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„ Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, 
който трябва да бъде запален.”  

Плутарх

„Най-големият знак за успеха на един учител е да каже: 
Сега учениците ми работят, сякаш аз съществувам”.

Мария Монтесори

„Посредственият учител разказва. Добрият учител обяснява.
Най- добрият учител показва. Великият учител вдъхновява”.

Уилиам Артър

Ако гледаш една година напред посади цвете,
ако гледаш десет години напред посади дърво,
а ако гледаш сто години напред образовай хора!



УБЕДЕНА СЪМ, ЧЕ :
• За да бъде свършена добре, работата трябва да се върши с 
любов. 
• Учителят трябва да бъде личност с устойчиви морални
ценности.
• Преподаването по български език е изключителна отговорност, 
защото езиковите умения са необходими за успешна реализация 
във всички сфери на живота. 
• Общуването с и чрез художествения текст изгражда нравствени
ценности у ученика.
• Учителят по роден език и литература е призван да възпитава
дълбоко и искрено родолюбие у подрастващите.
• Обучението по литература трябва да даде възможност на 
учениците да опознаят самите себе си, да обогатят житейския си 
опит, да изградят критично отношение към заобикалящата ги
действителност, да развият творческите си способности.
• Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност.



Основни функцииОсновни функции

Основни функции
• Планиране и подготовка за учебния процес
• Използване на подходящи образователни стратегии, които:

– дават оптимален резултат във всяка учебна ситуация;
– отговарят на различни образователни потребности;
– мотивират учениците и стимулират личностното им развитие;
– реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки.

• Използване на учебно-технически средства и материали, 
подходящи за постигане на оптимални резултати в конкретната 
учебна ситуация
• Изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности чрез 
учебния процес
• Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и
изграждане на стратегии за активно и самостоятелно учене и за 
учене през целия живот
• Диагностика, оценяване и отчитане постиженията на учениците
• Опазване живота и здравето на учениците

Основни функции



В центъра на учебно-възпитателния процес поставям ученика с 
неговата познавателна, емоционална и творческа дейност: да решава 
проблеми, да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си. 
Използвам подходящи образователни техники и различни методи за 
преподаване. 

Провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и работа с 
различни източници в Интернет за използване на информация при 
задължителната подготовка. 

Обогатявам учебния процес с интересни факти и занимателни 
елементи. Формирам у учениците разбирането за ученето като 
съзнателно усилие, изискващо организираност, самодисциплина, 
самостоятелност, отговорност. 

Като форма на обратна връзка използвам стандатизирани и 
нестандартизирани тестове, създаване на презентации,  изработване и 
работа по проекти. 

Наблягам и се стремя да усъвършенствам това, което са усвоили 
учениците.



•   Провокация на мисленето – анализ, синтез, 
обобщение, съждение, умозаключение
•   Дискусия – начин на изразяване на позиция
•   Писмени разработки
•   Упражнения за интерпретиране на текстове по 
зададени параметри
•   Упражнения за трансформиране на отделни 
езикови елементи и на цялостни текстове
•  Тестови задачи с избираем отговор
•  Задачи с отворен отговор
•  Игрови дейности, презентации, целящи по-лесното 
заучаване и прилагане на граматичните правила
•   Беседа



• Български език и литература –V и VІІ клас - ЗП и ЗИП

• Френски език - VІІ клас – ЗИП

• Класно ръководство – V”б” клас

• Ръководител на клуб” Приятелство без граници”-
ученици от V и VІІ клас

• Секретар на заседанията на педагогическия съвет



Специалност  Специалист по френска филология
ІI- ра специалност:български език и литература

Учебно заведение   СУ ” Климент Охридски”

Година на дипломиране  - 1984 година

Професионална квалификация  

Пето ПКС Френска филология ДИУУ  гр. София 2016 г. 



Обучения Месец

2016 година
• “Мултимедийни образователни технологии за постигане на 
ефективен учебен процес. Промените в учебните програми за І-
ви и V-ти клас”
• Изработване на стратегия за развитие на ОУ ”Митрополит 
Авксентий Велешки “  за периода 2016 – 2020 година
• “Изисквания за изготвяне на учебни планове и новите учебни 
програми”
• “Обсъждане на училищни програми, учебници, учебни 
планове”
• “Приложението на ЗПУО – Стъпка по стъпка”
• Разглеждане и обсъждане проекта на МОН “Твоят час”

2017 година
• “Превенция на агресията. Стойностни модели на общуване”
• “Професионално портфолио на учителите, директорите и 
другите педагогически специалисти”
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9 май –
Ден на Европа






