


Визитна картичка

Име:
Славея Христова Петрунова
Образование: 
висше / магистър
Специалност: българска 
филология
Специализация:
езикознание
Професионална квалификация:
специалист по български език и 
литература и учител 
Професионално-квалификационна
степен:
II ПКС
Педагогически стаж : 
34 години



“Да обучаваш – означава 
да се учиш двойно.” 

Жозеф Жубер



Философия на преподаване

Моята философия на преподаване поставя в центъра на
учебно - възпитателния процес ученика, с неговата познавателна,
емоционална и творческа дейносt. Необходимо е да му се даде
възможност да мисли, да бъде креативен, както и да се учи от
грешките си. Смятам, че всички ученици имат силни страни,
които трябва да се идентифицират, а постиженията им,
колкото и малки да са те - да се поощряват.

Моята роля на учител по български език и литература е
да ги науча да бъдат истински човеци и пълноценни граждани,
защото три предмета не са включени в училищната програма -
толерантност, логика, човечност, а те докосват сърцето с всяка
прочетена страница от книга. Изградената любов към българския
род и език ще им даде устоите, върху които да градят своето
успешно бъдеще.



Участие в квалификационни форми

Учебна 2017/2018 година

 външноинституционална квалификация 
 Професионални умения на учителя - ДИУУ– 0,5 кредита
 Приобщаващо образование – СБУ – 0,5 кредита
 Функционална грамотност на учениците - МОН – 1 кредит
 Общ регламент за защита на личните данни GDPR

 вътрешноинституционална квалификация 
 Фолклорът – нишка за разбирателство между балканските

народи
 Прилагане на новите методи и начини на оценяване знанията

на учениците
 Обсъждане на новите учебнипрограми и учебни планове
 Мирно решаване на конфликти
 Специфични особености при работата с деца със СОП



Участие в квалификационни форми

Учебна 2018/2019 година

 външноинституционална квалификация 
 Играта като интерактивен метод на обучение в

образователния процес, Институт за развитие на
човешките ресурси – 1 кредит

 Указания за новата учебна година, РУО
 Диагностична дейност на учителя, ДИУУ, 3 кредита

 СДК„Развитие на комуникативната компетентност в
образователния процес“, дипломна работа „Изучаване на
вълшебната приказка „Тримата братя и златната
ябълка“ в 5. клас“ – 10. 2017/10. 2018 г., 200 ак. ч.

 вътрешноинституционална квалификация
 Наредба за приобщаващо образование
 Светиня за Струга и българския народ – 8 ак. ч.
 Мотивация, комуникация и работа в екип – 8 ак. ч.



Участие в квалификационни форми
Учебна 2019/2020 година
 Вътрешно институционална квалификация 
 Обсъждане на учебните програми и учебниците по съответните 

учебни дисциплини, на учебните планове, ЗП и ИУЧ, техните 
особености и изисквания

 Обучение за работа с Envision 
 Обучение за работа с електронен дневник
 Мотивация на учениците за активно учене чрез мултимедийни 

уроци
 Провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда. Classroom
 Работа във виртуална класна стая в електронна платформа Школо
 Работа в електронна среда с приложението Google Meet 
 Външно институционална квалификация 
 Безопасност на движението по пътищата. Методика на преподаване -

1 кредит
 Портфолио на учителя. Атестация и самооценка в образованието - 1 

кредит
 Успешна подготовка за НВО по БЕЛ В 7. И 10. клас-предизвикателства 

и новости през 2020 г. -1 кредит
 Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови 

форми, ПСИТ – 16 ак. часа, сертификат



Участие в квалификационни форми

• Учебна 2020/2021 година

 външноинституционална квалификация 

 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“- 2 кредита
 Изследователска дейност на педагогическите специалисти“ - 3 кредита

 вътрешноинституционална квалификация

 Обсъждане на учебните програми и учебните планове
 Децата в дигиталната ера и ролята на възрастните
 Алтернативни и иновативни методи на работа с деца със СОП.   Планиране и 

отчитане на работата 



Придобита професионално –
квалификационно степен

4 ПКС
2017

СДК
2018

3 ПКС
2018

2 ПКС
2019



Педагогически компетентности

Изготвяйки тематичното 

годишно разпределение, ритмично

разпределям темите от учебното 

съдържание.   

Осигурявам  възможност за 

преструктуриране , съобразно 

интересите на учениците и 

образователната среда.

Планирам дейности за 

обща/допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на ученици 

от уязвими социални групи.

Планирам

използването на иновативни 

методи за преподаване, 

диагностика и оценяване на 

учениците. Прилагам комп. подход

в работата си.

ПЛАНИРАНЕ



Годишно тематично разпределение –
винаги предадено в срок, учебното съдържание е 

преструктурирано при необходимост, определени са и 
иновативните уроци



Подкрепа за личностно развитие на 

ученици от уязвими социални групи, както и на ученици 
със СОП и в самостоятелна форма на обучение



Планиране и използване на 
иновативни методи 

за преподаване, диагностика и оценяване на учениците



Педагогически компетентности

Създавам и поддържам  

позитивна  работна 

атмосфера, целейки да 

постигна планираните 

резултати от урочната 

дейност

Успешно управлявам динамиката 

на урока или урочната ситуация, 

използвайки индивидуална и/или 

екипна работа. Използвам 

междупредметни и вътрешно 

предметни  връзки, както и 

интерактивни методи на обучение.

Избирам подходящи дидактически 

материали, изработвам и сама с 

помощта на различни 

образователни платформи и 

програми.

Основната ми задача е 

овладяването и правилното 

използване на български книжовен 

език.

Организиране и 

управление на 

образователния 

процес



В класна стая-
създавам позитивна  работна атмосфера, успешно управлявам 
динамиката на урока. Използвам междупредметни и вътрешно 
предметни  връзки, както иновативни и интерактивни методи 

Искам аз да 
отговоря!

Открит урок
„Коледа“
в 5. клас

Работа 
в екип



Мои дидактически материали

Работен лист 
по български 
език – 5. клас

Иновативни 
материали, 
използвани 

в час по 
литература

Използвам
платформи 

като Learning 
Аpps.org за 

създаване на 
дидактически 

материали



Открити уроци
Месец/ 
Година

Открит урок Предмет Клас

11.2018 Особености 
на шопските хора

Интегриран иновативен урок 
– ИУЧ-БЕЛ, музика, 

физическо възпитание и 
спорт

6 в

04.2018 Великден Интегриран иновативен урок 
– ИУЧ-БЕЛ, история, изобр. 

изкуство, музика, ФВС

6 б

03.2019 Поклади Интегриран иновативен урок 
– ИУЧ-БЕЛ, история, изобр. 

Изкуство, музика, ФВС

6 б,в

05.2019 Раждането на истинския човек или 
за добродетелите на добруджанската 

душа

Интегриран иновативен урок 
– ИУЧ-БЕЛ, музика

6 б

02.2019 НЕ на насилието –
ДА на толерантността

Интерактивен урок. Час на 
класа, гост – педагогическия 

съветник

6 б

05. 2021 Състезанието „Елбетица срещу 
Канатица“

Интегриран иновативен урок 
Пред гости от РУО, учители 

от Софийска област

5 а,б



Открити уроци



Иновация
„ ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“  - гр. Самоков среща 

традициите и дигиталните технологии в урок по 
креативност и родолюбие“ – учебна 2020/2021 година

Линк за връзка към Областен тематичен форум , Боровец –
12.05.2021 г., на който беше представен открит иновативен 

урок “Състезанието “Елбетица срещу Канатица””

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fi6lUwVSiX9c%3Ffbclid%3DIwAR3_C6DXslu1T-

Ovfpo-9tXtjZajOMd6XsrZcE_7xyXlaOvWu1cCKVvTfmE&h=AT3kC2d1UdwkBjw-
5IWRoZGUZUtXvVejviW6SI8hMJunt3pm14l9hKX_Lfuhuo5EkSNXkkezDWQKBMH5-m_BcIPqF0B9S42NDAVU-

59poAdF3ZTfD5ywBgmu4mBX2_JwgNM 

„ Иновации в действие“



Домашни работи, проекти на 
ученици

Проект по 
български 

език

7. клас

Домашна  
работа по 

литература

5.клас

Проект по 
литература

„Една 
българка“ 

Иван Вазов 

7. клас



Проектно-базирано обучение

Литературно 
пътешествие 

7 клас

Съществува
ли байганьов-

щина

БЕЛ - РКК  

7 клас

Фолклорът –
вдъхновение 

за 
българските 

творци

БЕЛ 

7 клас

Денят 234

5 клас

https://docs.google.com/presentation/d/1ih5adts
OSko9YEzWunxrjbP6Vt_xgK56/edit?usp=shari
ng&ouid=112430575815135003365&rtpof=true
&sd=true

https://www.youtube.com/watch?v=Cdn6O
HTyMA4



Педагогически компетентности

Използвам подходящи средства за 

диагностика , проверка и/или 

оценка на постигнатото от 

учениците.

Анализирам нивото на  усвоените 

компетентности при вътрешно и 

външно оценяване. 

Осигурявам информация  за 

индивидуалното развитие  и за 

постигнатите резултати на 

учениците, предлагам мерки за 

подобряване на резултатите и 

информирам родителите. 

Оказвам личностна подкрепа на 

отделни ученици.

Оценяване напредъка на 

учениците, 

ориентираност към 

резултатите



Оценяване напредъка на учениците:

чрез тестове на хартиен 
носител или онлайн 

(Google Forms), 
преразкази и съчинения

чрез изпълнение на 
проекти, домашни работи 

или други иновативни 
форми

чрез участие на ученика 
в екипна работа и/или 

поставяне на 
индивидуални оценки

дискусия



Постижения на мои ученици

Отлични резултати (6.) на 

Радина Огнянова и Мария 

Атанасова на олимпиадата 

по БЕЛ -областен кръг / 2017, 

2018, 2019

3-то място от 

литературен конкурс 

„Европа в България “ за 

Радина Огнянова

Национално състезание 

„Многознайко“ – 7 клас 

(10 участници) : 1 

златен, 3 сребърни, 3 

бронзови медала



Анализирам нивото на  усвоените 
компетентности при вътрешно 

оценяване

проверка на входно 
ниво

контролни работи

класни работи



Анализирам нивото на  усвоените 
компетентности при външно  

оценяване – НВО по БЕЛ в 7. клас

Брой точки 

за 
страната

Брой точки 

за 

Софийска 
област

Брой точки 

за 

училището

(моите 7-ми 
класове)

Класация за 

град 
Самоков

Развитие 

спрямо 

предходни 
години

51.06 45.74
52.35 ↑ 2-ро място Подобрени 

резултати

Пълен анализ на резултатите за НВО по БЕЛ - 2020 
може да видите на този линк: 

https://drive.google.com/file/d/1_4riTetiyWLva-iRvNapltPYAonLwUlT/view?usp=sharing



Социални и граждански компетентности

Активно участвах като организатор в провеждането на състезания и 

олимпиади по БЕЛ, конкурси, празници, занимания по интереси.

Участвах като председател на комисията за 

изработване и изпълнение на Стратегията на 

училището (2016-2020), както и в други 

училищни комисии.

Активно участвах 

работата на 

Педагогическия съвет.

От 2020 г. съм 

протоколист на ПС.

Член съм Комисия за 

намаляване броя на 

отсъствията, за намаляване 

броя на учениците, 

преждевременно напуснали 

училище и отпаднали от обр. 

система  

Имах ефективна 

комуникация с  

родителите на 

поверените ми 

класове.



Aктивно си взаимодействaм с 
родителите чрез:

Индивидуални и общи 

родителски срещи

Социални мрежи – Вайбър

и Фейсбук

Електронен дневник - Школо



Мои общи умения и компетенции

Социални 

умения и 

компетенции

толерантност

лоялност

емпатия

коректност

Организацио-

нни умения и 

компетенции

работа в екип

комуникативност

инициативност

организираност 

отговорност

Когнитивно-

базирани 

компетенции

генератор на 
творчески идеи

креативност

гъвкавост



Класното ръководство – отговорност за 
възпитание на младото поколение, доверие и 

уважение

НЕ на 

агресията –

ДА на 

толерантност

та

Разбиране на 

различието и 

неговото 

приемане

В класната 

стая се ражда 

приятелство 

за цял живот



Училищни празници – организация 
и провеждане

Проведен 

онлайн 

през 2020

Денят 234

Прощаване 

със 

седмоклас

-ници

Закриване на учебната 

2017/2018

С гости от 

Варна и 

Ботевград 

по проект 

„Иновации в 

действие“

Ден на народните 

будители



Извънкласни и извънучилищни 
мероприятия – работа по проекти

Проект 

„Традицията 

живее чрез 

нас“, 

ръководител 

на клуб 

„Фолклорен 

калейдоскоп“

2017

Занимания по 

интереси, клуб 

„Езикова 

работилница“ 

- 7 клас

2019/2020

Проект 
„Плетеница“, 
ръководител 
на група за 
изучаване на 
българските 
традиции
2018/2019

Проект 
„Твоя час“, 
ръководител
на на група 
„В чудната 

страна 
Изречения“ 
– 5 клас, 

2017/2018



Извънкласни и извънучилищни 
мероприятия – работа по проекти

Иновативно училище от 

учебната 2017/2018 до 

2019/2020 учебна година. 

Работя по програма 

„Фолклорното наследство 

– платформа за 

изграждане на можещи и 

мислещи личности“



Извънкласни и извънучилищни 
мероприятия – работа по проекти

Иновативно училище от 

учебната 2020/2021 година. 

Работя по програма „ ОУ 

„Митрополит Авксентий

Велешки“  - гр. Самоков

среща традициите и 

дигиталните технологии в 

урок по креативност и 

родолюбие “



Извънкласни и извънучилищни 
мероприятия – работа по проекти

Проект на МОН „Иновации в 

действие“. Обменихме опит с 

колеги от Варна и Ботевград. 

В Костинброд екипът 

представи тригодишната си 

иновативна работа на 

работна среща за София 

област. 2019/2020. През  

2020/2021 г. гостувахме 

отново на Ботевград.



Извънкласни и извънучилищни 
мероприятия 

На екскурзия със 

7“б“ до Калофер, 

Карлово и Сопот –

2017/2018

За Коледа посетихме 

къщата на Иван Вазов 

и гледахме филм с 

новия ми клас  6 „б“–

2018/2019

Подготовка с поверения ми 

клас за Коледен базар. С тях 

събрахме и дарение за болния 

Емо. Благотворителността е 

важна не само на празник. 

2018/2019 – 2019/2020


