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1.  Социална и гражданска
компетентност



1.ОБРАЗОВАНИЕ

 1.1.  Образователно-квалификационна степен

 СУ “Св. Кл. Охридски”’, гр. София, 1992 г.
 Начална педагогика – магистър


 ПКС – ДИУУ, 2013 г. IV ПКС СУ “Св.Климент
Охридски“-

 Удостоверение №8792/2208г. Работа с компютри и 
ИТ  за 1 - 4клас

 Удостоверение №19-3387-1486/19.07.2005г. 
Компютърна грамотност и работа с продуктите  на 
Microsoft

 Квалификационни курсове
Вътрешноинституционални – 64 ч.

Част I. ОБЩИ ДАННИ



1.2. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ/УЧИТЕЛСКИ СТАЖ

Общ брой учителски стаж – 39 години
НОУ „Самоковска комуна “ – 11г.
гр. Самоков ул.“Христо Ников“ 25
организтор
ОУ“Митрополит Авксентий Велешки“ -13г.
гр. Самоков ул.“Македония“ 25
Възпитател
ОУ“Митрополит Авксентий Велешки“ – 4г.
гр. Самоков ул.“Македония“ 25
Начален учител
ОУ“Митрополит Авксентий Велешки“ -6г.

гр. Самоков ул.“Македония“ 25
Старши възпитател

ОУ“Митрополит Авксентий Велешки“ – 4г.
гр. Самоков ул.“ Македония“ 25
Старши учител начален етап ГЦОУД



Моята философия е, че учителят е този, който трябва да  запали  
желание за знания у всеки ученик.Това ще стане като открие
силните страни на  всяко дете и  ги използва максимално. Детето
трябва да се чувства пълноценно, да се радва и да е доволно от 
постиженията си. 

Искам учениците ми да осъзнаят, че учебната дейност е 
съзнателно усилие, изискващо организираност, самодисциплина, 
поемане на отговорност за собственото учене, действия и 
поведение.

1.3.ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ



Извънинституционална  квалификация:

„Безопоасно движение по пътищата“ - 1 квалификацонен кредит

„Пртфолио на учителя и детето. Самооценка и атестация
в образованието“- 1 квалификацонен кредит

„Детски умения за приятелство“

„Развиване на комуникативни умения“

„Играта  като интерактивен метод“      - 1 кредит



„Фолклорът- нишка на разбирателство между балканските народи“

„Общ регламент за защита на личните данни“   

„Румъния - 19 век, Антон Пану- българската следа в светското 
образование в Румъния“

„Компетентностен подход в образованието“  - 2 кредита

„Успешно взаимодействие между училището и семейството. Реална 
картина, възможности за реализиране и техники за позитивна 
комуникация“ - 1 кредит

„Професионалният стрес – практически техники за превенция и справяне 
със стреса на работното място“    - 1 кредит  



,,Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на 
ученици в риск от преждевременно напускане на образователната 
система и за диференциран подход при определяне на 
потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа 
към проект ,,Подкрепа за успех"- фаза 1 - 1 кредит

„Детски умения за приятелство“



Лични умения и компетенции Имам положително отношение към личностното си развитие и 
професионално усъвършенстване и активно участвам в 
квалификационни и информационни форуми

Социални умения и 
компетенции

Отлични умения за работа в екип. 
Комуникативност, отговорност за постигане на високи резултати.
Мотивирана, креативност, коректност,

Организационни умения и 
компетенции 

Отлични организационни умения.
Секретар на  СО  на  СБНУ.
Осъществявам методическа и организационна подкрепа на 
новоназначени учители. Умея да приобщавам родителите за постигане
на образователните цели.

Технически умения и 
компетенции

Справям се добре с техническите средства в обучението.

Компютърни умения и 
компетенции 

СУ “Св.Климент Охридски“- Удостоверение №8792/2208г. Работа с компютри и ИТ 
за 1клас- 4клас
Удостоверение №23-0576/10.04.2006г. Базови и специфични компютърни умения на
учители
Удостоверение №19-3387-1486/19.07.2005г. Компютърна грамотност и работа с
продуктите на Microsoft



Всички дейности при целодневното обучение се преплитат и допълват. 
Макар отдихът, самоподготовката и дейностите по интереси да се 
осъществяват на пръв поглед независимо едни от други, на практика те са 
взаимосвързани. Всяка от тях има своето място при планирането на 
образователно-възпитателната дейност.

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на 
учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно 
учене с разбиране. Тя стимулира любознателността и стремежа към знание, 
толерантно взаимодействие, чрез усъвършенстване на уменията за 
общуване. За по лесно и трайно усвояване използвам в практиката 
презентации, образователни програми и компютърни игри. 
Самоподготовката е основен момент в целодневното обучение, като 
акцентът се поставя не върху повторение на преподаването, а в създаване на 
спокойна, съзидателна среда за работа на учениците и засилване на 
уменията и увереността им за самостоятелна работа. 



Заниманията по интереси включват разнообразен набор от достъпни и забавни 
дейности, които имат за цел да предотвратят преумората и да допринесат по 
непринуден начин за формиране на хармонична детска личност. 

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. 



Учебна 2017/2018г. учител в ЦДО- IV a клас.

Екскурзия до Етнографски музей- Пловдив  
Есенно и пролетно парти
Коледна работилничка
Коледна украса  
Тържество за Коледа                  
Участие в празник  на картофа  
Участие в спортния празник       

II. ДОКУМЕНТИ
ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ  НА УМЕНИЯТА НА 

УЧИТЕЛЯ







Тържество по случай 110 години от рождението на Астрид Линдгрен    
Награда за Габи- най – четящото дете на България  
Грамота за Ивана – най- добър четец  
Екскурзия до Шипка и Велико Търново   
Сбогуване с четвърти клас   

II. ДОКУМЕНТИ
ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ  НА УМЕНИЯТА НА УЧИТЕЛЯ

Учебна 2018/2019г. учител в ГЦДО- IV a клас





Учебната 2019/2020г.  учител в ЦДО- III В клас

ДОКУМЕНТИ
ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ  НА УМЕНИЯТА НА 

УЧИТЕЛЯ

Изработване на  Чичко Тревичко  
„Познай коя е приказката“ - компютърна игра  
Самоподготовка  
Ден на Християнското семейство – тържество  
Коледна работилничка  
Писма до Дядо Коледа  
За Левски с любов и преклонение – тържество и презентация  



Изработване на
„Чичко Тревичко“

Украса за есента -
Симона Пергелова –
рисунка 



ДОКУМЕНТИ

ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ  НА УМЕНИЯТА НА УЧИТЕЛЯ

Украса на класната стая за пролетта  
Мартенички и картички за мама  
Празнуване на Благовещение  
„Добре дошла, пролет“ -тържество за пролетта  
Екскурзия до Петрич  
Отличниците от III в клас-
Сбогуване с трети клас   





Изработване на проект 
за планетите



Попълване на карти в урок 
по Човекът и обществото

Примери за това, как интегрирам 
информационните
технологии в уроците

Използване на информационните 
технологии в урок по четене



Доказателства:

ТЪРЖЕСТВО ЗА ДЕНЯ НА 
НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Екипна работа с колега

Дискусия на тема
„Да бъдем приятели“

Благотворителна дейност
„В помощ за Емо“ , „Капачки за бъдеще“



Визиолизиране на 
урока
за почвите в България
по Човекът и 

природата

Мисловни карти за планините
В България



Използвах аудио текстове за диктовки на МОН за НВО- 4 клас, 
тестове по БЕЛ, математика, човекът и природата, човекът и обществото,
самостоятелни работи. 

Тържество по случай
Деня на християнското семейство - 21.ХI. 2019г.

Беседа за здрсвословното
хранене



За сбогуване   и за спомен  направих колаж „Сбогом IV  клас“



III. МАТЕРИАЛИ, ПРЕДСТАВЯЩИ ПОСТИЖЕНИЯТА МИ НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ

1. СОЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА КОМПЕТЕНТНОСТ /работа с участниците 
в образователния процес/

Активно взаимодействие с родителите.



ОТЛИЧНИЦИ

III A клас

IV  A клас

Искра Шипочка -
класирана на първо място
на олимпиадата по математика

Михаил Митев-
класиран на първо място
в състезанието „Srelling bee””



Учебната 2019/2020г.  учител в 
ГЦОУД- IV В клас

ЧАСТ II. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ И ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ / ОТГОВОРНОСТИ НА 
УЧИТЕЛЯ

1. Планиране

Разпределям учебното съдържанние в тематичното годишно
разпределение, предвиждам възможности за преструктуриране, 
съобразено с интересите на децата/учениците/ в образователната 
среда.



2. СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

В началото на учебната година изработваме с учениците Правила за работа 
в групата. Поставен е на на видно място. Учениците сами съблюдават 
спазването на правилата, тъй като предварително сме ги договорили между 
всички.

Избирам  подходящи дидактически материали, включително създадени 
от мен. Контролирам  спазването на книжовноезиковите норми на 
българския език. 

Провеждаме всяка година тържество «Сладкодумни страници»,
посветено на българския език.

С проект отбелязахме 100 години от рождението на Леда Милева  



Стремя се непрекъснато да включвам всички ученици в познавателния 
процес според техните потребности, като целта е развитие и напредък, 
както за тези, които имат  обучителни затруднения, така и за по-
изявените ученици. В работата си често използвам:
обсъждане на реален проблем и презентации, съобразени с
особеностите на децата от класа ми, учене чрез откриване, видео уроци 
и тестове от образователени сайтове “Уча се”, и «Академико», 
поощрителни награди, мозъчна атака,  мисловни карти, визуализиране, 
карти, работи по  проекти, живи листа – liveworksheets, кръстословици,
четене с разбиране- «Довърши рисунката»

Учениците гледат филми, свързани изучавания натериал, както и 
приказки, подходаши за тях.
По време на дистанционното обучение направихме
Проекто- базираната деност на тема «Великден», а по случай 24 май-
«Букварче», в която проследихме историята на българския буквар през 
годините
https://www.facebook.com/746418288747658/videos/695738844523381

https://www.facebook.com/100000448336588/videos/3226211410737105

https://www.facebook.com/746418288747658/videos/695738844523381
https://www.facebook.com/100000448336588/videos/3226211410737105




3. ОБРАТНА ВРЪЗКА

В работата си използвам скала за оценка. Използвам и различни
дидактически тестове и задачи.

На родителски срещи запознавам родителите с постиженията на децата.
Ежеденевно информирам  родителите  за индивидуалното развитие и за 
постигнатите резултати от децата им. Предлагам мерки за подобряването 
им, ако е нужно.

Анализирам нивото на усвоените компетентности от страна на учениците 
при вътрешно и външно оценяване и осигурявам необходимата подкрепа 
за личностно развитие.



В работата си се ръководя от основните ценности и принципи на
етичния кодекс на общността, а именно:  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 и техните родители.

Акцент в моята работа е формиране на гражданко самосъзнание у
децата, позитивни прояви, екипност и др. Провеждаме здравни беседи на 
различни теми и празнуваме Деня на християнското семейство.

Стремя се да има добър микроклимат в групата.

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПАТА



В часовете по занимания 
по интереси







БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ:

Участие в квалификационни курсове 

Работа по проекти

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Най-силната ми страна като учител е,че обичам професията си и давам 
всичко от себе си за да бъдат нещата така, както трябва.
Най-забележителното ми постижение е  обичта на моите ученици и 

признателността на техните родителите.
Имам задължителните квалификационни кредити

Изпълнявам  професионално задълженията си, съгласно длъжностната 
характеристика, участвам  във форми на вътрешноинституционалната 
квалификация, прилагам иновативни педагогически практики.



Визуализирай прочетеното

Групират се учениците по 4-5. Раздам на всяка група голям лист хартия и текст 
за четене: конкретна страница от учебника или тема от урока. Давам 
достатъчно време на учениците да прочетат и обсъдят текстовете. Групата 
изобразява на листа обобщената информаци от прочетения материал.
Визуализацията може да включва рисунки, кратък комикс, таблица, линия 
на времето, мисловна карта, асоциации, графики и т.н. Изискването е да не 
е само текст.
След това, всяка група представя пред класа своя продукт.

Познавам прилагате  нормативната уредба за системата на
предучилищното и училищното образование, включително и
документацията на институцията.

За да мотивирам учениците използвам награди - «Най - добър четец» , 
«Математик», «Разказвач», които учениците залепват в теферче, както и 
стикери, които заслужилите сами си избират и  също залепват.
Най – добрите са отговорници за събиране на тетрадките за проверка.



Учебната 2020/2021г 

Работих по годишно разпределение на учебния материал
и подготвях учебния процес за всеки час.
В процеса на обучение поддържах подходяща за работа атмосфера.
Използвах методи и стратегии, адекватни за възрастта на учениците.
Стимулирах и мотивирах учениците за тяхното личностно развитие

За всяка учебна единица определям конкретните урочни цели и с    оглед на 
тяхното постиганен структурираи провеждане на учебния процес.

Водя установената училищна документация, свързана с учителската дейност.  
Оценявам резултатността на учебния процес. 

Отговорно се отнасям към състоянието на поверената ми материално-
техническа и учебна база.

ЧАСТ II. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ 
НА УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ И ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ / ОТГОВОРНОСТИ 
НА УЧИТЕЛЯ



Опазвам живота и здравето на учениците.
Обогатявам учебния процес с научни новости от 
дадената предметна област.
Съобразява се  с изискванията към учениците с възрастовите им 

особености  и с поставените цели и стандарти.

Чрез цялостната си дейност формирам у учениците разбирането за

ученето, като съзнателно усилие, изискващо организираност и

самодисциплина и ги възпитавам в самостоятелност и поемане на

отговорност за собственото им учене, действия и поведение

Организирам и провеждам педагогическата си дейност в съответствие 

с изискванията към учителя    определени в различните нормативни актове

и образователни документи. 

Съдействам за пълноценното интегриране на учениците в училищната               

среда като се стремя да няма отпаднали ученици.



Използвам ситуационните методи, защото заемат важно място

в учебния процес - за илюстрация, за получаване на обратна връзка,

за формиране на умения и навици, за тренинг, за затвърдяване

на знанията и уменията, за проверка и оценка.

Използвам учебно-технически средства и материали, подходящи за постигане

на оптимални резултати

Участвам в работата на педагогическия съвет, както и в различни 

организационни и методически форми и мероприятия, свързани с дейността на 

училището.

Имам класирани ученици на финалното състезание към СБНУ.

Комуникацията с родителите подобрява общуването и участието им в

училищния живот.

Включването на родителите в образователния процес води до

повишаване тяхната ангажираност.

Целта на работа ми с родители е да се подпомогнат в изграждането на

една приятна среда за преживявания и учене за техните деца. Имаме

създадена група във Viber.



Наградени участници в състезанията
на СБНУ

Отбелязване  19 февруари

Засаждаме цветя
9 май – Ден на Европа

Събиране на вторични суровини



Занимания по интереси



Учим, пишем, четем, смятаме,
печелим в състезания……



ЛЯТО 2021г.







Проектно- базирана дейност

https://www.facebook.com/groups/553220928350858

https://www.facebook.com/100000448336588/videos/4170947129596857

https://www.facebook.com/100000448336588/videos/4067434359948135

https://www.facebook.com/100000448336588/videos/3907561949268711

https://www.facebook.com/danaila.koleva/videos/4354608564591473

https://www.facebook.com/100000448336588/videos/4189586601066243



.

За по- добро възприемане на учебния материал използвам 
презентации и програми от сайтове:

https://www.slideshare.net/vesiii/3-29159963
https://www.youtube.com/watch?v=gOaQouBChFs
https://znaiko.jimdo.com/математика/

https://bglog.net/nachobrazovanie/39795
http://www.decata.info/2b/index.php?section=7&page=19
http://krokotak.com/bg/    
http://it-sliven.dir.bg/_wm/pbasic/?df=274418

https://www.youtube.com/watch?v=gOaQouBChFs
https://bglog.net/nachobrazovanie/39795
http://www.decata.info/2b/index.php?section=7&page=19


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


