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Част I. ОБЩИ ДАННИ

1. ОБРАЗОВАНИЕ

Средно образование: 

1999г.-СОУ“Патриарх Евтимий“-гр.Пловдив

Висше образование:

2006г.-ПУ“Паисий Хилендарски“-гр.Пловдив

2017г.-ЮЗУ-“Неофит Рилски“-гр.Благоевград

Образователно-

квалификационна степен:       бакалавър/магистър

Специалност: Биология и НУП

Професионална 

квалификация: учител, ПКС – ДИУУ, 2020 г. ПКС- IV

Квалификационни курсове

Вътрешноинституционални – 64 ч.

Външноинституционални – 11 бр. кв. кредита



2. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ/УЧИТЕЛСКИ СТАЖ, БРОЙ 

ГОДИНИ

Общ брой учителски стаж – 7 години 8 месеца

• Основно училище „Митрополит Авксентий Велешки“-гр.Самоков



3. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на достъпен и

разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, да умее да приема съвети, 

да приема критика. Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност. Преподавателските 

ми похвати се променят съобразно темата, аудиторията и времето. Моята философия

за образованието поставя в центъра ученика. Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните 

потребности на учениците в процеса на учене. Моето убеждение е, че е необходимо индивидуалните различия да се 

разпознават, уважават и дори поощряват. Аз смятам, че всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да 

ги идентифицира и надгражда. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването 

на индивидуалните потребности на ученика. Трябва да работим в посока за активно включването на учениците в процеса 

на учене.Моята философия на преподаване включва идеята, че учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от 

реалния живот, които са значими за тях.

Учителя трябва да вижда труда и постиженията на учениците и да не се скъпи на похвали. Моята роля преди всичко е да 

ги науча да мислят, да открия и развия таланта и способностите им, да им дам съвет и помощ, винаги когато има нужда.

Усещам това което правя като призвание и върша работата си с удоволствие. Опитвам се да респектирам, но и да 

вдъхвам доверие и загриженост. Държа на дисциплината и съм достатъчно взискателна към знанията, като оценявам 

свободата на мислене и поощрявам идеите. Създавам ясни и точни правила за поведение без да ги променям.

Като педагог уважавам убеждението, че ученика трябва да се развива. 

За целта го приемам като равностоен партньор в учебния процес. Всеки ученик има силни и слаби страни. 

Моята задача е с непрекъснато да ги провокирам за да ги опозная. 



3. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Залагам на работа в екип,защото чрез работата в екип давам възможност всички

да бъдат равнопоставени при 

разрешаване на конкретен проблем.Чрез образованието е необходимо да убедим учениците във вярата и необ

ходимостта от развитието им, защото те са наш продукт днес а утре ще разчитаме на тях.

Образованието е процес, който се съсредоточава върху индивидите и е свързан със свободата на избора и на 

принципите на пазарното стопанство. Като учител смятам,че е задължение да се помогне на всички индивиди да 

развият максимално своя потенциал.

В съвременните и бързо изменящи се технологии се налага усвояването и използването в образователната система на 

съвременни методи на обучение, използването на Интернет и развитие на нови нива на компютърна грамотност.

Смятам че е важно да се развиват индивидуалните потребности на учениците. При работа в екип се развива 

способността за общуване, всеки ученик извършва определена част от учебната задача, допринасяйки за цялостното 

представяне на групата. При правилно разпределение на задачите всеки може да покаже своите способности. При 

по-незаинтересованите ученици е необходим индивидуален подход - допълнителен и атрактивен, който да грабне 

вниманието на ученика и да повиши активността у него. Всичко това е свързано с достъпната структура на урока, 

използване на интерактивни методи и дидактически материали, участие в извънкласни дейности, разнообразни 

форми за проверка и оценка на знанията.



ЧАСТ II. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ 

НА УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ И ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ / ОТГОВОРНОСТИ 

НА УЧИТЕЛЯ 

Планиране на образователния процес
Дейности в ГЦОУД

Обяд, организиран отдих и физическа активност

•Чрез тези часове се цели разтоваране на учениците от умственото напрежение и осъществяване на плавен преход към 

дейностите по самоподготовка.

•Провеждат се в училищния стол, физкултурния салон, библиотеката, мултимедийните кабинети и спортните площадки.

4 клас -2016 година 2 клас-2018 година 3 клас-2019 година



Планиране на образователния процес

Самоподготовка

•Основните цели на тези часове са:

•да допринасят за правилното и трайно усвояване на учебния материал;

•да съдействат за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране;

•да се стимулира любознателността и стремежа към знание;

•усъвършенстване на уменията за общуване и толерантност.

• При провеждането на часовете по самоподготовка се спазват следните дидактически изисквания:

•преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;

•учене по едно и също време при строго спазване на моменти за почивка;

•степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;

•усвояване и затвърдяване на учебното съдържание с разбиране;

•стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;

•старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното съдържание.

Час по самоподготовка



Планиране на образователния процес
•Занимания по интереси.

•Имат за цел чрез разнообразен набор от достъпни и забавни дейности:

•да предотвратят преумората ;

•да развиват и обогатяват детското мислене;

•да допринесат за придобиване на полезни и нови знания или за интерпретиране и прилагане в практиката на вече 

получени и затвърдени знания;

•да мотивират ученици и родители за включване в целодневната организация на учебния ден.

•Заниманията по интереси се планират съобразно проучване интересите на учениците и възможностите на училището.

•Заниманията по интереси могат да включват:

•дидактически игри;

•спортни игри;

•запознаване с различни и достъпно обяснени български обичаи, традиции и празници;

• четене на допълнителна литература и самостоятелно общуване с книгата;

•

Спортни игри-2018 година Баба Марта-2020 година Буркани с подправки-2019 година



За да бъде малкият ученик мотивиран и да има положително отношение към ученето, използвам широко играта и 

игровите похвати в обучението. Игрите поддържат интереса на децата, внасят емоции и те научават повече, без да 

осъзнават това.

В работата си често използвам: обсъждане на реален проблем, електронни учебници и презентации, съобразени с 

особеностите на децата от класа ми, учене чрез откриване, видео уроци и тестове от образователен сайт “Уча 

се”,Енвижън, Академико, мозъчна атака, работа по проекти и др.

https://ucha.se/videos/chovekat-i-prirodata/3-klas/

https://www.youtube.com/watch?v=zHq7FPInJ0I

https://editor.nimero.com/admin#/my-lessons

https://editor.nimero.com/admin#/classes/08d7d197-8ddc-1644-3850-129dafed3fcc

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 образователаната 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 входно и изходно ниво.

https://ucha.se/videos/chovekat-i-prirodata/3-klas/
https://www.youtube.com/watch?v=zHq7FPInJ0I
https://editor.nimero.com/admin#/my-lessons
https://editor.nimero.com/admin#/classes/08d7d197-8ddc-1644-3850-129dafed3fcc


2. СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ
Моите стратегии в обучението и възпитанието:

•личностен подход

•демократичен подход

•овладяване на техники на учене

•работа в екип

•непрекъснат контакт с родителите

•използване на съвременни технологии в работа

С моите ученици още в началото на първи клас съставихме заедно правила, които да спазваме

в училище. Така, всяка учебна година, в началото ѝ, ние ги променяхме и актуализирахме.  2017 год. Правила за работа 

в клас-I”а“

Интерактивни методи на преподаване ориентирани към самостоятелно търсене на информация от ученици, към учене 

чрез действия и емоционални преживявания;

Компетентностен подход - основно средство за постигане на високи резултати във вид на компетентности. Чрез решаване 

на задачи, учениците самостоятелно конструират знания, умения и компетенции,съвкупността от които води до развитие

на личностни качества и компетенции.

2018 год. Благовец-занимания по интереси/местност "Ридо" /



Доказателства:

Изработване на табло за националната Изработване на мартеници -2021 година Презентация Христо Ботев-2021 година

седмица на четенето-2018 година

Самоподготовка БЕЛ-2019/2020 година                   Самоподготовка математика-2019/2020 година                Занимания по интереси –табло за Васил Левски-

месец   февруари 2020 година 

ХРИСТО БОТЕВ

“Тоз, който падне в бой за 
свобода, той не умира”



Презентация на проведен урок по математика-

дистанционно обучение-2020 година 3 клас

Презентация на проведен  урок по Човекът и природата 

–дистанционно обучение-2020 година 3 клас



Обратна връзка
1.В работата си използвам скала за самооценка, по която децата сами оценяват  постигнатите резултати.  Използвам и 

различни  дидактически тестове и задачи. Основата на оценката са централно зададени норми и изисквания (стандарти, 

програми). Те служат за съпоставка с индивидуалните постижения.

0 - 6 точки Слаб 2 0 – 30 %

7 - 9 точки Среден 3 35 – 45 %

10 - 13 точки Добър 4 50 – 65 %

14 - 17 точки Много добър 5 70 – 85 %

18 - 20 точки Отличен 6 90 – 100 %

Скала за самооценка

1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

2.През учебната 2017/2018 година,съвместно с учениците от групата взехме участие в Празника на картофа.Изработихме и 

коледни картички,с които участвахме в Благотворителния коледен базар в града.Участие в училищно мероприятие 

посветено на деня на спорта.Учениците от групата взеха участие и в коледно тържество ,съвместно с учениците от 

третите класове.

3.През учебната 2018/2019 година, съвместно с учениците от групата взехме участие в 

Благотворителния коледен базар, като изработихме коледни метлички.Посетихме театрална постановка, отбелязахме 

Деня на християнското семейство и Благовещение.За коледните празници подготвихме  сценката „Бъдни вечер“, която 

представихме пред учениците от първи клас.Взехме участие и в проекта“Научи се да караш ски“

4.През учебната 2019/2020година, съвместно с учениците от групата взехме участие в Благотворителния коледен базар , 

като изработихме картички и коледни сувенири.Взехме участие в „Сладкодумни страници“.



Обратна връзка

5. През учебната 2020/2021година, съвместно с учениците от IV“ а „ клас взехме участие в:

Националния маратон на четенето 2021 /онлайн/

Изработване на   мартеници за украса на парк „Крайискърец“

Рецитал по повод 143 години от Освобождението  на България

Отбелязване на Деня на Земята /засадихме дръвче и почистихме парк Ридо/

https://www.youtube.com/watch?v=YHCJD8UGdVs
https://youtu.be/E5-0arnZjcg
https://youtu.be/8Y0WG67Rd0E

2020/2021 година

https://www.youtube.com/watch?v=YHCJD8UGdVs
https://youtu.be/E5-0arnZjcg
https://youtu.be/8Y0WG67Rd0E


2019/2020 година



2018/2019 година



2017/2018 година 



Доказателства:
Награди за отлични резултати



Дистанционно обучение 





https://www.youtube.com/watch?v=YHCJD8UGdVs

https://youtu.be/E5-0arnZjcg

Проектно-базирана дейност от 

разстояние

IV „ а“ клас  

https://www.youtube.com/watch?v=YHCJD8UGdVs
https://youtu.be/E5-0arnZjcg


Управление на класа/групата
В началото на всяка учебна година запознавам учениците с Етичния кодекс за работа с деца, обсъждаме, дискутираме и  

включваме клаузи от него в Правилата за работа в клас. В работата си се ръководя от основните ценности и принципи на 

етичния кодекс на общността, а именно: Детството е изключително важен период от живота на човека. Семейството е най-

естествената среда за развитието на детето. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност. На всяко дете е 

гарантирано правото на - свобода на изразяване на мнение; - свобода на мисълта, съвестта и религията; - формиране на 

собствени възгледи и право да ги изразява свободно. Тези принципи обсъждаме с децата. Акцент в моята работа е 

формиране на гражданко самосъзнание у децата, позитивни прояви, екипност и др. Провеждаме здравни беседи, 

ситуации, разкриващи традициите в различните етноси, каним специалисти, да запознаят децата с различните професии.

2019 година –запознаване с професията полицай



Проекти

„Научи се да караш ски“-2018 година

„Подкрепа за успех“-2020 година
„Подкрепа за успех“-2021 година



Екскурзии 

Национален музей „Васил Левски“- Карлово-2017 година         Парк -остров“Свобода“- Пазарджик-2018 година                    Археологически музей- Хисаря-2019 година

Велико Търново -2020 година /дистанционно 

обучение/



Тържества

https://www.facebook.com/100001271183110/videos/602294760702338- IV клас-2021 година

Ден на народните будители-2017 година                 Сбогом Букварче-2018 година                                            Довиждане  първи клас-2019 година

3 март -

2021 година

https://www.facebook.com/100001271183110/videos/602294760702338- IV клас-2021


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:

1. ОУ да се утвърди като предпочитано училище в 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 на училищната база.



Други професионални изисквания за заемане 

на длъжноста
Следвайки изискванията на Наредба № 15 от 2019г., за да заемам гордо длъжността „учител“, през 2020г. придобих

четвърта професионално-квалификационна степен.Инвестирам средства и време в професионалното си развитие, защото

искрено 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.

- “Дигитални умения и ИКТ за педагогически специалисти “ -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.



Вътрешна квалификация
-Обсъждане на учебните програми и учебните планове – 2017/2021 г.

-„Компютърна анимация и обучението по компютърно моделиране“-2017 г.

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

- Обмяна на добри практики в преподавателската работа.

- Интерактивност, иновация и използване на ИКТ в преподаването     „Обучение за работа с Envision“ -2019г.

- „Обучение за работа с електронен дневник“ 2019г.

- „Мотивация на учениците за активно учене чрез мултимедийни уроци“ 

2019г.

- „Провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда. Classroom“-2020 г.

- „Работа във виртуална класна стая в електронна платформа Школо“  2020г.

- „Работа в електронна среда с приложението Google Meet” -2020г.

- Обсъждане на изискванията за провеждане на външното оценяване в IV и VII клас.-2020 г.

- Алтернативни методи, проекто-базирани уроци и ролята на играта в онлайн среда-2020 г.
- 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
1.Придобиване на III ПКС-2022 година

2. Бих искала да участвам в курсове и квалификации,които могат да обогатят и развият знанията и уменията ми като 

педагог и специалист.

Допълнителни критерии
1.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.

2. Участвала съм в подготовката на учениците за състезания организирани от СБНУ,олимпиади,НВО, 

тържества и проектно- базирани дейности.

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




