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Част I. ОБЩИ ДАННИ

 1.ОБРАЗОВАНИЕ

 Образователно-квалификационна 
степен

 Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“ ,гр. 
София,1986г.

 Специалност – Педагогика –
магистър - Български език -магистър

 Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“-гр.София -1991г.

 Професионална квалификация –
Олигофренопедагог

 Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“-гр.София-1997г.

 Свидетелство за професионална 
квалификация по органицзация и 
управление на обазованието и 
дидаектически и възпитателни 
тухнологии



Част I. ОБЩИ ДАННИ

 Професионална квалификация

ПКС-ЦИУУ,1997Г.-III ПКС,

ПКС-ДИУУ,2019-II ПКС

Квалификационни курсове

Вътрешноинституционални -64 ч.

Задължителни -11кв.кредита



 Учителски стаж-42 години

 ДФС”Рилски спортист” -2години, треньор по ски

 НОУ”Христо Ботев-1 година,-учител

 ОПУ”Никола Драмалиев”-28години-прогимназиален учител, зам. дир.

 СОУ”Отец Паисий”-3 години,

 Педагогически съветник

 ОУ”Митрополит “Авксентий Велешки”-до  момента-9 години

2. ПРОФЕСИОНАЛЕН 

ОПИТ/УЧИТЕЛСКИ СТАЖ, БРОЙ

ГОДИНИ



3. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Решаващата роля на възпитанието и обучението при формирането на човешката 
личност води до неговото всеобщо интелектуално развитие и възпитание.Ролята на 
учителя е да бъде творец и приятел на децата.Те трябва да му имат доверие и да му 
вярват.Да използва новите ,иновативни технологии,да развива интереси и създава 
мислещи, творчески личности.

Понякога децата  остават неразбрани и тук е ролята на учителите и родителите да 
работят заедно върху развитието на техните потребности.Родителите трябва да бъдат 
активно включвани в процеса на образование.

„Възпитанието е трудно нещо и подобряването на неговите условия е свещено 
задължение на всеки човек“ – Сократ

Обучението в най-висшия смисъл на думата е необходимо за повдигане 
интелектуалното и морално равнище, то допринася за постигането и 
разпространението на велики идеи. Чрез учебно – възпитателната дейност се достига 
до образование, социализация и цялостно развитие на подрастващото поколение. От 
тук и основната задача на обучението е преднамереното превръщане на социално –
ценните знания в качества и умения у децата.



Планиране  на образователния процес

 1.ПЛАНИРАНЕ

 Тематичното разпределение в групата е за часовете в занимания по 
интереси.Темите са в зависимост от ДОС.

 За периода 2019-2021 съм изготвила тематични разпределения по 
преподаваните от мен предмети.

 Учебното съдържание ритмично се разпределя в тематично годишно 
разпределение. То дава възможност за преструктуриране  
съобразено с интересите на учениците .

 Протоколите от проверки ,с които съм запозната се намират в 
документите на проверяващите /директор,главен учител/,а 
материалите от преструктурирането в електронен дневник.

 Иновативни методи на преподаване: различни електронни 
платформи.



Планиране на дейности за обща подкрепа и личностно развитие 

на учениците

Стремя се непрекъснато да включвам всички

ученици в познавателния процес, според техните

потребности, като целта е развитие и

напредък,както за тези,които имат затруднения, така

и за по-напредналите. В работата си често

използвам:обсъждане на реален проблем,

електронни учебници и презентации, съобразени

сособеностите на децата от класа ми,учене чрез

откриване, видео уроци итестове от образователен

сайт “Уча се”,мозъчна атака, Обърната класна
стая,визуализиране,работа по проекти, метода на
асоциацията,дискусия, рисуване на идея и др./.



СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

 В  началото на учебната година с учениците 
изработваме Правила за работа в клас.Заедно с 
децата избираме визията и материалите. След 
завършването им ,избираме подходящо място в 
класната стая и ги поставяме на видно 
място.Учениците сами съблюдават спазването на 
правилата.

 При преподаване и усвояването на знания според 
създалата се ситуация, използвам възможностите 
на индивидуалната и екипната работа,  на 
междупредметните връзки и интерактивните 
методи на обучение.

 В работата си се стремя да използвам 
дидактически материали, включително и създадени 
от мен.Контролирам спазване нормите на 
книжовния български език.



Стратегии и 

методи на 

преподаване

За работата в групата 

се стремя да овладяват 

техники на учене  ,с 

което запомнят по-

лесно и по-

бързо.Работим  групово 

и индивидуално. 

Използвам  

интерактивните 

учебници и различни 

обучителни сайтове 

като:Уча 

се”,”Академико”,тестов

е и др. методи



Обяд и отдих

След приключване на 

учебния процес 

,учениците се отправят 

за обяд и отдих.Обядват 

в училищния стол или с 

храна от къщи.

Отдихът е организиран 

под формата на 

различни занимания и 

игри. 



Самоподготовка

Самоподготовката 

провеждам в два 
учебни часа. 

Учениците се 

подготвят за 

следващия ден 

самостоятелно и с 

моя помощ.



Занимания по 

интереси

Заниманията по интереси 
се  изпълняват по ритмично 
изготвено разпределение.В 
тези часове учениците  
развиват умения и прилагат 
различни свои идеи.



Дейности по интереси и извънкласни и 

извънучилищни мероприятия



ОБРАТНА ВРЪЗКА 2017/21г.



Коледна работилничка



Участие в коледно тържество



Дейности по интереси и извънкласни и 

извънучилищни мероприятия



Дейности по интереси



Дейности по интереси



Дейности по интереси

Учим и творим заедно



Дейности и мероприятия

Благовец                                                      

Празнуване на Благовец-2019г. “Бързи,смели”-2019г.



Дейности



Дейности



. Посещение на театър и детската библиотека и 

екскурзии-2018г.



Сбогуване с букварчето 2017/18г. 

Завършване на първи клас



Училищни мероприятия

Тържество за В.Левски

Първи учебен ден-2019-2020г;

Запалване на Колед. светлини



Завършване на първи клас-2017/18г.



Успешно завършване
Отличници

Тържествено 

връчване на 

удостовере

нията

2018-2019г. 2020-2021г.



Дейности по интереси и извънкласни и 

извънучилищни мероприятия 2017-2021г.

 Презентация – Творчеството на Ангел Каралийчев

 Ден на народните будители

 „Сладкодумни страници“ – „Малкият принц“

 Коледна работилница

 Час по родолюбие – 19 февруари - Годишнина от обесването на Левски

 Час по родолюбие – 3 март – Освобождението на България

 Патронен празник на училището

 Кино в гр. София – „Смелата Ваяна“

 Екскурзия до Панагюрище

 1 април – Ден на шегата – Скеч „Леле свашке“

 22 април – Ден на земята – Еко костюми – „Червената шапчица“ и вълшебницата от „Спящата красавица“

 Изработване на великденска окраса

 Класно състезание на тема „Най-добър четец“

 Тържествено участие в програмата за 24 май

 Тържество по случай завършването на начална образователна степен



По проект,,Научи се да караш ски″

 2018-2019г.

 Вече сме скиори безстрашни



Проектно –базирана дейност

2019/2021

 2019-2020г.

 В Проектно-базираната 
дейност “

 “Великденска 
работилница,взеха участие 
всички ученици отIII Б клас.

 Учениците се представиха 
отлично.

 https://www.facebook.com/katiq.ivan
ovanikolovadoneva/videos/406878643
9851343/

Великденска 

работилница

III Б клас

ОУ “Митрополит Авксентий Велешки“

https://www.facebook.com

/geni.dineva/videos/479511

6180530074/

https://www.facebook.com/katiq.ivanovanikolovadoneva/videos/4068786439851343/


Проект за 24 май-2020г.

По случай 24 май ,по време на 

дистанционното обучение и по взаимна 

инициатива с учениците  изработихме 

този проект.



Проект- Подкрепа за успех-2019-2021г. 

 Под мото”Искам да знам повече” част от учениците псещаваха

часове за допълнителна лятна работа. Те завършиха успешно,като 

попълниха пропуски в знанията си.



Постижения

Учебна-2019-2020г.



Успехът на моите ученици 

2018-2019г.

Аз рисувам“ – по 50  точки (5 деца)

 „Аз общувам с Европа“ – по 50 точки (5 деца)

 „Аз и числата“ – по 50 точки (1 деца)

 „Аз и буквите“ – по 50 точки (1 деца)

 „Аз природата и светът“ – по 50 точки (5 деца), по 45 точки (1 

дете), по 44 точки (1 дете), по 41 точки (2 деца)



Успехите на моите ученици

2020/2021

Децата участващи в тези състезания са: Таня Паскова,Александър Хасан, 

Гергана Иванова,Камелия Айдарова,Ивайло Янков,Мая Минева,Даниела 

Минева,Даниела Димова



Професионална квалификация и опит

Сертификати:

 Обучение – Нов закон за предучилищно и училищното образование

 Разглеждане и обсъждане на проект на МОН „Твоят час“

 Европейски център за обучение и квалификация – Училище „Европа“

 Курс „Работа с компютър“ (Windows, MS Word)

 „Мениджър консулт“ ЕООД

 „Приложението на закона за предучилищното и училищно образование – Стъпка по стъпка“

 Институт за човешки ресурси – София

 Удостоверение на тема „Професионално портфолио на учителите, директорите и други педагогически специалисти“

 Еразъм +

 Английски в професионалното образование и обучение

 Вътрешноинтституционални форми на квалификация

 Обсъждане на учебните програми, учебници, учебни планове

 Мотивация на учениците за активно учене

 Член по проекта „Твоят час“ към обществен съвет в училище

 Учестие и работа в методическото обединение на учителите в ЦДО



Сертификати и удостоверения

1.Удостоверение за участие в квалификационен курс

,,Дигиталните умения и ИКТ за педагогически специалисти″.

19-20.06.2017г.

2.Удостоверение за преминато обучение в квалификационен 

курс на тема″Диагностичната дейност на учителя″.

02.10.2018-07.06.2019г.

3.Грамота за висок професионализъм и всеотдайност при 

Подготовката на ученици от СБНУ

2018-2019Г. 



Обучения

 Вътрешноинситуционални
квалификации:

 1.”Обсъждане на учебните програми 
и учебниците по съответните учебни 
дисциплини ,на учебните планове,ЗП и 
ИУЧ,техните особености и 
изисквания.”

 2.”Обучение с работа  с Envision”

 3.” Обучение за работа с електронен 
дневник”

 4.”Мотивация на учениците за активно 
учене чрез мултимедийни уроци.”

 5.”Провеждане на дистанционно 
обучение в онлайн среда-Classroom.”

 6.” Работа във виртуална класна стая в 
електронна платформа Школо.”

 7.”Работа в електронна среда с 
приложението Google Meet.”



 Обучения

 1.Нов закон за предучилищното и 

училищнотообразование-

м.септември

 2.Разглеждане  и обсъждане  проект 

на МОН,,Твоят час″-м.октомври

 3.Интерактивни методи и техники в 

обучението

 Обучения

 1.Повишаване мотивацията за учене 

у учениците чрез арт изкуство-стъпка 

по стъпка-м.март

 2.Мотивация,квалификация и 

работа в екип

 3.Светиня за Струга и българския 

народ.

Обучения



Обучения
 Външноинституционални квалификации:

 1. Свидетелство за професионално – квалификционна степен – Втора

 2.”Безопасност на движението по пътищата.Методика на 
преподаване”

 3.”Портфолио на учителя.Атестация и самооценка в 
образованието.”

 „Компетентностен подход в образованието“.



 „Успешно взаимодействие между училището и семейството. 
Реална картина, възможности за реализиране и техники за 
позитивна комуникация“. 



 „Професионалният стрес – практически техники за превенция 
и справяне със стреса на работното място“



Къде виждам себе си като учител в 

професията

Приоритетите ми са:

 Скъсяване на дистанцията между мен и децата

 Дисциплина

 Създаване на добър микроклимат в работната среда

 Възпитаване и ограмотяване по ДОС

 Утвърждаване и себераздаване с цел запазване на имиджа на 

училището в което работя



Дистанционно обучение

 Дистанционното обучение с учениците започна през месец март 

2020година. То се осъществяваше през платформите на класрум

,фейсбук,виртуална класна стая. В класрум качвах задания и 

материали по предметите преподавани от мен и получавах 

домашните задания на децата,които след проверка им връщах. 

Всичко това е запазено в гугал-диска.

 Във виртуалната класна стая провеждах и преподавах 

уроците,обсъждахме  домашните и заедно с мен работеха в 

часовете по самоподготовка. Всички деца присъстваха в часовете и 

работеха активно и съзнателно.

 Обучението завърши на 31 май 2020 година.



Бъдещи цели

 Работа за достигане на по-добри учебно – възпитателни и 

иновационни успехи в работата с бъдещите първокласници за тяхното 

ограмотяване, възпитание и социализация.

 Усъвършенстване на уменията ми за работа с информационните 

технологии и прилагането им в учебно – възпитателната дейност.

 Включване в съответните обучителни програми



ДОПЪЛНИТЕЛНИ   КРИТЕРИИ

 Взела съм участие във всички квалификации, тясно свързани с 

професионалното ми израстване.

 Подготвяла съм ученици за участието им в състезания, 

олимпиади, тържества и проектно-базирана дейност.

 Активно работя с родителите, като ги включвам в различни 

мероприятия на класа.



Информация за връзка

Катя Донева

ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ гр. Самоков

e-mail: doneva.1960@abv.bg

Благодаря за вниманието!           


