяме и допълваме всяка следваща година. 

Вярвам, че позитивната работна среда и 

правилата не само възпитават и защитават, 

но и учат учениците на отговорност и 

самоконтрол. 



 ДИДАКТИЧНИ МАТЕРИАЛИ  

Творчески задачи:

- ПОДАРЪК ЗА МАМА
- МОЯТА ПЪРВА КНИЖКА
- МЪДРОТО ДЪРВО



Моите ученици знаят, 

че в отборната игра не 

трябва да съществува "АЗ", а "НИЕ", 

че ако се научим да работим заедно,

ще постигнем по-високи резултати. 

За да се осъществи това, аз предлагам

на децата правила, които използвам

всеки път,когато работим в групи

/ екипи/.

Ясно поставената цел

пред учениците повишава

индивидуалната им и 

групова мотивация. 



 ПРОЕКТ „МОЕТО СЕМЕЙСТВО“

Цел: Формиране на отношение и любов към семейните ценности

Творчески задачи: 

- рисунка "Моето семейство"

- интервю в семейството "Род и памет«

- драматизация "Какво ще запомня от баба и дядо"

- песни посветени на семейството

- съчинение

Моето семейство е моята опора, сила и вяра»

- беседа "Ценностите в семейството - доверие, грижовност, всеотдайност«

Изява на трите паралелки пред учениците от начален етап за празника на 

християнското семейство /21 ноември/.



 Проект „Обичам българската реч“

МОТИВИ:

- затруднения при овладяване на 

правописните и правоговорни правила

- подобряване на четивната техника

- богатяване на речника

ЦЕЛ:

- Обогатяване на уменията за четене и писане

- Умения за инициативност

- Умения за работа в екип

- Умения за презентиране на знания

ОПИСАНИЕ:

В началото на учебната година обсъждаме темата за ролята на книжовния български език

и си поставяме задачи, по които ще работим /четене на книги; правописни задачи и 

упражнения по краснопис/. 

В началото на втория срок, заедно с децата съставяме състезателни

задачи за бързина и прецизност. Провеждаме състезанието

разделени на четири екипи, като аз и двама от учениците са арбитри. 

Записваме резултатите на дъската. Най-добре представилите

се участници в проекта получават награди и грамоти.

РЕЗУЛТАТИ:

Учениците показват: умения за презентиране и работа в екип; 

повишаване на четивната техника; обогатяване на правоговорните

и правописни знания; развиват художествено творчески умения. 

Определяме екип, който ще участва в състезанието с другите паралелки. 



 Оценяване напредъка на учениците, 

ориентираност към резултати

Началният учител е този, който за първи път въвежда децата в храма на науката. Тук

започва тяхната подготовка за бъдещи творци на материални и духовни блага.

Ето защо резултатите от финала много зависят от старта.



За целите на анализа на нивото на усвоените компетентности от 

страна на учениците и осигуряване на постоянна подкрепа за тяхното

личностно развитие прилагам следните ключови дейности:

- Анализ на входни и изходни нива; 

- Анализ на индивидуални работи на учениците;

- Планиране и реализиране на индивидуални цели;

- Изготвяне на индивидуални показатели / скали за оценка/;

- Контрол на резултатите и коригиращи действия;

- Ежеседмични допълнителни консултации с изоставащи

и напреднали ученици.

- Анализ и оценка на ефективността на дейности в рамките

на проект "Твоят час, "Подкрепа за успех«.

В края на всеки срок на родителска среща задължително правя анализ на 
резултатите на класа, както и на всеки ученик индивидуално и си поставяме
цели във връзка с конкретни компетентности.



Родителите имат ключова роля в цялостното израстване на детето. За 

осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите

резултати, както и за предложените мерки за подобряването им организирам:
- Родителски срещи по график

- Индивидуални срещи /при при необходимост/в Google Meet, Facebook, SMS

- Ежеседмични консултации

- Затворена група в социалните мрежи

- Анкети 

https://docs.google.com/forms/d/1leVgNWv3sKUuq90HjXWoNAPE2XukxCWu9yoK395Tdsw

/edit

- Съвместни изяви и мероприятия

Цели:
- Да провокирам родителите да 

участват в ежедневието на класа. 

- Партньорски взаимоотношения, 

основани на доверие, взаимно 

разбиране и уважение.



 УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА

 В работата ми с учениците се стремя да разнообразявам методите на преподаване, 

изготвям или създавам собствени ресурси, подготвям материали за индивидуална, 

допълнителна и екипна работа, прилагам интерактивни и иновативни методи, използвам 

добри практики на колеги.

 Аз съм учител и приятел на учениците;

 Изслушвам и уважавам мнението на децата;

 Формирам положителни нагласи към ученето;

 Насочвам ги към стратегии за самостоятелно учене;

 Старая се да опазвам физическия им и духовен комфорт;

 Фокусирам се в изграждане на самостоятелност, 

системност,самооценка, самодисциплина;

 Уважавам мнението и решенията на родителите;

 Споделям мнението си за индивидуалното развитие

на учениците и на класа като цяло.



Възпитаването и формирането на гражданска позиция е процес на 

целенасочено въздействие и взаимодействие, при който у учениците се формират

ценности като уважение, лоялност, толерантност.

В тази връзка проектно-базираните уроци създават отлични възможности за 

формиране на социални компетентности.

Моята цел е формиране на гражданска позиция още от ранна възраст и

приобщаване към ценностите на демократичното общество.

Мероприятия :

- Участие в благотворителни кампании; 

- Ден на розовата фланелка;

- "Не на тормоза в училище" ;

- "Деца помагат на деца„;

- „Природата – мой дом“;

- „Синьото богатство на планетата“.



Многообразието на дейности в обучението до голяма степен съдейства

децата да осъзнаят ролята си на ученици, да се адаптират към училището

и да развият социални умения, които да подпомогнат тяхното личностно развитие. 

Стремежът е чрез тези знания учениците да виждат връзката между социалния и 

природен свят и да осмислят своето място в света около тях. 

В тази връзка проектно-базираните уроци създават отлични възможности

за формиране на необходими социални компетентности. 

Чрез творческите задачи децата се поставят в максимално близка до техните

възприятия среда. Така те учат най-добре, избирайки сами дейности по зададена

тема - "учене чрез правене".



 СОЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА КОМПЕТЕНТНОСТ

 Всяка година изготвям класни тържества и тържества по конкретни поводи. 

https://drive.google.com/file/d/13LkxtbE5S4J3ynWq_N45QQBfuv5W3Ubb/view

https://drive.google.com/drive/my-drive

https://drive.google.com/drive/my-drive

 Участваме в празника на училището и 

други училищни мероприятия

https://drive.google.com/file/d/13LkxtbE5S4J3ynWq_N45QQBfuv5W3Ubb/view
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://drive.google.com/drive/my-drive


До 2020 г. бях председател на МО в Начален етап с произтичащите

от това отговорности. 

В методическото обединение:

 Изготвяме план на класните ръкодители;

 График за провеждане на родителските срещи;

 График за провеждане на часовете по БДП и ГЗ;

 Плануваме състезания, тържества, чествания, екскурзии;

 Организираме срещи за споделяне на добри практики;

 Изготвяме критерии за оценяване на учениците

при устна и писмена проверка;

 Плануваме, провеждаме и отчитаме резултатите

от входни, междинни и изходни нива.



Менторът предава на по-младия си колега
„картата на лабиринта“ от ежедневни задължения и задачи,
учи го как да си служи с нея, съветва го за приоритетите,
информира го за подводни камъни в работата.

Добрата комуникация е изключително важна за 
успешното адаптиране на младите учители към живота

на класа. Старая се да създам екип, в който се работи
спокойно и с доверие. Това развива чувство за самоувереност, 
инициативност и води до създаване на позитивна атмосфера
за учене.

Младият учител очаква не само професионална
помощ, той се нуждае от разбиране и съпричастност, 
понякога има нужда просто да сподели емоциите си.

Работя с три новоназначени учителки, по изработен индивидуален план-график,  
целящ установяване на потребността от методическа и организационна подкрепа,
обогатяване на педагогическите компетентности и повишаване на мотивацията им 
за работа. 



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 
- тематични проверки в час. 

Всяка една от проверките е била с положителна оценка.



 Други професионални изисквания

ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 „Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“

 „Детските умения за приятелство“



 Извънинституционални квалификации  - 14 кредити

 «Разпознаване на обучителните затруднения и комплексна подкрепа на деца и ученици
с обучителни затруднения» – 1 кредит

 «Презентационни умения на учителя»  – 1 кредит

 «Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с 
хиперактивни деца и ученици»  – 1 кредит

 «Играта като интерактивен метод на обучение в образов. Процес» – 1 кредит

 «Безопасност на движението по пътищата. Методика на преподаване» - 1 кредит

 «Портфолио на учителя. Атестация и самооценка в образованието» - 1 кредит

 «Компетентностен подход в образованието» - 2 кредита

 «Дигитални умения и ИКТ за педагогически специалисти» - 1 кредит

 «Успешно взаимодействие между училището и семейството» – 1 кредит

 «Професионалният стрес. Техники за справяне на работното място» - 1 кредит

 «Методът «Обърната класна стая /Добри практики от САЩ, Европа и Русия/» – 1 кредит



 Вътрешноинституционални квалификации
 " Обсъждане на учебните програми и учебниците по съответните учебни дисциплини, на

учебните планове, ЗП и ИУЧ, техните особености и изисквания«

 „Обучение за работа с Envision“

 «Мирно решаване на конфликти в работата с учениците»

 «Обмяна на добри практики в преподавателската работа»

 „Обучение за работа с електронен дневник“

 „Мотивация на учениците за активно учене чрез мултимедийни уроци“

 „Провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда. Classroom“

 „Работа във виртуална класна стая в електронна платформа Школо“

 „Работа в електронна среда с приложението Google Meet”

 «Алтернативни методи, проектно-базирани уроци и ролята на играта в онлайн среда»

 «Децата в дигиталната ера и ролята на възрастните»

 ………………………





Проекти по които съм работила:

- Двугодишен проект "Детско полицейско управление" 

- Проект "Твоят час" - "Чета бързо, пиша правилно" 

- Проект "Научи се да караш ски"

- "Подкрепа за успех" 

- Проект -занимания по интереси - Математика на „Сръчковците“

Ето и някои от проектите, които съдействаха за  разгръщане

на творческото мислене у учениците:

- „Обичам българската реч“

- „Това ще запомня от баба и дядо”

- „Моят домашен любимец“

- „Пътувам из България“

- „Опазване на природата“

- „С обич за мама“

- „Великден“



Март 2020 г. на всички ни се наложи 

изключително бързо и без подкрепа да 

реформираме стила си на работа и 

да се адаптираме към отдалечено

/дистанционно/ обучение. 

Своевременно създадохме класна

стая в Clasroom, успешно работихме 

в Google Meet и Sckolo .

Учениците, с помощта на родителите, 

участваха активно при работа  в ОРЕС, 

в резултат на което успешно приключихме

учебната година.

Имаме създадена затворена група във Facebook,

което улеснява комуникацията ни.



 Допълнителни критерии

 За периода 2017 – 2021г. съм взела участие в много 

вътрешноинституционални и извънинституционални квалификации, 

с цел подобряване качеството на работата ми в училище и 

усъвършенстване на педагогическите ми компетентности

 Всяка година работя допълнително за подготовка на учениците 

ми за участие в олимпиадата по математика, състезанията 

организирани от СБНУ, където се представят достойно 

/последните две години – носители на златен медал/.

На олимпиадата по математика – двама класирани на общински 

кръг.

 Активно работя с родителите за включването им при организирането 

и провеждането на различни мероприятия



 философия, приоритети, стратегии



“Ако днес преподаваме така, както сме преподавали вчера, 
ние ограбваме нашите деца утре”

Джон Дюи

Моята философия за образованието поставя в центъра ученика.Отчитам ролята на
семейството и смятам, че трябва да работим заедно.
В работата си се ръководя от това, че  учителят трябва да отстъпи от познатата водеща
позиция на авторитет, към тази на консултант, чиято цел е да направлява и напътства
учениците до достигне на желаните резултати. От пасивни слушатели, те се превръщат в 
търсещи и пресъздаващи творчески личности.
·       Съвременният учител трябва да притежава компютърна култура в определена степен, 
която изисква нов начин на мислене и търсене на нови стратегии на преподаване. Това е 
качествено ново предизвикателство, за което е важно учителят да бъде мотивиран.
·        Важен път за качествени промени в образованието е използването на 
информационно-комуникационни технологии съчетано с проектно-базирано обучение.

В тази връзка се старая да изграждам у учениците желание към търсене на механизми на 
мислене и проектно обучение. Задачите съчетани с дейности и емоционални преживявания
подпомагат разбирането и усвояването на учебното съдържание.



П Р И О Р И Т Е Т И

“Задачата на учителя е да отваря вратите, а
не да пробутва през тях учениците”

Шнабел
- откриване и развитие на индивидуалните интереси, възможности и таланти на 

всяко дете

- осигуряване и запазване на физическия и психически комфорт на децата

- взаимодействие и сътрудничество с родителите

С Т Р А Т Е Г И И

Ø работа в екип - “Ние сме от един отбор”

Ø демократичен подход - “Всеки има право на мнение”

Ø личностен подход - “Има неразбрани, но не лоши деца”

Ø овладяване техники за учене - “Да знам къде и как да търся”

Ø овладяване на техники за оценка и самооценка

“Грешките ги има, за да се учим от тях”       

Ø непрекъснат контакт с родителите - “Вашите деца са мои ученици”

Ø използване на съвременни технологии




