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Съдържание



• ОУ,,Митрополит

• Авксентий Велешки’’

Моето училище



Знанието е съкровище, което ще 

последва своя собственик 

навсякъде



• Лична информация

• Име: Анна Спасова   
Белишка

• Дата  и място на  раждане
:12.02.1976г. в гр.София

• Местоживеене: гр. 
Самоков

• Длъжност: Старши учител 
по География и икономика 
и учител ЦДО

• e-mail :anbe@abv.bg

1.1                 Автобиография



• Средно образование:

• 1991-1994г.-СОУ,,Отец Паисий’’, гр. Самоков

• Висше образование- 1994-1999г. - ЮЗУ,,Неофит 
Рилски’’,гр.Благоевград-магистър-географ и 
професионална квалификация – учител по 
география

1.1               Образование



• ,,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.

1.2 Философия на преподаване



• 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.

• ’Доброто преподаване изисква 
повече задаване на верните 
въпроси, отколкото даване на 
верните отговори.’’ 

• Джоузеф Алберс

• 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

1.2 Философия на преподаване



1.2 Педагогически практики

• 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 ЦДО:

,,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!



1.3 Методика на преподаване

• 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.

• В уроците ми заемат прилагането и 
използването на ИКТ.



Обратна връзка

• Учат с интерес;

• Искат да знаят и могат;

• Моите ученици:

• Имат състезателен дух;

• Искат все повече от мен;

• Постигат високи според 
възможностите си 
резултати.



Моите ученици-VI,,а”-ЦДО



1.4 Извънкласни дейности

• Динамичен е живота в училището и това кара учениците 
активно да участват във всички общоградски изяви, 
състезания, конкурси и чествания.

• Тази година в календара на училището бяха заложени 
следните мероприятия в които активно се включиха 
учениците.Активно е участието на учениците от VIа-ЦДО

• По случай деня на учителя- 05.10. –Сценка представена от 
учениците VI,,а“ЦДО-Моя любим учител из ,,Автобиография 
на Бр.Нушич

• Христофор Колумб-19.10.-Презентация и табло с, което 
учениците от V клас се запознаха с откривателя на Америка.



1.4               Извънкласни дейности

• По-случай коледните 
празници учениците от VIа 
ЦДО представиха пред 
останалите групи от ЦДО -

• ,,Коледуване"



1.4 Извънкласни дейности

• 1.Участие на ученици VIа –ЦДО 
в Сладкодумни страници със 
сценка,,Дядо и ряпа“

• 2.22-март-Ден на водата-
Премина чрез забавно 
състезание между ученици от 
всички шести класове

• 3.01.04.Ден на смеха-взеха 
участие ученици-VIа-ЦДО

• 4.22-април-Ден на Земята-
Ученици от VIа ЦДО 
представиха герои от приказки 
с костюми от отпадъчни 
материали-,,Пипи дългото 
чорапче”.



Дейности

• Животните около нас

• С гора от ръце,кой да 
отговори-така премина 
един вълнуващ урок пред 
II клас

• Учениците показаха 
своите знания за видовете 
животни и доказаха 
тяхното значение. 



Част II Приложения

• Образование и обучение

• От 1991-1994г.-СОУ,,Отец Паисий”-гр.Самоков-средно 
образование

• 1994-1999г.-ЮЗУ,,Неофит Рилски”-гр.Благоевград-висше-
магистър-географ и професионална квалификация-учител 
по география.



Обучения

• 1. Обсъждане на учебните програми,учебници,учебните 
планове-м.IX 2016г.

• 2.Нов закон за предучилищното и училищното 
образование-м.IX 2016г.

• 3.Разглеждане и обсъждане проекта на МОН,,Твоят час”-
м.X 2016г.

• 4.Професионално портфолио на учителите,директорите и 
другите педагогически специалисти-м.IV 2017г.



Постижения

• Класиране на Радина Огнянова-
77т. и Калоян Гьошарков-70т. с 
най-много точки на общински 
кръг на олимпиадата по 
география, която се проведе на 
21.01.2017г.

• Достойно представяне на 
Радина Огнянова-134т. на 
областен кръг по география.



Грамоти

• Участие на Ивет Пенова от 7б клас в конкурс "Не се 

гаси,туй що не гасне“.

• Достойно представяне

• и получи грамота



Грамоти

• Грамота за 

подготовка на 

ученици,спечелили 

първото място в 

Национален конкурс 

"Зелената планета 

2016“в номинация 

“Еко-обектив“

• 17.06.2016г.





2017-2018

Учебна година
• Част I

• Част 1.За учителя

• Част 2.Педагогически практики

• Част 3.Методики на преподаване

• Част 4.Извънкласни организационни 
дейности

• Част II

• Приложения 



За учителя

• Преподавателска заетост:
• География и икономика-Vа,Vб,Vв,VIа,VIб,VIв и VIIа,VIIб и VIIв                                                             

• Изобразително изкуство-Vа

• Технологии и предприемачество-Vа

• Класен ръководител на Vб клас



• Използвам подходящи образователни 

методи ,техники ,които да дават 

оптимални резултати в дадена учебна 

ситуация.

• В работата си прилагам основно 

беседата,сравнението работа по 

групи,табла,самостоятелни игри.

• Използвам ИКТ.Разработвам 

презентации.Работя с тестове, учебни 

помагала работни листове и 

допълнителни материали за любопитни и 

искащи  да научат неща липсващи в 

учебника.



Сертификати,удостоверения
• Сертификат за участие в 

квалификационен курс на тема

• ,,Професионално портфолио на 

учителите,директорите и други 

педагогически специалисти”

• 29.04-30.04.2017г.

• Удостоверение за участие в 

квалификационен курс на тема 

,,Дигиталните умения и ИКТ за 

педагогически специалисти“

• 19.06.-20.06.2017г. 

• Сертификат за участие в обучение 

на тема

• ,,Поколение на иновациите”

• 23.02.2018г 

• Сертификат за преминато 

обучение за защита на личните 

данни.

• 16.08-22.08.2018г



Олимпиада

• 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. на Елизабет Григорова,която се 

класира на национален кръг.



Грамоти

• Грамота за участие в националния 

кръг на олимпиадата по  География 

и икономика

• Грамота за ръководител на 

ученик,участвал в националния кръг 

на олимпиадата по География и 

икономика

• 27.04.-29.04.2018г.

• Грамота за подготовка на ученик за  

модул“Талантлив географ“в 

Национално състезание по 

природни науки и 

география“Акад.Любомир Чакалов“

• 10.06.2018г.



Сертификати

• Отлично представяне на Габриела 

Стоянова-Vа клас в международен 

конкурс 

• Битоля 23.05.2018г.



Коледа

Тържество на Vб клас



Училищни мероприятия
Не на тормоза в училище

м.февруари



Тържество за Васил Левски

изнесено от 1б клас пред 5б 

клас



Ден на Земята

• Участие в организирането на 

състезание“Ученически войни”по 
природни науки

• 13.04.2018г.



Мероприятия

• Поздрав за завърщване на 1бклас от 5б 

клас

Представяне  на презентация  за 

животните пред учениците от IIв клас с 

класен ръководител Даниела Иванова 

М.май2018 



Екскурзия-5б клас



Завършване на 5бклас
• Отличници



Проект"Твоят час"
Клуб "Млад       

пътешественик"



Проект"Твоят час"



Клуб"Млад пътешественик"

• Хижа Шумнатица



• Учениците от клуб ,"Млад 

пътешественик "активно се 

включиха  по почистването на Лаго 

• м.април



Клуб  "Млад 

пътешественик"

• Засаждане на дръвчета

М.април



Учениците от клуб "Млад     

пътешественик“се включиха в  

тържеството       по случай 2-ри юни-

Ден на Ботев



2018-2019

Учебна година
• Част I

• Част 1.За учителя

• Част 2.Педагогически практики

• Част 3.Методики на преподаване

• Част 4.Извънкласни организационни 
дейности

• Част II

• Приложения 



Сертификати,удостоверения

• Сертификат за участие в обучение 

• "Регламент за защита на личните 

данни”

• 16.08.-22.08.2018г.

• Удостоверение за участие в 

тематичен курс на тема 

"Презентационните умения на 

учителя“

• 26.10-27.10.2018г.

• Удостоверение за участие в 

квалификационен курс на тема

• “Играта като интерактивен метод 

на обучение в образователния 

процес“

• 16.12.-17.12.2018г.



Сертификати,удостоверения

• Удостоверение за участие в 

квалификационен курс на 

тема“Играта като интерактивен 

метод на обучение в 

образователния процес“

• 16.12.-17.12.2018г.

• Удостоверение за преминато 

обучение в квалификационен курс 

на тема ”Наставничеството в 

образователната среда“

• 28.03.-29.03.2019г.



Педагогически  практики

• Всяко знание се илюстрира с интересни 
примери и изготвяне на презентации по 
дадена тема.

• Представяне на страните в Европа.

• Проверител в РУО София-регион на 
олимпиадата по география и икономика-
м.март



Дейности

• Участие на учениците от VIIЦДО в 

коледната работилница.

• м.декември



Дейности

• Учениците от VIIЦДО  представиха 

пред 1а,1б, 1в,4в и 4г клас 

традицията за Баба Марта и им 

закачиха ръчно изработени 

мартенички.Първолаците  пък бяха 

подготвили рецитал.

• м.март



Мероприятия

Ден на Водата
м.март

Ден на Земята
Учениците от VIIЦДО отбелязаха Деня на Земята 

с игри ,изработване на табла. 

м.април



Учениците от VIIЦДО

активно се включиха в боядисване на 

великденско яйце

,,Учениците от VIIЦДО

активно се включиха в 

събирането на капачки.



"С поглед в 

бъдещето-училището 
има смисъл"

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



Училищни мероприятия
Спортен празник

Учениците от VIIЦДО се включиха             

изработвайки табло

м.май

24 май-Ден на българската просвета 

и култура



Благодаря за вниманието!


