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МОТИВИ  
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❑ персонализация на учителския ми труд

❑ отговорност, прозрачност и доказателственост на 
педагогическата ми дейност

❑ възможност за професионален обмен в мрежата

Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, 
допълване и актуализиране във всеки един момент от дейността 
ми като учител
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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име:  Красимира Захариева Таинова

Дата на раждане: 14.10.1962 г.

Адрес:  гр. Самоков  ул. “Иван Шишман” 2

Служебен телефон:  0879 600 681

Имейл: krasitainova@abv.bg

МОДУЛ 1

mailto:krasitainova@abv.bg


ОБРАЗОВАНИЕ

• Образователно-квалификационна степен

СУ”Св.Климент Охридски” – висше  образование  
бакалавър  – начална педагогика

Диплома: Серия А -2000 СУ № 145158/14.12.2000г.

• Професионална квалификация

IV ПКС - СУ”Св.Климент Охридски” ДИУУ Рег.№  5691/ 
04.11.2015г

V ПКС - СУ “Св.Кл.Охридски”, ДИУУ   Рег.№  9931/ 
12.10.2010г

• Брой кредити за периода 2017/2021 г – 12 кредита



•

КВАЛИФИКАЦИИ
• Удостоверение №156-70/27.06.2017г
Тракийски университет-ДИПКУ гр.Ст.Загора  
“Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца и 

ученици”– 1 кредит
• Удостоверение № 005317/25.06.2017г
ОРАК Инженеринг-Пловдив 
“Диггиталните умения и ИКТ на педагогически специалисти”– 1 кредит
• Удостоверение № 1704-802/  29.04.2017 г 
Институт за човешки ресурси 
Професионално портфолио на учителите, директорите и др.педагогически 
специалисти – 1 кредит
• Удостоверение № ЕС-7936/14.08.2018 г
Фондация “Кузманов” - Мениджмънт на класа – 1 кредит
• Удостоверение № 1812-9115/15.12.2018 г
Институт за човешките ресурси – София
“Играта като интерактивен метод на обучение в учебния процес”- 1 кредит
• Удостоверение № 1910-11736/14.10.2019 г
Институт за човешките ресурси – София
“Безопасност на движението по пътищата.Методика на преподаването”- 1 
кредит



•

• Удостоверение № ЕС – 14137/01.05.2019 г
Фондация “Кузманов “  “Компютърно моделиране за 3 кл” – 1 кредит
• Удостоверение № 15032/21.06.2020 г  
Тренинг и обучителен център “Щастие” - Портфолио на учителя и 
детето.Самооценка и атестация в образованието” – 1 кредит
• Удостоверение №21040088/10.03.2021 г 
Бургаски свободен университет – Компетентностен подход в образованието 
– 2 кредита
• Удостоверение № 20164/20.04.2021 г  
Тренинг и обучителен център “Щастие” – Професионалният стрес –
практически техники за превенция и справяне със стреса на работното място 
– 1 кредит
• Сертификат – Фондация “Партньори България” 
“ Детските умения за приятелство”
• Удостоверение № № 2021-4 клас -0133 - Софира„Работа с платформата

„Софира“ за дистанционно проверяване на тестови форми

Общо 11 кредита

• Участие във всички вътрешноинституционални квалификации



ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

• Общ стаж – 38 години

• Учителски стаж – 37 години

- От  2007 г до момента- ОУ”Митр. Авкс. Велешки” гр.Самоков  -
учител начален етап

- От  2004г - 2006  ОУ „ Св.Св.Кирил и Методий”с.Широки дол  
общ.Самоков - учител начален етап

- От  1997г - 2004г   НУ”Христо Ботев” с.Ковачевци общ.Самоков  -
директор

- От  1987 г - 1997г   ОУ”Иван Вазов” с.Алино общ.Самоков- учител 
начален етап

- От 1984 - 1987 г  НУ”Никола Керезов” гр.Ихтиман- учител начален
етап



МОДУЛ: 2 ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЛАНИРАНЕ

❖ За четиригодишния атестационен период имам 
изготвени годишни тематични разпределения по преподаваните от 
мен предмети за всеки клас. За основа използвах предложените от 
издателства ’’Булвест’’и ‘’Просвета’’варианти, но ги обогатих в унисон 
с нуждите на учениците, с които работя. Когато се налага/ грипни 
ваканции, извънредни положения и др./ съм преструктурирала 
учебния материал по възможно най-добрия начин в полза на 
учениците. 

❖ За този период съм изготвила  необходимия  брой 
планове за допълнителна подкрепа за двама ученици със специални 
образователни потребности. За всеки от случаите беше сформиран 
отлично работещ ЕКПО с регулярни срещи и редовно обновяване на 
нужната документация. Съгласно Наредбата за приобщаващо 
образование от 2017г. съвместната работа с ресурсен учител е 
задължителна. Стремя се на всеки нуждаещ се ученик да 
дам максималното, за да може да постигне възможно най-добри 
резултати.



ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

 Според моята  филосoфия образованието трябва да бъде достъпно, 
адаптирано, интригуващо, развиващо и формиращо.Учителят 
трябва да се чувства спокоен, за да може да разгърне своя 
потенциал. Детето  влизайки в класната стая трябва да се чувства 
щастливо, да е нетърпеливо за предизвикателствата, които 
предстоят. А усвояването на знанията е едно от  най-големите. Тук 
е ролята на добрия учител.Той трябва да преподава на достъпно, 
но същевременно интригуващо, да умее да представя новото, което 
детето трябва да научи, така, че да се запомни най-лесно. За мен 
учителят трябва да бъде пример за своите ученици. Да се стреми да 
бъде добър специалист, добър човек и добър приятел. Децата не са 
анонимни, те са личности. Всяко има своя индивидуалност и 
затова уважавам всеки мой ученик.Опитвам се да стигна до 
детската душа, да откривам индивидуалните качества на всеки 
ученик. А те, децата, са успешни в различни области. Някой е 
отличен ученик, друг е добър спортист, певец, танцьор. Чрез моята 
работа се опитвам да ги насърчавам да  отстояват позициите си, да 
са упорити и отговорни, да мечтаят и да не се отказват при първата 

трудност.



OРГАНИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 В началото на всяка учебна година си изработваме правила, които 
спазваме до края на годината. Закачваме ги на постер и при нужда 
ги четем заедно и коментираме нарушенията. 

 Изключително ефективно се оказа и таблото “Кой е по-,по-,най”.На 
него ежемесечно поставяме червени,жълти или черни точки за 
постиженията на всеки ученик. В края на месеца правим класация и 
най- добрите получават различни награди и възможността да бъдат 
помощници на учителя.

 Предварителното планиране и подготовка за всеки час е много 
важно, тъй като допринася за по-голяма ефективност в учебния 
процес. Имам изготвени множество план-конспекти на уроци 
съобразени с  възможностите на класа.

 В работата си винаги се стремя да дам максималното от себе си. В 
клас работим всички заедно, но често поставям и екипни задачи, 
които се изпълняват за определен период. Децата сами се 
организират, често включват и родителите си. Не всички деца в 
класа еднакво усвояват учебния материал. Когато е необходимо в 
часовете за консултация работя допълнително с ученици, които 
срещат затруднения. На добрите ученици също оказвам подкрепа с 
цел да постигнат отлични резултати при участието си на различни 
състезания.



 

 

План на урок 

разработен от Красимира Захариева Таинова 
старши начален учител 

 
 

Тема на урока: Четене на думи с и и й 

Съответствие с годишното тематично разпределение: Да 

Клас: първи 

Цели на урока: Четене в съпоставителен план на дума, която в единствено число 

завършва с й, с нейна форма за множествено число, която е с и накрая. 

Използвани методи в урока: разказ, беседа, упражнение, работа с електронен 

учебник, интерактивни методи. 

Основни дейности в урока с отразени времеви граници 

Уводна част: 5 мин. 

1.Организация на класа 

Психологическа нагласа и мотивация 

Играта „Ден и нощ” за овладяване на емоциите от междучасието и за пълна 

концентрация за часа. 

2.Актуализиране на знанията, необходими за усвояване на новото учебно съдържание 

Основна част – 25 мин. 

3.Мотивиране и поставяне на темата 

Въвеждането на учениците към новата тема се осъществява с помощта на урока от 

образователната платформа „Уча се”. 

ПЛАН – КОНСПЕКТ  

НА УРОК ПО МАТЕМАТИКА – 1 клас 

 

Тема: Събиране,изваждане и сравняване на числата до 9 

Вид на урока: За затвърдяване на знанията и уменията 

Цели: 

Образователни: 

❖ Да се усъвършенстват уменията за събиране и изваждане на числата до 9 

❖ Да се затвърдят уменията за използване на връзката между събирането и изваждането 

❖ Да се затвърдят уменията за сравняване на сбор или разлика с число 

Възпитателни: 

❖ Самостоятелност,съобразителност, гъвкавост на мисленето 

❖ Прегледност и точност при записване на задачите 

Развиващи: 

❖ Развитие на логическото мислене и творчество 

❖ Развитие на пространствени представи 

Очаквани резултати: 

Ученикът може: 

❖ Да извършва аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 9 

❖ Да използва връзката между събирането и изваждането при намиране на стойност на числови 

изрази 

❖ Да сравнява числата до 9 представени като сбор или разлика 

Методи на обучението: 

❖ беседа, упражнение, самостоятелна работа, работа с учебник, онагледяване, писмена и устна 

проверка, интерактивни методи и похвати 

Форми на организация на учебната дейност: 

❖ Фронтална 

❖ Групова 

❖ Индивидуална 

Нагледни средства и дидактични материали  

Час по музика 2019/2020 Екипна работа 2018/201



За да направя часа си интересен, иновативен, резултатен много 
често се доверявам на нейно величество Играта. Използвам 
различни игри по отделните предмети – “Емотикони”,”Познай 
думата”,”Верижка”,”Пътешественик” и др. Една от любимите игри е 
“Стани богат със знания”, която използвам доста често. Играта дава 
възможност да се играе както на отбори, така и индивидуално. 
Емоциите са гарантирани.
Използването на интерактивни дейности, като работа по проект, 
решаване на казус, търсене на информация и др. активират децата, 
развива мисленето,  въображението, изграждат добродетели. Да 
създадеш подходяща среда за учене  означава да грабнеш детското 
внимание до такава степен, че то да поиска часът никога да не 
свършва. Когато използвам информационни технологии това 
наистина се случва. Малките ученици искат всичко да се случва 
пред очите им, да могат да го видят, да са участници в действията. 
Съвременните технологии ни помагат  точно с това. В часовете си 
използвам електронни учебници, готови платформи като Уча се, 
Академико, онлайн игри и др. Използвайки възможностите на 
Интернет правя и различни занимателни игри в 

https://wordwall.net/bg/resource/872305

https://wordwall.net/bg/resource/4640637

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

НА

ГРАД САМОКОВ

ИЗГОТВИЛ : Красимира Таинова



Използването на книжовен български език е едно от условията за 
общуване в клас. В часовете изисквам да се дават ясни и точни 
отговори с пълни и добре построени изречения. Посещенията в 
библиотеката, четенето на художествена литература в клас, 
участието в състезанията “Аз и буквите” допринася за по-доброто 
усвояване и използване на книжовния български език. В класа 
има и деца от ромски произход, за които това е изключително 
важно. С тях работя за увеличаване на запаса от думи на 
български език, коригирам грешките при построяването на 
изречения, настоявам за повече четене на книги  и говорене. 

Седмица на четенето 

2018/2019
Занимания в 

библиотеката 2020/2021



МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

➢В работата си подбирам подходящи методи, средства и 
стратегии за преподаване – беседа, разказ, сравнение, 
демонстриране на действие, онагледяване, асоциации, 
ролеви игри, работа в групи, самостоятелна работа, 
“мозъчна атака”.

➢Използвам информационно – комуникационни 
технологии в образователния процес. 

➢Разработвам презентации, онлайн тестове и игри с учебна 
цел, които достигат до всеки ученик и се постигат добри 
резултати. 

➢Включвам в преподаването си дидактични материали, 
сборници, тестове, системи от подходящи задачи за 
изявени и за тези, които трудно успяват. 



Оценяване на напредъка на учениците, 
ориентираност към резултати
В началото и в края на учебната година, както и в края на всеки срок 
задължително правя анализ на резултатите на класа, както и на 
всеки ученик индивидуално. Запознавам всеки ученик с 
постигнатия резултат и отделно изпращам вариант на родителите 
им с помощта на електронния дневник. На последваща родителска 
среща обсъждам с родителите анализа и си поставяме цели във 
връзка с конкретни компетентности, върху които да се фокусираме.
Анализирането и оценяването на резултатите на моите ученици е 
важна част от работата ми като преподавател.Така диагностицирам 
силните и слаби страни на учениците, установявам нивото на 
усвоените компетенции, информирам се за индивидуалното ниво на 
постиженията, определям начините за подпомагане на децата. 
Оценяването и сравняването на получените оценки от учениците 
води до мотивиране и на самите тях за постигане на по-добри 
резултати. Когато изготвя анализа на проведен тест, аз мога да 
планирам и предприема коригиращи мерки и действия 
ориентирани индивидуално към всяко дете.

А Н А Л И З 

на диктовката за проверка на грамотността на учениците – IV „б” клас 

Общ брой ученици в класа – 22 уч. 

Правили диктовка  - 19 + 2 СОП                Отсъстващ – 1 уч. 

Критерии за оценяване на диктовката Брой ученици допуснали 
грешка 

1.Звучен съгласен в края на думата  - изведнъж 2 
2. Звучен съгласен в средата на думата  - мъжки 2 

3.Неударена гласна - затуптя 2 

4.Употреба на йо – Зайо Байо 2 
5.Правопис на пряката реч  -   : 15 

6.Правопис и пунктуация на видовете изречения - ?, ! 8 
7.Правопис на наречието - накъде 12 
 

      Резултатите от проверката показват, че  най-много грешки са допуснати при пряката реч 
и по-точно при отделянето на думите на автора с двуеточие (:).Учениците са сгрешили и 
при наречието накъде, като са го написали отделно -  на къде,но това е материал, който 
все още не е изучаван.Осем  ученика не са поставили удивителен знак в края на 
подбудителното изречение.Останалите грешки са  допуснати по-скоро  от невнимание, а не 
от незнание. 
Мерки за подобряване: 
1.Ежедневни диктовки , в които има пряка реч 
2.Допълнителна работа с учениците ,допуснали повече грешки  

Анализ на изходни нива  

   II ‘’Б” клас  

учебна 2020/2021г. 

 

Брой ученици в класа: 25 

Брой ученици правили изходно ниво: 25 

 

 

Български език и литература 

Усвоени знания и умения 
Неусвоени знания и умения – типични 

грешки и пропуски 

Могат да изписват графологически правилно 

букви, думи, изречения и текст; 

Най- много се затрудняват при отделяне на 

изреченията в текста. 

Усвоили са правилата за писане на 

неударените гласни в думите; 

Затрудняват се при правопис на думи със 

звучни съгласни пред беззвучни и в 

абсолютно краесловие; 

 Знаят видовете редактиране и ги използват 

уместно; 

Някои ученици срещат трудности при 

превръщане на съобщително изречение във 

въпросително. 

 Брой 

ученици 

Отличен Мн. 

добър 

Добър Среден Незадоволителен Успех 

БЕЛ 25 10 4 7 3 1 4,76 

Математика 25 14 5 4 2 - 5,32 

Околен свят 25 12 2 10 1 - 5,00 



• В процеса на обучение поддържам подходяща работна среда като
използвам адекватни за възрастта на учениците методи и
стратегии. Стремя се да включвам всички ученици в
познавателния процес , според техните потребности, като целта
ми е развитие и напредък както и за изоставащите , така и за по
изявените ученици.

• Според мен, учениците трябва да се учат от собствените си
грешки , а при евентуален провал да не се чувстват подтиснати и
обезверени. Затова желанието ми е да ги науча да работят в екип ,
да се изслушват помежду си, и заедно да търсим решение на
проблемите.

• За учениците, които имат пропуски в посещаемостта или
обучителни затруднения организирам допълнителни
консултации. През 2019 година се наложи да обследваме ученик,
след като допълнителното обучение по предмета не помогна за
повишаване на резултатите му и се оказа, че детето има
психологически проблем. Последващата намеса на екипа за
подкрепа на личностното развитие, работа с психолога и ресурсен
учител и неизменната помощ на родителите доведоха до чудесен
резултат и ученикът напредва с темповете на своите връстници.



ОБРАТНА  
ВРЪЗКА

Обратна 
връзка с 

учениците 

Тестове

Работни листове

Писмено и 
устно изпитване

Задачи за 
самостоятелна 

работа

Дидактични игри

Проекти

Обратна 

връзка с 

родители

Консултации

Родителски 

срещи
Индивидуални 

срещи

Електронен 
дневник

Електронен 
дневник



Доброто педагогическо майсторство на учителя се състои не 
само в това да даде на децата максимум знания, но и в това да 
създаде подходяща атмосфера в клас, да поддържа добрия тон на 
общуване. В началото на всяка година изработваме правила 
заедно и се стремим всички да ги спазват. Когато поставям 
индивидуални или групови задачи се стремя да бъдат разделени 
по трудност, за да може всеки един ученик да се справи и да 
избегнем демотивация при евентуален неуспех. При работа в екип 
децата демонстрират високо ниво на загриженост, защото всеки 
път щом един от тях приключи по-бързо със задачата си, помага 
на свой приятел.

Обръщам сериозно внимание на възникналите конфликти в 
класа или прояви на агресия. В час на класа чрез различни 
ролеви игри се опитваме да изиграем, осъзнаем и отработим 
механизми за справяне в такива ситуаци.Учениците научиха нови 
модели за реакция в ситуация на агресия и епизодите значително 
намаляха.

Управление на класа



Едно от нещата, с които най-много се гордея в своята учителска 
практика, е силното родолюбиво самосъзнание, което 
демонстрират моите ученици. Разбирането за родина обаче се 
разширява отвъд почитането и празнуването на историята и 
традициите и се пренася в ежедневието на класа. Учениците 
самоинициативно, и с помощта на своите родители, изработват 
табла,постери, макети, поддържат и разнообразяват класната ни 
стая. Участието на класа в различни класни, извънкласни и 
училищни мероприятия ги кара да се гордеят, че са българи. 
Участието ни в благотворителни инициативи прави децата по-
добри и състрадателни.

2 юни  2020/2021 г

Народни будители

2020/2021 г

Урок по родолюбие

2020/2021 г
3 март 

2020/2021 г



• Като част от колектива участвам активно в работата на 
педагогическия съвет и работя за издигане и утвърждаване на 
авторитета на училището. 

• Участвам в организирането и провеждането на съзтезания на 
СБНУ

• Ежегодно се включваме в Коледния благотворителен базар, както 
и в различни благотворителни инициативи организирани от 
Младежки дом-Самоков

• Организирам и провеждам различни празници и тържества, 
както в училище така и извън него, екскурзии с учебна цел

• Работа по проекти:

• “Научи се да караш ски” – 2017/2018 г

“Твоят час” – 2017/2018 г,

ЗИ –” Знам и творя с дигиталните устройства” – 2018/2019 г,

“Подкрепа за успех” – 2019/2020 г, 2020/2021 г

• Участвам във всички училищни мероприятия

Модул: 3 Социална и гражданска компетентност



•

Моята цел е :

Да бъда добър 
учител 

Добрият учител е 
професионалист, 
новатор, съветник, 
приятел, модел за 

подражание

Той не спира да 
се развива, 

отворен е към 
промените

Затова трябва: -да 
обичам децата

-да ги напътствам

-да ги изслушвам

- Да ги 
провокирам към 
търсене на нови 

хоризонти

Да науча своите 
ученици да:

- Да задават въпроси

- Да търсят отговори

- Да бъдат търсещии 
можещи личности



•

БЪДЕЩИ  ПЛАНОВЕ
Планирам: 
➢ Самоусъвършенстване, като това включва прилагане на       
иновативни методи и интересни практики , споделени от колегите и 
разработени от мен.
➢За предстоящия атестационен период си поставям за цел да не 
намаля броя на придобитите квалификационни кредити в сравнение с 
предишния период. Бих искала да повиша компетентностите си в 
посока „Работа в облака“ и работа с различни платформи , за да бъда 
още по-ефективна и полезна на прекрасните деца, с които се срещам!

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Добрият учител е този,който усъвършенства постоянно своите знания 
и опит, умее да приема съвети и критики, да обича тези, които 
обучава.
Мисля, че умея да работя с децата, да споделям техните вълнения, да 
преподавам достъпно и иновативно. За мен всяко дете независимо от 
неговите способности, етнос и възможности трябва да получи 
образование. А началото на това образование поставям аз.



• За периода 2018-2021 г наред с педагогическата си дейност съм 
обръщала внимание и на извънкласната и извънучилищната дейност. 
С гордост мога да кажа, че съм успявала да направя всеки един клас 
сплотен и задружен, да цари разбирателство и взаимопомощ. За това 
спомогнаха както еднаквото ми отношение към всички ученици, така 
и тържествата, екскурзиите и зелените училища.

Модул: 4 Избрано от мен

Зелено училище 
Сандански
2018/2019

Екскурзия до Пловдив
2020/2021г

Честване на рождени дни



Грамоти и награди от 
общински и 
национални 
състезания 

на СБНУ
2018/2021 г



•

УЧЕБНА 2017/2018 Г
• Откриване на 

учебната година

• Участие в шествие за 

Деня на народните 

будители

• Седмица на четенето

• Участие в коледна 

работилница и коледен 

базар

•Проект “Научи се да 

караш ски”

• Тържество за 3  март

• Конкурс “Мис Пролет”

• Украса на 

великденски яйца 

• Зелено училище 

•Участие в шествие до 

паметника Кръста

• Изложба на домашни 

любимци

• Летни занимания



•

УЧЕБНА 2017/2018 г



•

УЧЕБНА 2018/2019 г• Откриване на учебната 

година

• Среща с местни творци  по 

случай Деня на народните 

будители

• Четене по роли пред 

учениците от 1 клас

• Коледна работилница и 

коледен базар

• Коледна екскурзия до София

• Вечер на народното 

творчество

• Състезание “Стани богат със 

знания”

• Благотворителна инициатива 

пред децата от ЦНСТ

• Проекти на ученици

• Благовец

• Екскурзия до Шипка, Велико 

Търново, Габрово

• Грамоти от състезания

• Тържество за завършване на 

4 клас



•

УЧЕБНА 2018/2019 г



•

УЧЕБНА 2019/2020 
• Учебната година 2019/2020 г беше трудна за всички. Учениците ми за първи 
път прекрачиха училищния праг, трябваше да се адаптират към новите 
изисквания, да се научат да четат и пишат, да се обучават в електронна среда. 
Положителното е, че всички завършиха успешно първи клас. С подкрепата на 
своите родители те се включваха във виртуалната класна стая, изпращаха 
клипчета как четат, пеят, изработват различни предмети, пишеха домашни, 
работиха по зададени проекти. И както се полага в първи клас имахме и 
виртуално тържество “Сбогуване с букварчето”. Извънредната обстановка 
наложи да завършим също виртуално, но пък с удоволетворение от добре 
свършената работа. 
•Педагогическа дейност:
- Изоплзвх: учебници на изд.»Просвета Плюс», образователни планове и 
програми, научно-методическа литература, подходящи тестове, материали, 
презентации – авторски и от Интернет
•Други дейности:
-Работа по проект «Твоят час» – група за преодоляване на обучителни 
затруднения по БЕЛ
-Член на МО на начален етап, член на комисии
- Организиране на състезания, екскурзии, тържества
- Квестор на олимпиади, НВО, ДЗИ
- Организиране и провеждане на извънкласни дейности



•

УЧЕБНА 2019/2020 г
-Посрещане на 
първокласници
- Учим и играем сред 
природата
- Участие в шествие за 1 
ноември
- Украса на коледна елха в 
Детска библиотека
- Рецитал и табло за В. 
Левски



•

❖Изработване на 

мартенички в Детска 

библиотека

❖ Легенда за 

мартеничката    

Пролетно тържество

❖Състезания СБНУ – 8 

ученици класирани за 

Национален кръг, двама 

от тях със златни медали 



Диктовка 

https://youtu.be/m2J9nTHjdE4

Сбогуване с букварчето

https://youtu.be/AgPtFCQY1mA

Довиждане, първи клас

https://youtu.be/y7NEQADZmhg

❖Проект “Великден”

❖ Сбогуване с 

букварчето

❖ Довиждане 1 клас

❖ Отличници

Дистанционно обучение 2019/2020 г

https://youtu.be/m2J9nTHjdE4
https://youtu.be/AgPtFCQY1mA
https://youtu.be/AgPtFCQY1mA
https://youtu.be/AgPtFCQY1mA
https://youtu.be/y7NEQADZmhg
https://youtu.be/y7NEQADZmhg


•

УЧЕБНА 2020/2021 

❖Обучението в ОРЕС  продължи и през учебната 2020/2021г. Учихме 
в клас, на открито, пред компютъра, но успяхме да докажем, че всяко 
предизвикателство ни прави по-силни, по-можещи и знаещи. 
Стремях се по време на онлайн обучението да правя уроците по-
интересни, по- иновативни, нетрадиционни. Използвайки 
възможностите на технологиите разгърнах своите фантазии и 
направих няколко презентации и диктовки, които публикувах в 
https://www.youtube.com/
❖Педагогическа дейност:
- Изоплзвх: учебници на изд.»Просвета Плюс», образователни 
планове и програми, научно-методическа литература, подходящи 
тестове, материали, презентации – авторски и от Интернет
❖Други дейности:
-Работа по проект «Твоят час» – група за преодоляване на 
обучителни затруднения по БЕЛ
-Член на МО на начален етап, член на комисии
- Организиране на състезания, екскурзии, тържества
- Квестор на олимпиади, НВО, ДЗИ
- Организиране и провеждане на извънкласни дейности

https://www.youtube.com/


УЧЕБНА 2020/2021 г

https://youtu.be/AgPtFCQY1mA


•

УЧЕБНА 2020/2021 г



УЧЕБНА 2020/2021 г

https://youtu.be/AgPtFCQY1mA


Коледа е..

https://youtu.be/yRk2wISXuig

Проектно-базирана дейност

https://youtu.be/5RkVSyICprw

Поклон, Апостоле!

https://youtu.be/1efmBuiBy9k

3 март 

https://youtu.be/RU4Z1uvScjA

Дистанционно обучение 2020/2021 г

https://youtu.be/yRk2wISXuig
https://youtu.be/yRk2wISXuig
https://youtu.be/5RkVSyICprw
https://youtu.be/5RkVSyICprw
https://youtu.be/1efmBuiBy9k
https://youtu.be/1efmBuiBy9k
https://youtu.be/RU4Z1uvScjA


•

Занимания по 
интереси

2020/2021 г



•

Проект по 
Родолюбие

”Моят Самоков”
2020/2021 г

Летни
занимания 
юни 2021 г

Проект
“Коледна 

книжка”
2020/2021 г

Проекти 
на ученици

2020/2021 г



• БЛАГОДАРЯ  ЗА

ВНИМАНИЕТО!


