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ЧАСТ I. ОБЩИ ДАННИ

1. Образование

Образователно-квалификационна степен 

Югозападен университет „Неофит Рилски“  гр. Благоевград, 

2014 г.

Предучилищна и начална училищна педагогика – бакалавър

Югозападен университет „Неофит Рилски“ гр. Благоевград, 

2015г.

Образователен мениджмънт – магистър /семестриално 

завършена/

ПКС – ДИУУ, 2020 г. IV ПКС

Квалификационни курсове

Вътрешноинституционални – 64 ч.

Задължителни – 11 бр. кв. кредита



2. Професионален опит/учителски 

стаж, брой години

Общ брой учителски стаж – 7 

години, 1 месец

Основно училище „ Митрополит Авксентий

Велешки“ – гр. Самоков 

– 6 г. учител ГЦОУД; 

- 1 г. учител – начален етап



3. Философия на преподаване

Добрият учител създава възможности за „несъзнателно учене”.

Добрият учител създава активни ученици, защото те учат най-добре.

Добрият учител отчита, че всеки ученик придобива знания, умения и 

компетентности с различна скорост и по различен начин в зависимост от 

индивидуалните му възможности и интереси. На тази основа той поставя

допълнителни цели на обучение и развитие, като осигурява допълнителни

часове за коригиране на пропуски в знанията или компенсиране на недостига от 

учебно време.

Добрият учител е добър мениджър на класа. Той полага усилия да 

управлява класа, включително социалното взаимодействие, ученическото

поведение и обучението. Мениджмънтът на класа има за тема изпълнението на 

дейностите. Мениджмънтът на класа се занимава с процедури, установени

практики и структури. Мениджмънтът на класа е задължение на 

учителя. Дисциплината има за тема поведението на хората. Дисциплината се 

занимава с управление на импулсите и самоконтрол. Дисциплината е 

задължение на ученика.

Добрият учител подкрепя любопитството към света, доверието в другите и 

вярата в себе си.

Добрият учител осигурява среда, в която учениците са спокойни и искат да 

учат, чувставт се приети и ценни и не се страхуват да правят грешки, не се 

срамуват да помолят за помощ и не се колебаят самите те да помагат.



ЧАСТ II. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА 

УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ И ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ / ОТГОВОРНОСТИ НА 

УЧИТЕЛЯ 

1. Планиране на образователния процес

Дейности в ГЦОУД:

Обяд. Организиран отдих и физическа 

активност

 Цели се разтоварването на учениците от 

умственото напрежение и осъществяване на 

преход към дейности по самоподготовка;

 Провежда се в залата за занимания по 

интереси и спортни площадки.



 Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, етап или 

степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище 

поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;

 Да се създаде добра организация в ГЦОУД, с цел проследяване резултатите на 

учениците;

 Да се използват педагогически методи и подходи, съобразени със спецификата 

на групата и развитието на учениците, които да подпомогнат 
успеваемостта на учениците в ГЦОУД;

 Да се извърши вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците и 

техният напредък;

 Участие в квалификационни форми, допринасящи за ефективността на 
работата в ГЦОУД;

 Да се поддържат контакти с родителите на учениците в ГЦОУД с оглед 

повишаване на тяхната успеваемост;

 Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния 

материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с 

разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, 

толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.

Самоподготовка



Самоподготовка

IV В клас –

2017/2018 уч. г.  



Занимания по интереси

 Общата цел на заниманията по интереси е да организира свободното време на 

учениците така, че те да реализират потребностите си от изява и творческа 

свобода, да разгърнат интересите, мислите и въображението си;

 Заниманията по интереси  дават възможност за повишаване на 

ефикасността на вътрешноколективните личностни отношения и да 

създават условия за обмяна на знания, опит и ценности;

 Колективната работа в ГЦОУД да съдейства за изява на индивидуалните 

способности за диференцирано развитие на учениците;

 Възпитателната работа в групата да е подчинена на общите цели на 

училището, но и да е съобразена с потребностите и интересите на учениците, 

насочени и към осмисляне на свободното им  време;

 С нетрадиционни форми  на работа да се предизвика у учениците радост и 

удовлетворение от училищния живот и от техния личен принос за 

обогатяването му;

 Заниманията по интереси да спомагат за нравственото и естетическо 

възпитание на учениците, а също и за усъвършенстване на навиците им за 
работа в екип;



Занимания по интереси

 Заниманията по интереси са разпределени в пет основни направления 

(физическо възпитание и спорт, наука, музика, изкуство и образователни и 

развиващи игри), което създава условия за творческа интерпретация при 

реализирането на различни дейности;

 Да се осмисли собствената идентичност и да се развие самочувствието на 

всеки ученик, за да нарастват техните постижения;

 Конкретните дейности в ЗИ да мотивират учениците и да стимулират 

интереса им към общообразователните учебни предмети и културното ни 
богатство.



Занимания по интереси

Коледен карнавал II Б клас – 2019г.

Игри за ловкост и 

концентрация I Б клас – 2018 г.

Колективни проекти 

изработени  от природни 

материали IV В клас – 2017г.

Писма до Дядо Коледа IV 

В клас – 2017г.



През учебната 2020/2021 година имам разработени 

годишни тематични разпределения по преподаваните 

от мен предмети. Използвах предложените от 

издателство „Просвета-плюс“ варианти, защото съм 

уверена, че са подготвени от доказани 

професионалисти в образователната сфера. Изготвих 

план за допълнителна подкрепа за пет ученици с 

обучителни затруднения по математика. В 

изпълнение на училищните мерки за повишаване на 

качеството на образователната услуга, но и за 

проследяване на успеваемостта от избраните от мен 

методи и стратегии за мотивация на учениците, 

изготвих подробен анализ на резултатите от входни 

и изходни нива.

Планиране на 

образователния процес



2.Стратегии и методи на 

преподаване

 Преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;

 Ученето е съобразено с дневния режим и спазване на моментите за 

почивка;

 Степенуване по трудност на учебните предмети, включени в 

самоподготовката;

 Усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;

 Стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и 

предизвикателства;

 Старателно написване на домашните работи и усвояване на учебното 

съдържание;

 С оглед повишаване качеството на обучението, старая се да включвам 

прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, 

индивидуален подход, работа в малки групи, интерактивни упражнения и 

упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на 

паметта и въображението.



Доказателства:



3. Стратегическо планиране и ефективно 

взаимодействие при организиране на 

дейностите в групата

3.1    2017/2018 учебна година:
 Учениците от четвъртите класове подготвиха и изнесоха тържество по 

случай 110 години от рождението на любимата детска писателка- Астрид 

Линдгрен;

 Четвъртокласници взеха участие в „Празника на картофа“, изработиха 

ферма от картофи, подредиха и подготвиха изложбата на картофените 

изделия на градския площад;

 Изработихме с четвъртокласниците чудесни коледни подаръчни чантички и 

преспапиета за Благотворителния коледен базар в града;

 Учениците взеха участие в следобеден хепънинг, посветен на Международния 

ден на спорта.



3.Стратегическо планиране и ефективно 

взаимодействие при организиране на 

дейностите в групата
3.2    2018/2019 учебна година:

 Учениците от групата изработиха грижливо коледни картички, подарък 

за родителите си, картички, както и цветя от хартия по случай деня на 

мама;

 Изработихме в Коледната работилница красиви коледни картички;

 Момичетата от първите класове представиха пред всички ученици нежен 

коледен танц „Снежинки“ на празничното запалване на коледните 

светлини на училището;

 Учениците от групата подготвиха и представиха тържество пред 

родителите си, като показаха колко много са научили.



3. Стратегическо планиране и ефективно 

взаимодействие при организиране на 

дейностите в групата

3.3   2019/2020 учебна година:

 С второкласниците взехме участие в тържество „ Сладкодумни 

страници“, организирано от всички ГЦОУД групи в училището;

 Момичетата от групата представиха танц „Коледни феи“ на 

празничното запалване на коледните светлини на училището;

 Групата взе участие в традиционния Коледен базар, организиран в 

града с благотворителна цел.



3. Стратегическо планиране и ефективно 

взаимодействие при организиране на 

дейностите в групата

3.4   2020/2021 учебна година:

 Отбелязване на 148 години от гибелта на Васил Левски. 
Оформяне на кът с проекти изготвени от учениците;

 Изработване на мартеници за украса на парк „Крайискърец“.



Доказателства:

Грамоти от състезания на 

СБНУ – 2018 и 2019 г.

Грамоти от проект : „ Добри 

практики за взаимодействие  с 

родители на институции от 

предучилищното и училищното 

образование“ – 2019г.



Дистанционно обучение

https://www.youtube.com/watch?v=L63X1IwmALc

https://www.youtube.com/watch?v=uKs3Ywh3XOUhttps://www.youtube.com/watch?v=q2aANT2P8fo

https://docs.google.com/forms/d/1rWujIUUFiNqvq7q

3PqEeBVrEu9M5ckfYVnvvTW_40mI/edit

https://www.youtube.com/watch?v=L63X1IwmALc


Дистанционно обучение

https://www.youtube.com/watch?v=g0RtipZYUOw

https://www.youtube.com/watch?v=06V6jPTuDlw

https://docs.google.com/document/d/19zzZqm-
JyOS6Le-
VHFYbygSi92uZuvfsA_imnfvG7Gc/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/forms/d/1rfCJpl9ZpWX-

CYyxz0c0TVtikRLDgoomeWbtrgPFUNA/edit



Управление на класа/групата
Правила на класа/групата



Правила на класа/групата

 Аз съм винаги любезен, учтив и почтителен.

 Аз уважавам всеки и не говоря лоши неща за другите.

 Аз не се бия и не обиждам.

Учителят:
• Аз вярвам в равния шанс на 

всички;

• Аз се старая да помагам на 

учениците в максималната 

възможна степен;

• Аз изслушвам и уважавам 

мнението на всеки.

Дежурният ученик:
• Съобщава имената на отсъстващите 

ученици;

• Следи за спазване на реда и хигиената;

• Подпомага учителя за почистване на 

дъската, събиране и раздаване на 

тетрадките и учебните помагала;

• Застава на мястото си, с което напомня 

на учениците за началото на часа.



Работа с родители

Съвместната работа с родителите играе ключова роля при 

организиране на цялостната учебна и възпитателна работа с 

учениците и постигане на резултати. Затова отделям специално

внимание при организиране на взаимоотношенията си с тях:

1. Още при първото си запознанство аз провокирам родителите за 

съвместни идеи и мероприятия по реализирането им.

2. Предлагам партньорски взаимоотношения, основани на доверие, 

взаимно разбиране и уважение.

3. Родителски срещи по график и извънредни, ако е необходимо.

4. Час за консултации, в който съм на разположение на  родителите.

5. Индивидуални срещи при необходимост.

6. Анкети.

7. Съвместни изяви и мероприятия, сътрудничество при организиране

на празници.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR9bhDuOUQgEp
nQruNgXTTZcDOxLE9154Sd9tjrqOuFqCfiA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR9bhDuOUQgEpnQruNgXTTZcDOxLE9154Sd9tjrqOuFqCfiA/viewform


Проекти

Проект на БФСки-

„ Научи се да караш ски“ в к.к. Боровец. – 2017г.



Проекти
Проект занимания по интереси –

Клуб „ Аз и изкуството“ – 2019/2020 учебна година



Проект

„Подкрепа за успех“
2020/2021 г.



Екскурзии

София – 2018г. I Б клас

София – 2019 г. II Б клас

Пловдив – 2017 г. IV В класКопривщица – 2021г. III Б клас



Тържества

Сбогуване с букварчето -2019г. Наше село….умно село…. – 2019г.

Сирни 

Заговезни –

2020г.

Коледни 

феи –

2020г.



Обратна връзка



Социална и гражданска 

компетентност

В изпълнение на стратегията на ОУ „Митрополит 

Авксентий Велешки“, аз работя неуморно за постигане 

на общата цел на педагогическия колектив, а именно:

 ОУ да се утвърди като предпочитано училище в Самоков;

 Осигурява на всеки ученик на съответстващата му степен на 

функционална грамотност в часовете от училищния учебен 

план;

 Изграждане на есететически усет към заобикалящата го среда;

 Поддържане на училищната база.



Други професионални изисквания 

за заемане на длъжността

Следвайки изискванията на Наредба 15 от 2019 г., 

за да заемам гордо длъжността „учител“, през 

2020 г. придобих IV ПКС. Инвестирам средства и 

време в професионалното си развитие, защото 

искренно вярвам, че българският учител е 

иновативен и добре информиран, но споделяне на 

добри практики никога не е излишно. За 

атестационния период имам придобити 11

квалификационни кредита от външна 

квалификация.



Други професионални изисквания 

за заемане на длъжността

-Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа 

на деца и ученици с обучителни трудности – 2017 г. – 1 кр.

- Професионалното портфолио на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти – 2017 г. – 1 кр.

- Играта като интерактивен метод на обучение в образователния процес – 2018 г. -1 кр.

- Приобщаващо образование – 2019 г. - 1 кр.

-Безопасност на движението по пътищата. Методика на преподаване  - 2019 г. -1 кр.

- Портфолио на учителя и детето.Самооценка и атестация в образованието. -2020 г. -1 кр.

- Ролята на лидерството за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес -2020 

г.- 1 кр.

- Компетентностен  подход в образованието -2021 г.- 2 кр.

- Професионалният стрес – практически техники за превенция и справяне със стреса на 

работното място -2021 г. -1 кр.

-Успешно взаймодействие между училището и семейството. Реална картина, възможности 

за развитие, техники за позитивна комуникация -2021 г. -1 кр.



Вътрешноинституционална 

квалификация

 Обсъждане на учебните програми и учебни планове – 2017-2021г.

 Компютърна анимация и обучението по компютърно моделиране – 2017г.;

 „Светиня за Струга и българския народ“ и „Педагогическо общуване“ – 2018г.;

 Обмяна на добри практики в преподавателската практика – 2019г.;

 Обучение за работа с електронен дневник – 2019г.;

 Обучение за работа с Envision – 2019г.;

 Провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда Classroom – 2020г.;

 Работа във виртуална класна стая в електронна платформа Shkolo ; приложение Google Meet–

2020г.;

 Алтернативни методи, проектно-базирани уроци и ролята на играта в онлайн среда – 2020г.;

 Децата в дигиталната ера и ролята на възрастните“.-2020 г.

 „Мотивация на учениците за активно учене чрез мултимедийни  уроци  в ОРЕС - обмяна на 

уроци между учителите в НЕ и ПЕ.-2020 г.

 -„Указания за допълнителна работа в подкрепа на нуждаещи се ученици“ и „Занимания по 

интереси“.-2020 г.

 -„Указания и инструктаж за провеждане на НВО - 4 клас“.-2021 г.

 -„Указания и инструктаж за провеждане на НВО - 7 клас, НВО -10 клас и ДЗИ-

12 клас“. - 2021 г.



Бъдещи планове

 Придобиване на III ПКС – 2022г.;

 Бих искала да участвам в курсове и квалификации, които могат да обогатят и 

развият знанията и уменията ми като педагог и специалист.

Допълнителни критерии
 За периода 2017/2021 г. съм взела   участие във вътрешноинституционални и 

извънинституционални квалификации с цел подобряване качеството на 

работата ми, като учител и повишаване резултатите  и качеството на 

подготовката на учениците.

 Участвала съм в подготовката на учениците за състезания организирани от 

СБНУ, тържества и проектно- базирани дейности.

 Активно работя с родители при изпълнението на проектни дейности на класа .



Благодаря за 

вниманието!

учител – начален етап: 

Мария 

Любомирова 

Мишева
Основно училище „Митрополит 

Авксентий Велешки“-

гр. Самоков

mmisheva_1990@abv.bg


