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Част I.
Раздел 1.За учителя

Име:Даяна Иванова Зашкева

Длъжност: учител      

общообразователен учебен предмет в 

прогимназиален етап (Учител ЦДО)

Образование :  висше- бакалавър

E-mail: zashkeva.daqna@abv.bg

Приложение 1:

Европейски формат на автобиография



ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 Удостоверение – „Организация на образователния 

процес

 Удостоверение- „Образование в мултикултурна среда

 Сертификат за участие в обучение на тема: 

„Приложението на закона за предучилищното и 

училищното образование“

 Свидетелство за професионално- квалификационна 

степен- V

 Удостоверение- „Професионално портфолио на 

учителите и другите педагогически специалисти“



ВЪТРЕШНО-ИНСТИТУЦИАЛНА

КВАЛИФИКАЦИЯ

 Играта като интерактивен метод на обучение в 

образователния процес- 1 кредит

 Светиня за струга и българския народ – 8 ак.ч.

 „Приобщаващо образование“ -

институционална квалификация

 Дигиталните умения и ИКТ за педагогически 

специалисти“ 

 Повишаване мотивацията за учене у 

учениците чрез арт изкуство – стъпка по 

стъпка“ 



Част I.
Раздел 2.Педагогически практики

Философия на преподаването

 Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност.  

Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните 

потребности на учениците в процеса на учене. Моето 

убеждение е, че е необходимо индивидуалните различия 

да се разпознават, уважават и поощряват. Аз смятам, 

че всички ученици имат силни страни и целта на 

образованието е да ги идентифицира и надгражда. 

Освен основната цел на урока- предаване на информация, 

се стремя да разбера и вътрешния свят на своите 

ученици, техните стремежи и интереси,да бъда 

съветник, приятел и помощник.



ЧАСТ I.

РАЗДЕЛ 2.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 Създаване на подходяща атмосфера, при
които ученикът желае да учи и се чувства 
приятно.

 Правилно и трайно усвояване на учебния 
материал 

 Формиране на навици за самостоятелно 
учене

 Развиване на личностни и нравствени
качества

 Включване на всички ученици в работния процес

 Поддържане контакти с родителите на 
учениците оглед повишаване на тяхната
успеваемост.



ЧАСТ I.

РАЗДЕЛ 2.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ

 Творческа изява на учениците

 Спомагане за нравственото и естетическо

възпитание на учениците

 Преодоляване на конфликти в класа и 

сплотяване на групата

 Развитие на логическото мислене и 

надграждане на общата култура

 Усъвършенстване навиците за работата в 

екип



ЧАСТ I.
РАЗДЕЛ 2.
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

 Планиране на учебния процес

 Организиране самоподготовката на учениците в 
групата

 Индивидуална помощ на нуждаещите се ученици

 Проверка на подготовката им за следващия учебен
ден

 Организация на забавни,интерактивни и спортни
игри

 Работа в тясна връзка с учителите и класния
ръководител

 Опазване здравето и живота на учениците



Част I.
Раздел 3.
Методика на преподаване

 Самоподготовката протича по едно u също време 

при строго спазване на моментите за почивка

 Степенуват се по трудност учебните предмети, 

включени в самоподготовката

 Прегледажда се преподадения учебен материал

 Старателно се пишат домашните работи

 С оглед повишаване качеството на обучението се 

старая да прилагам групова работа, индивидуален 

подход и проверка на подготовката на групата  за 

следващия ден



Част I.
Раздел 4
Извънкласни  организационни  
дейности

„Сладкодумни страници“-

ЦДО 1-7 клас

2017 год.



ЖУРИ В КОЛЕДНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

15.12.2016Г.



ДЕН НА ЗЕМЯТА- ТОАЛЕТИ

ОТ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ



ФИТНЕС НА

ОТКРИТО

18.05.2017Г.



1 ЮНИ 2017 ГОД. - ПОСЕЩЕНИЕ НА

ДЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА И ИЗРАБОТВАНЕ НА

КНИГОРАЗДЕЛИТЕЛ



ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 191 ГОДИНИ ОТ

РОЖДЕНИЕТО НА ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ- 2018Г.



ТЪРЖЕСТВО ПО СЛУЧАЙ 3 МАРТ - 2019 Г.



ДЕН НА ЗЕМЯТА- 22.04 2019Г.


