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I.Общи данни
1.1. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ/УЧИТЕЛСКИ СТАЖ, БРОЙ 

ГОДИНИ

Име: Анна Спасова Белишка

Гражданство: България

Образование:Висше,степен магистър

Специалност:География

Квалификация:Учител по география

Сертификати/Придобити умения/:

- Учител по технологии и предприемачество;

-Трета професионална-квалификационна степен;

Член на АПГР

Квалификационни курсове

Вътрешноинституционални  курсове-64 академични часа

Задължителни- 16 кредити

Телефон: 0899707276

e-mail:anbe@abv.bg

Професионален опит и учителски стаж- 15 години

В СОУ“Отец Паисий“-9 години

И в  ОУ“Митрополит Авксентий Велешки“-от 2015г. до момента



II. Философия на преподаване

• Има два вида учители-такива,които те заливат с толкова много информация, 

че оставаш скован и такива, които само с един подтик ти вдъхват сили, с 

която можеш да скочиш до небето.’’

Робърт Фрост

Винаги се стремя да бъда от вторите

• Учителската професия е трудна и отговорна.Учителят трябва да бъде не само 

преподавател, но и възпитател.Самата аз, освен задълбоченото владеене на 

преподавания учебен предмет, използвайки нови методики и технологии се 

стремя  учениците да могат да приложат на практика учебния материал.

• Всяка истина има четири ъгъла.Като учител аз ти давам своя ъгъл, а ти да 

откриеш сам останалите три.’’  

• Конфуций

Възприемам ролята си на учител не толкова като на обучаващ, а по-скоро 

като на водещ по пътя на обучението.

Няма по-сигурно знание от това,до което си достигнал сам стъпка по стъпка, 

отговаряйки на верните въпроси.   

Да мотивирам своите ученици сами да пожелаят своето обучение- с това се 

захващам още първия ден в училище.



1.Планиране-СОП

2.Изготвяне на отделни 

планове за обща и 

допълнителна подкрепа за 

личностното развитие на 

децата/учениците?

3.2017г.-2 плана

4. 2018г.-2 плана

5.2019г.-2 плана

6.2020г.-2 плана

ЧАСТ III. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА

УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ И ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ / ОТГОВОРНОСТИ НА

УЧИТЕЛЯ
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III.Педагогически компетентности

3.1.Планиране

1.1.Дейности за ритмично разпределение на учебното 

съдържание в тематичното годишно 

разпределение,съобразено с интересите на учениците в 

образователната среда.

В срок представих годишните разпределения,заложени в 

учебния план за съответния клас и учебна година.за 

часовете по География и икономика и Разпределенията 

за ГЦОУД.Попълних необходимата информация в 

електронния дневник за учебната 2019/2020Г. И 
2020/2021Г.



IV.Други компетентности

• Организационни умение и задължения

• Класен ръководител на Vб (2017г-2018г.) и учител ГЦОУД (2018-
2019г.,2019-2020г.,2021-2022г.)

• Планирам дейността на класа спрямо възрастовите особености,интереси и 

потребности на учениците.Следя за успеваемостта на учениците.Контактувам 

с родителите,като ги информирам за постиженията на децата им,допуснати 

нарушения на училищните правила и инциденти.Сътруднича си с 

педагигическия съветник.Организирам родителски срещи.

• Попълвам всичко в дневник,ученически книжки,главна книга и др.

Преподавателска заетост: за учебната 2017/18г. 

• География и икономика – Va,Vб, Vв,VIа, VIб, VIв,VIIа,VIIб и VIIв клас 

• Изобразително изкуство –Vа клас, 

• Технологии и предприемачество – Vа клас 

• Класен ръководител на Vб клас 

• Работа като учител ГЦОУД

• Поддържам непрекъсната комуникация с преподавателите по съответните 

предмети.Участвам в училищни мероприятия .



Социална и гражданска компетентност

• Активно участие в работата на педагогическия съвет;

• Активно участие в организирането и провеждането на олимпиадата по 

География и икономика,участие на учениците от ГЦОУД в 

състезания,конкурси,занимания по интереси;

• Взаимодействие с родителите;

• Работа в методическо обединение;

• Участие в подобряване на материално-техническата база;  

Технически умения

-Работа с компютър;

-Работа с Word,Excel;;

-Работа с Power point8;



4.1. СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

В началото на учебната година изработваме с

децата/учениците правила за работа в клас. Децата сами

определят визията на материала, след завършването му

бива окачен на видно място. Учениците сами саблюдават

спазването на правилата, тъй като предварително сме ги

договорили между всички!

В преподавателската си работа се стремя 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,индивидуална и работа в екип.



В своята работа като преподавател по География и икономика за периода 2017г.-

2021г.,използвах учебници  и учебни помагала на изд.“Просвета плюс."В 

уроците по География се стремя да постигна:

- внимание и интерес към темата

• - включване на всички ученици

- провокиране в насока да се осмислят разискваните проблеми в урока чрез 

лични преживявания

Работа в екип с групата от ГЦОУД:

,,Един за всички, всички за един ‘’

За работата с учениците пети,шести и седми клас-’’Всеки има право на 

мнение!’’и ,,Всяко дете е личност, която заслужава уважение и подкрепа!’’

Овладяване на техники на учене

Да запомня лесно!

Да намеря краткия път!

• В работата си се придържам към комуникативност и създаване на ситуации, в 

които учениците да възприемат  и свързват тезите от урока.Всяко знание се 

илюстрира с интересни примери и изготвяне на презентации по дадена тема.

Методи на преподаване



Организиране и управление на образователния процес

В уроците ми заемат прилагането и използването на ИКТ.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, 

електронни учебници и презентации, съобразени с особеностите на

децата от класа ми.Учене чрез откриване, видео уроци и тестове от 

образователен сайт “Академико”,Уча се,мозъчна атака.Работа по 

проекти, метода на асоциацията,дискусия, рисуване на идея и др.



Оценяване напредъка на учениците

Входни нива:

-Тестове за проверка на знанията от предходна година.

-Анализ на резултатите 

Междинна проверка:

-Тестове,проверка на контурни карти

Изходни нива:

-Тестове  за проверка изходното ниво на учениците.

-Анализ на резултатите.



Оценяване на напредъка на учениците,ориентираност 

към резултати

• 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. На родителски срещи запознавам

обстойно родителите с постиженията на децата.

• Учат с интерес;

• Искат да знаят и могат;

• Моите ученици:

• Имат състезателен дух;

• Искат все повече от мен;

• Постигат високи според възможностите си резултати.



Дейности

• Всяко знание се илюстрира с интересни примери и изготвяне на презентации 

по дадена тема. 

• В уроците ми заемат прилагането и използването на ИКТ

• Учениците от VII ГЦОУД  представиха пред 1а,1б, 1в,4в и 4г клас традицията 

за Баба Марта и им закачиха ръчно изработени мартенички.Първолаците  бяха 

подготвили рецитал.-м.март 2019г.

• Спортен празник

Учениците от VII ГЦОУД се включиха изработвайки табло- м.май-2019г

Учениците от V ГЦОУД  представиха пред 1а и 1б клас традицията за Баба 

Марта и им закачиха ръчно изработени мартенички.Първолаците  бяха 

подготвили рецитал.-м.март 2020г.



Дейности

Представяне на страните в Европа-м.май 2019г.-VIIА,VIIБ и VIIВ 

клас,по География и икономика

Презентационни умения на учениците от шестите класове по 

География и икономика-м.ноември 2020г.



Мероприятия

• Участие на 5б ГЦОУД с тържество за Деня на учителя-05.10.2019г.

• Участие в Сладкодумни страници

• Участие в коледната работилница

• Баба Марта

• Изготвяне на презентация за Гергьовден-м.май 2020г.

• Ден на Европа-м.май 2020г.

• Петокласниците изготвиха презентация за Антарктида.



Занимания по интереси

• Vб ГЦОУД

• Събиране на есенни материали и изготвяне на есенно пано-

м.септември 2019г.

• Посещение на фитнес уредите в туристическата градина-м.октомври 

2019г.

• Посещение на библиотеката-м.ноември 2019г.

• Посещение на ледената пързалка-м.февруари 2020г.



Проект"Твоят час"

• Учениците от клуб ,"Млад пътешественик "активно се включиха  по 

почистването на Лаго,организирано от община Самоков-м.април 2018г.

• Засаждане на дръвчета-м.април

Пътешествие до Хижа Шумнатица-м.февруари 2018г.

Учениците от клуб "Млад  пътешественик“се включиха в  тържеството по 

случай 2-ри юни-Ден на Ботев-м.юни 2018г.



Конкурс

• Участие в конкурс под надслов:"С поглед в бъдещето-училището 

има смисъл"

• Участие на ученици от VII клас в конкурс"Ученици в действие“-

м.март 2019г.



Презентации

• Пътешествие из Антарктида-

презентация ,изготвена от 

петокласници.

• https://www.youtube.

com/watch?v=fkOui

3rVGFY

Презентация за 9-май Ден на Европа 

от петокласниците.

https://storymaps.arcgis.com/stories/38

68420b6e69429fa0544dfc28d4fffa?fbcl

id=IwAR2uu2c_Nrju1XDwnElCe-

2uHgbw5idBhng5lmY7VD84n8gFfhWv

JF_U6hw

https://www.youtube.com/watch?v=fkOui3rVGFY
http://www.youtube.com/watch?v=fkOui3rVGFY
https://storymaps.arcgis.com/stories/3868420b6e69429fa0544dfc28d4fffa?fbclid=IwAR2uu2c_Nrju1XDwnElCe-2uHgbw5idBhng5lmY7VD84n8gFfhWvJF_U6hw
https://storymaps.arcgis.com/stories/3868420b6e69429fa0544dfc28d4fffa?fbclid=IwAR2uu2c_Nrju1XDwnElCe-2uHgbw5idBhng5lmY7VD84n8gFfhWvJF_U6hw


Инициативи

• Учениците от VII ГЦОУД активно се включиха в боядисване на 

великденско яйце,организирано от община Самоков-м.април 2019г.

• Учениците от VII ГЦОУД активно се включиха в събирането на 

капачки-м.юни2019г.



Постижения

• 2018г.Класирани ученици по География и икономика за областния 

кръг са:

• Иван ДимитровVб клас-90т.,Аделина ГеоргиеваVIIа-80т.,Елизабет 

ГригороваVIIа -84,5т.,Радина  Огнянова-VIIб-87т. и Моника Попова-

VIв-84т.

• Отлично се представи с резултат от 173,5т. Елизабет Григорова,която 

се класира на национален кръг на XIV-та Нацинална олимпиада по 

география и икономика,която се проведе в гр.Стара Загора-27-

29.04.2018г.

• Отлично представяне на Габриела Стоянова-Vа клас в международен 

конкурс 

• Битоля 23.05.2018г.

• 2020г.Класирани ученици по География и икономика за областен кръг 

са:Христиана Филипова-80т.,Пламен Мишков-81т. и Анна Бандрова-

80т.

• 2021г.Учениците се представиха много добре на общинския кръг по 

география и икономика .



Постижения



Постижения

1.Грамота за подготовка на ученик за  модул“Талантлив географ“в 

Национално състезание по природни науки и 

география“Акад.Любомир Чакалов“

10.06.2018г.

2.Отлично представяне на Габриела Стоянова-Vа клас в международен 

конкурс 

Битоля 23.05.2018г.

3.Проверител в РУО София-регион на олимпиадата по география и 

икономика-април 2019г.



Добри практики

Животните около нас

• Учениците показаха своите знания за видовете животни и доказаха тяхното 

значение. 

• Представяне  на презентация  за животните пред учениците от II"в" клас с    

класен ръководител Даниела Иванова 

• м.май 2018г. 



Дистанционно обучение

март 2020г.

• План на урок –Стопанство на света по география и икономика -

https://docs.google.com/document/d/1PZkh3Sle21iZ1O4w0-

CwVHT2ID3ddi3rnrWqHeU5Le8/edit

• Презентация на урок-Географско положение на Африка-

https://docs.google.com/presentation/d/1F3U_ZoEhSqIaZn59w3nWrC165XK8RKc

CXG6AXMKApQo/edit#slide=id.g7f4a7285a7_0_178

• Писане на домашните и учене на уроците.

• Попълване на анкета-Мотивация за успех- https://www.tfaforms.com/4823488-

• Vб ГЦОУД

• Решаване на тестове-

https://docs.google.com/forms/d/1aF7zFCsGG5RCB4mbbZJtLbYJSyEOt-

7wDSpPQjvTnUk/edit-

• V а, V б и V в клас по география и икономика

• Изготвяне на тест за СФО-

https://docs.google.com/forms/d/1cNXancoNVhI_XWLtKgzZ6SCY0jM7W9b24tT

BCdHnGgo/edit

https://docs.google.com/document/d/1PZkh3Sle21iZ1O4w0-CwVHT2ID3ddi3rnrWqHeU5Le8/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1F3U_ZoEhSqIaZn59w3nWrC165XK8RKcCXG6AXMKApQo/edit#slide=id.g7f4a7285a7_0_178
https://www.tfaforms.com/4823488
https://docs.google.com/forms/d/1cNXancoNVhI_XWLtKgzZ6SCY0jM7W9b24tTBCdHnGgo/edit


Тържества

Тържество за Васил Левски,изнесено от I б клас пред Vб клас-2018г

•

• Коледа

•

VбГЦОУД-2019г.   



Училищни мероприятия-2017-2018г.

• Участие в организирането на състезание“Ученически войни”по природни науки-
13.04.2018г.

• Ден на Водата -м.март 2019г.

• Ден на Земята-Учениците от VIIГЦОУД отбелязаха Деня на Земята с викторина,игри  и 

изработване на табла- м.април-2019г.



Училищни мероприятия-2018-2019г.

Не на тормоза в училище-м.февруари-2018г.-Vб клас

Участие за празника на училището-м.март 2018г.

Спортен празник-м.септември 2019г. -Vб ГЦОУД

Ден на розавата фланелка-м.февруари 2020г.- Vб ГЦОУД



Мероприятия (2020/2021г.)

По покана на община Самоков учениците от шести клас се включиха в 

инициатива по засаждане на брезички и оформяне на "Алея на здравето"

в местността Лаго-м.октомври 2020г.

През учебната година 2020/2021г. учениците  активно събираха капачки и се 

включиха в кампанията. 



Проект,,Подкрепа за успех"-Занимания по 

интереси(2021г.)

В края на учебната година учениците  от клуб" Млад пътешественик"

изготвиха презентация.

Линка е :https://studio.youtube.com/video/Ly4Em88llB0/edit

22 април-Ден на земята(2021г.)

Изготвяне на проекти и презентация от учениците,

участващи в клуб "Млад пътешественик" под 

надслов

,,Хармония между човека и природата“
https://studio.youtube.com/video/7eikvBFlrIM/edit



Писане на домашната работа по съответните предмети

Самоподготовка ОРЕС(2021г.)

Писане и изпращане на домашната работа за проверка

Ученето в клас



Занимания по интереси-ГЦОУД

Заниманията по интереси,протичат в зависимост от 

тематичното разпределение.

Посещение на STEM center

Макар и в ОРЕС среда учениците от VI

б ГЦОУД показаха умения

при приготвяне на сладки питки-

Благовец-25.03.2021г.



Занимания по интереси(2021г.)

Заниманията по интереси при VIб ГЦОУД клас 

преминават емоционално и разнообразно.

Активно се включват в колопоход,демонстриране 

на умения на въжения град и игри сред природата.



Екскурзии

Vб клас-Панорамата в Плевен-2018г.

Vб клас-Исторически музей в София-2019г.



Други професионални изисквания за изпълнение на 

длъжността.

Участие в обучения

1.Удостоверение за участие в квалификационен курс на тема ,,Дигиталните умения и ИКТ за 

педагогически специалисти“-19.06.-20.06.2017г. -1кв.кр.

2.,,Поколение на иновациите”-23.02.2018г. 

3.Сертификат за преминато обучение за защита на личните данни.-16.08-22.08.2018г.

4.Румъния 19век Антон Пану-българската следа в светското образование в Румъния-

18.06.2018г.

5.Работа с електронен дневник-16.09.2019г.

6.Работа с интерактивен дисплей и образователен софтуер moza book,classroom.-21.09.2019г.

7.Безопасност на движението по пътищата. Методика на преподаване-12.03..2019г-1кв.кр.

8.Презентационни умения на учителя-26.10.20118г.-27.10.2018г.-1кв.кр.

9.Играта като интерактивен метод на обучение в образователния процес-16.12.2018г.-

17.12.2018г.-1кв.кр.

10.Наставничеството в образователна среда-28.03.2019г.-29.03.2019г.-1кв.кр.

11.Портфолио на учителя. Атестация и самооценка в образованието-18.06.2020г.-1кв.кр.

12Дигитална география-07.06.2020г.-3кв.кр.

13.Обсъждане на учебните програми и учебните планове –м. IX 2020г.

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



Други професионални изисквания за изпълнение на 

длъжността.

15.Презентационни умения на учителя-26.10.20118г.-27.10.2018г.-1кв.кр.

16.Играта като интерактивен метод на обучение в образователния процес-

16.12.2018г.-17.12.2018г.-1кв.кр.

17.Наставничеството в образователна среда-28.03.2019г.-29.03.2019г.-1кв.кр.

18.Население на Европа-IV ПКС-13.11.2019г.

19.Портфолио на учителя. Атестация и самооценка в образованието-

18.06.2020г.-1кв.кр.

20. Алтернативни методи,проектно-базирани уроци и ролята на играта-

20.04.2020г.

21.Дигитална география-07.06.2020г.-3кв.кр.

22.Обсъждане на учебните програми и учебните планове –м. IX 2020г.

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

•



Други професионални изисквания за изпълнение на 

длъжността.(2020/2021г.)

24.„Указания и инструктаж за провеждане на НВО - 4 клас“ –м.V.2021г.

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

12 клас“-м.V.2021г.

26.„Указания за допълнителна работа в подкрепа на нуждаещи се ученици“ и 

„Занимания по интереси“.-м.V.2021г.

27.„Алтернативни и иновативни методи на работа с деца със СОП.   Планиране 

и отчитане на работата “ – дискусии по групи с ресурсния учител, 

педагогическия съветник, класните ръководители и преподаватели на тези 

ученици -1кв.кр.

28.Професионална квалификация-Учител по технологии и предприемачество-

м.VII.2020г.

29.„Компетентностен подход в образованието“ –м.III.2021г.-2кв.кр.

30.„Успешно взаимодействие между училището и семейството. Реална 

картина, възможности за реализиране и техники за позитивна комуникация“-

м.IV.2021г.-1кв.кр.

31.„Професионалният стрес – практически техники за превенция и справяне със 

стреса на работното място“ –м.IV.2021г.-1кв.кр.

22..Развитие на комуникативните умения -III ПКС-м.III.2021г.



V.Бъдещи планове

• Посещаване на обучителни курсове в областта на 

географията,интерактивни методи на преподаване по география. 

Иновативни и интерактивни методи по различните учебни 

дисциплини от прогимназиален етап.

• Прилагане на други иновативни методи на обучение;

• Усъвършенстване на уменията за подходящи-нови,интересни методи 

и средства на преподаване.

• Придобиване на II ПКС  



VI.Самонаблюдение

Обичам професията си.Стремя се да бъда добър и справедлив 

преподавател.Моята силна страна е да вдъхновявам учениците и да 

вземат участие в различни дейности и мероприятия.Най-голяма 

награда и удовлетвореност е постиженията,които показват моите 

учениците на олимпиадата по География и икономика.

• В часовете по география се стремя, да мотивирам учениците ,а оттам 

и да ги провокирам,като ги включвам в различни  дейности.

• Работя добре в екип. 

• В ГЦОУД се стремя,учениците да имат добри взаимоотношения,да се 

разбират,да си помагат помежду си ,да са си написали домашните и 

успешното им завършване по отделните предмети.



Благодаря за вниманието!

Изготвил: Анна Белишка
старши учител по География и икономика и 
ГЦОУД прогимназиален етап 


