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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ГРИВЕВА 

Адрес  2000 САМОКОВ; УЛ.»ХРИСТО ЗОГРАФСКИ»-48; БЪЛГАРИЯ 

Телефон  0879 062 301 

Факс   

E-mail  eli_1011@abv.bg 

 

Националност  българска 
 

Дата на раждане  01.03.1962 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  От 1.09.1983г. до настоящия момент-педагогически стаж 

• Име и адрес на работодателя  ОУ»Митр. Авкс Велешки», 2000 Самоков;ул.”Македония”-25 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Педагогическа дейност 

• Заемана длъжност  учителка 

• Основни дейности и отговорности  Преподавател от V клас до  VII клас 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  1988г.-1992г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ВПИ «Неофит Рилски» -Благоевград 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Педагогика на трудово- политехническата подготовка 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Учител по трудово-политехническо обучение със специализация Обществено обслужване 

СУ-ЦИУУ,гр.София –Втори клас квалификация по изобразително изкуство 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 

 Магистър 

 

Творческа личност с чувство за дълг. Професионално отношение към служебните 
ангажименти. Колегиалност, упоритост и екипни умения.Отговорност.Коректност. 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път или в 

професията, но не непременно 
удостоверени с официален документ 

или диплома. 

 
МАЙЧИН ЕЗИК  български 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 



  РУСКИ                                       НЕМСКИ                                        АНГЛИЙСКИ 

• Четене  отлично                       отлично                                  добро 

• Писане  отлично                       отлично                                   добро 

• Разговор  добро                           добро                                      средно 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в интеркултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и  

екипната работа са от съществено 
значение (например в културата и 

спорта) и др. 

 [ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

Презентационни  и комуникативни умения 

Работа в екип и в мрежа 

Работа в мултиетническа и мултикултурна среда 

Работа по проекти 

Работа с учениците за подготовка на изложби 

Реализиране на вътрешнопредметни и междупредметни връзки 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление и 
адмистрация на хора, проекти и 

бюджети в професионалната среда 
или  на доброволни начала (например  
в областта на културата и спорта) 

у дома и др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

Умения за работа в екип, дисциплинираност и самоинициативност. 

Работа в екип при партньорска дейност по различни проекти. 

Работа по проект „Младежки информационен център” към ДАМС; 

проект „Живеем и творим заедно” към МОН по Национална програма”Училището-
територия на учениците” ; Работа по програма „ Междуетническо 
взаимодействие” –фондация „Партньори България”;Работа по проект „Център по 
интереси-зона за свободна изява и развитие на учениците;Работа по проекти към 
„ЦОИДУЕМ”: „Фолклорът-богатство на народите”, ”Етнопалитра”,  „Да развием 
шарената черга”;”Традицията живе чрез нас“ 

 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 

В областта на информационните технологии-придобити по време на съответните курсове 
и при самостоятелна подготовка. 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

Създаване на мултимедийни продукти в часовете по компютърна графика и 
аудиовизуални изкуства. 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

• Сертификат за завършен компютърен курс за работа с програмите 

Mikrosoft Windows,Mikrosoft Word,Networks. • Удостоверение за “Обща 

компютърна грамотност” • Удостоверение за”Базови и специфични 

компютърни умения на учители по ИИ”-Windows,Exsel,Word,Pawer 

Point,Internet. • Удостоверение за “Методика на обучението по БДП” • 

Сертификат за”Разработване на документацията и организация на 

педагогическия процес за деца с допълнителни педагогически 

потребности/СОП/.Обучение по програма ФАР „Интеграция на 

ромското население”; Обучение към „Отворено образование ” – 

„Интерактивни методи за работа”; „Извънкласна работа с 

проблемни деца и деца в риск” към ДИУУ гр. София;; Сертификат 

по проект ”Идентифициране и подкрепа на деца с емоционални и 



поведенчески затруднения”; Публикации в местната преса и 

Регионален телевизионен канал „Рила”.Участие в първи и втори 

кръг на Втората национална конференция „Училището желана 

територия на ученика” с доклад и презентация. 

2016-2017 учебна година 

 Изработване в екип от специалисти на Училищна стратегия-м.VIII 

Участие в обучение „Нов закон за предучилищно и училищно 

образование“- м.IX 

Обсъждане на учебни програми, учебници, учебни планове-м.IX 

Изисквания за изготвяне на учебни планове и изпълнение на новите 

учебни програми-м.IX 

Разглеждане и обсъждане проекта на МОН-„Твоят час“-м.X 

Обучение по програма Еразъм -м.I . 2017г 

Квалификационен курс  на тема „Професионално портфолио на 

учителите, директорите и другитр педагогически специалисти“-

м.IV 2017г. 

Обучение на тема: „Деца с трудности в образованието“- м.V. 2017 

Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на 

деца и ученици с обучителни трудности.- м V . 2017 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 Кат. В 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

Педагогическа дейност 

Качественото образование подготвя учениците да определят своята съдба.  

Общи сведения:  Дейността на преподавателите е свързана с изграждане на взаимоотношение, 

взаимодействия и организационни връзки с  : Ученицитe;  Родителите; Учители и възпитатели 

от същото или от други училища;  Управленския и административен персонал на училището; 

Експерти в РИО и  МОН;  Институти и звена за квалификация на учители. 

 Философия на преподаване:Учебните предмети по които преподавам  имат  важна  роля за 

формирането и развитието на личността на детето.  Изобразителната дейност е вид форма на 

междуличностно общуване деца-деца, деца- възрастни, деца- общества.  Рисунките на децата 

свидетелстват за удивителна творческа енергия. Ролята на учителя е да я усили и съхрани с 

много обич към децата , с педагогически такт и майсторство. Отчитам ролята на семейството и 

смятам че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на 

ученика. Да създам подходящи условия,при които тези учебни предмети  да мотивират 

усвояването на обществен опит,да подготвят учениците за по-сложна познавателна 

дейност,предпоставка за развитието на естетични и социално- нравственни качества у тях.  

Вярвам, че ученикът може и да забрави информацията, но никога няма да забрави как се e 

чувствал в училище. Смятам, че ако имаме доверието и подкрепата на родителите, активното 

им участие и интерес към живота в училище, можем да осъществим чудото да създадем 

мечтатели, които един ден ще променят обществото 

Мотивация: Създаване на интерес и увлечение на учениците в изобразителната дейност, умело 
създадени и трайно поддържани с много знания, педагогическо майсторство и любов към 
професията. Откриване и развитие на творческите способности на учениците. Формиране на 
творчески вкус на учениците. Добронамерено, честно и справедливо отношение и винаги с 
любов към децата . Методи за формиране на изобразителни умения и навици - експеримент - 
упражнение - коригиране - оценяване 

Специални умения и компетенции: Иновативност и креативност - Умения за откриване на 
добри педагогически практики и прилагането им в педагогическата ми дейност - Връзка и 
сътрудничество с учители от цялата страна - Добри комуникативни умения - Умения за екипна 
работа - Поддържане на връзка и сътрудничество с родителите - Добри умения за работа с 
общественни и соц.организации- Работа по проекти 

 Основни функции : Планиране и подготовка на учебния процес. - Провеждане на обучение по 
съответните предмети. - Използване на подходящи образователни стратегии, методи и 
техники, които  дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация- отговарят на различни 
образователни потребности на учениците- мотивират учениците и стимулират личностното им 
развитие. - Обогатяване на учебния процес с интересни факти и занимателни елементи.  -
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 във всяка ученическа възраст и чрез всеки учебен предмет. - Формиране 
на положителни нагласи към ученето като ценност и изграждане на стратегии за активно и 
самостоятелно учене и за учене през целия живот. 



Настоящи отговорности : През учебната 2016/2017 г. моите задължения са съобразени с 
длъжностната характеристика на длъжността „старши учител.“ ;  - Учител по Изобразително 
изкуство, Технологии и предприемачество, ДТИ и Технологии на учениците от V до VII клас ;    
Председател на МО на  КОО“Изкуства“- ИИ,Технологии и предприемачество,ДТИ,Технологии, 
Музика и ФКС.; -Класен ръководител на VIIб клас;- Участвам в провеждането на 
квалификационно-методическа дейност ;- Разработване и изготвяне на учебни материали и 
програми;  - Подготовката, проектиране и реализацията на проекти обхващащи моите учебни 
предмети , както и проекти с междупредметни връзки; -Участие в работни групи и комисии с 
определена насоченост;  Класно ръководство; -Планиране и подготовка на възпитателно- 
образователния процес. -провеждане на възпитателно-образователна работа -формиране на 
знания,умения ,отношения и ценности -диагностика на постиженията и развитието на децата;   
-Организационни функции -опазване живота и здравето на децата;-Организиране на изложби;  
- Подготовка и провеждане на конкурси свързани с изобразителното изкуство; -Провеждане на 
консултации с ученици; -Работа по проект”Традицията живее чрез нас“ към ЦОИДУЕМ- 
ръководител на ателие „Дъга“.  

Изяви и извънучилищни дейности:  Участие в  конкурси и изяви  за детска рисунка на различно 
ниво;  Участие в училищни мероприятия и подпомагане изяви на колеги ; Участие в творчески 
работилнички и базари с благотворителна цел; Рисуване на открито –  училищен двор. В 
зависимост от сезона, темите и задачите се редуват и променят – пейзажи, колажи. 
Периодично събиране на природни материали, използвани в учебния процес; Изготвяне  на 
сценарий и организиране на тържество по случай завършване на учебната година. 

  Самонаблюдение: Моята най-силна страна като учител е добронамереното отношение, 
търпението и вярата в учениците. Учебният процес, изкуството, развиването на уменията у 
учениците изисква време и постоянство, но крайният резултат е поразителен. Моето най-
забележително постижение като преподавател не е отразено в дипломи и сертификати. За мен 
то е искарата в очите на ученика, старанието и желанието, което той не може да прикрие, и 
удоволствието да съдават красота със собствените си ръце.  

Обратна връзка :  Стремя се не само да науча, да покажа и да информирам моите ученици, но 
да ги моделирам доколкото това е по силите ми като добри хора, да уважават различното 
мнение, да бъдат толерантни.  Оценката, която поставям по изобразително изкуство е 
комплексна- включва дидактически и естетически показатели.Стремя се тя да поощрява 
интереса на ученика към участие в часовете по изобразително изкуство, да развива 
изобразителните си способности и творческо мислене.  Провеждам консултации с ученици не 
само в определеното за това време, но и винаги когато ме потърсят.  Изложбите, в които 
участват моите ученици, наградите които получават от конкурси, удовлетворението което 
изпитват при добре свършена работа е оценка за ефективността на моята работа. 

Бъдещи планове и цели:  Да усъвършенствам уменията си в планиране и подбор на подходящи 
методи, средства и материали.  Да провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и 
работа с различни източници на информация. Да развивам професионалните и личностните си 
качества чрез поддържащо обучение –курсове, семинари и други. 

 

 

 



Научно-методическа дейност 

В работата си по изобразително изкуство използвам учебниците на издателство „Анубис“, а по 
Технологии и предприемачество, ДТИ и Технологии- учебниците на издателство „Бит и 
техника“, тъй като имат подходяща за учениците от нашето училище образователна стойност, 
ясен снимков материал и графики. 

Образователна програма и учебно –методическа литература, с които работя са 

съобразени с ДОС, програмната система и училищния учебен план, учебната програма 

по съответния учебен предмет, стратегията за развитие на образователната институция, 

възрастта, индивидуалните потребности, способности и интереси на учениците. 

Инструментариум за формиране на  комуникативни и комуникационни умения, 

критично и конструктивно мислене и за ефективно търсене, извличане, подбор и 

преценка полезността на информация от различни източници, за определяне на 

достигнатото ниво на усвояване на знания и формиране на умения и планира задачи за 

подобряване на  резултатите и подкрепа чрез включване в дейности за компенсиране на 

установени пропуски. 

Технология на обучение на деца със СОП/ работа в методическото обединение/ 

техника за работа с уязвими групи и рискови звена 

Оценяване на образователните резултати/Скали за оценка /по ДОС 

 

Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и 
актуализиране във всеки един момент от дейността ми като учител 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 





 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Класирани ученици с анкетни карти „Награда на публиката“ от Годишната училищна изложба: 

I място- Ивана Челенкова  VIIаклас 

II място- Ивет Пенова  VIIб клас 

III място- Моника Попова  Vв клас 

 

Областен кръг от Национален конкурс  за детска рисунка „С очите си видях бедата“2017г.; 

I място –Стефания Кирилова Николова- V а клас 

 

Oтличени рисунки от Национален конкурс „Захарий Зограф“2017г. -експонирани в Градска 

художествена галерия „Професор Васил Захариев „-Самоков: 

Весела Караиванова- Vв клас 

Боби Занев- Viаклас 

 



Работа по проект „Традицията живее чрез нас“2016/2017г.   

 Ръководител на арт –ателие „Дъга“ 

    

 

 

 



Нашите талантливи художници участваха в създаването на празничната украса за Великден . 

         

На екскурзията по проект „Традицията живее чрез нас“ се докоснахме до бита и културата на 

нашите предци, до  българската духовност, видяхме  и бяхме съпричастни в 

изпълнението на стари местни обичаи и песни,  опитахме неповторими домашно 

приготвени гозби.  

 
 

      



             

 

 



2017-2018  учебна година 

Професионално развитие 

Оперативни програми и проекти 

1. Нов закон за предучилищното и училищното образование-

м.септември 

2. Разглеждане и обсъждане на проекта на МОН „Твоят час“ – м. 

октомври 

3. Професионално портфолио на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти.-. септември 

4. Дигитални компетентности по ИКТ-м. юни 

Регионални програми 

1. Разпознаване на обучителните затруднения и комплексна 

подкрепа на деца и ученици с обучителни трудности-м.май 

Вътрешно-институционални форми на квалификация 

1. Обсъждане на учебни програми, учебници, учебни планове-

м.септември 

2. Изисквания за изготвяне на учебните планове и изпълнение на 

новите учебни програми-м. септември 

3. Превенция на агресията. Стойностни модели на общуване. 

Приказки за ценностите. Механизъм за противодействие на 

училищния тормоз между деца и ученици в училище.-м. ноември 

 

 

 



ОУ“Митрополит Авксентий Велешки“-единственото в Община Самоков 

иновативно училище 

Иновативно училище – кандидатстване в процедура на МОН, одобрен за 

реализация в следващите три учебни години 

Фолклорното наследство – платформа за изграждане на можещи и 

мислещи личности 

Интегрирани открити уроци 

Шестокласниците от ОУ „Митр. Авксентий Велешки” се запознаха със 

спецификите на шопския фолклор. Те бяха част от интегриран открит урок, 

който се проведе в Историческия музей в града на 15 ноември.  Цялото 

това пъстро богатство беше представено пред шестокласници от трите им 

преподавателки Елена Гривева, Даниела Георгиева и Ралица Струмина.  

Г-жа Гривева въведе децата в спецификата на мъжката и женската носия, 

характеристиките, с които се отличават и елементите, които традиционно 

включват. Учениците с интерес отговаряха на зададените въпроси и 

нагледно успяха да видят част от експозицията на носии в Историческия 

музей. 

 

  



Интегриран открит урок Коледа 

Изложба с детски рисунки в Сарафската къща-град Самоков 

Обреден хляб-символи 

20.12.2017год. 

 

На 20 декември петокласници от ОУ „Митрополит Авксентий 

Велешки“  изнесоха открит урок „Коледа“ в Сарафската къща. За неговата 

подготовка се бяха погрижили учителите  Димитър Балабанов, Славея 

Петрунова, Елена Гривева, Даниела Георгиева и Ралица Струмина, 

работещи по програмата „Фолклорното наследство – платформа за 

изграждане на можещи и мислещи личности“. Специален гост беше г-жа 

Славчева,  началник отдел в РУО - София регион 

 

 



 

 

 

 



Пирински носии 

11.04.2018г. 

 

Учениците познават съществените признаци на фигуралната композиция. 

Разграничават видовете .Създават фигурална композиция по избрана тема, 

материал и техника на работа. По време на урока обогатиха знанията си с 

презентацията за пиринските народни носии. 

 

 



Нашите  ученици са сред първите в различни конкурси: 

 

В общински конкурс по повод 1ноември-Ден на народните будители 

отлично се представи Боби Занев от VIIб клас. 

В общински кръг от Национален конкурс „С очите си видях бедата“ 

при участниците от първа категория във втора възрастова група 

победители са : 

I място- Виктория Паунова -VIIб клас 

II място- Кристияна Машова- VIIб клас 

III място- Светослав Йосифов- VIа клас 

При участниците от първа категория в  трета възрастова група 

победители са : 

I място- Радина Огнянова-VIIб клас 

II място- Вяра Церовска -VIIб клас 

-В областен кръг от XVI Национален конкурс „Бог е любов“ 

призовите места отново са наши: 

            Възрастова група V-VI клас 

I място-Георги Аврамски- VIб клас 

II място-Светослав Йосифов-VIа клас 

III място-Ивана Александрова-VIб клас   

      Възрастова група VII-VIII клас 

I място- Вяра Церовска –VIIб клас 

II място- Виктория Паунова- VIIб клас 

III място- Радина Огнянова –VIIб клас 

- Моника Попова от VIв клас и Светослав Йосифов от VIа клас бяха 

класирани на  второ място в своите възрастови групи на XVIII 

Международен пленер по изобразително изкуство“Традиция, екология, 

творчество“ в конкурса за рисунка. 

- Талантливите художници от ОУ“Митрополит Авксентий Велешки“  са с  

отличия и благодарност от арт-конкурс „Битоля 2018-Малък битолски 

Монмартър“ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018-2019  учебна година 

Професионално развитие 

Вътрешно-институционални форми на квалификация 

1. Указания за новата учебна година-РУО София област-

м.септември 

2. Играта като интерактивен метод на обучение в образователния 

процес.-м.декември 

Външно-институционални форми на квалификация 

1. Мотивация, комуникация и работа в екип-м.април 

2. Светиня за Струга и българския народ. Педагогическо 

общуване.-м.април 

 

Иновативно училище  

Фолклорното наследство – платформа за изграждане на 

можещи и мислещи личности 

Открит интегриран урок „Поклади“ 

проведен на 07.03.2019г. в Сарафска къща-град Самоков 

 

 



За подготовката и провеждането на урока, свързан с празника Сирни 

Заговезни, бяха обединили усилията си преподавателките Славея 

Петрунова, Евелина Таинова, Елена Гривева, Даниела Георгиева и Ралица 

Струмина.   Чрез разказите на учителките и отговорите на въпросите на 

учениците се изясниха произходът и значението на Заговезни в родния 

календар, същността на ритуалите, свързани с празника. Добре подготвена 

бе и сценката, свързана с обичая Прошка: как се иска и дава прошка; кои са 

специфичните ястия за тази вечер; демонстрирано бе хамкане, както и 

запалване на червен конец; стана дума и за вярванията, свързани с всичко 

това. 

С изясняване на особеностите на песните, свързани с празника, бе 

показано певческото умение на всички. Момичета и момчета запяха, 

разделени на две групи, символично искащи и даващи прошка. голям 

интерес предизвикаха обредите, свързани с огъня. С особено внимание се 

посрещнаха направата и използването на оратници и благословиите, 

свързани с тях; стрелянето със стрели в моминските дворове; хорото около 

огъня, на което се хванаха всички; прескачането на позагасналия огън. 

Младите хора дълго ще помнят  препоръките на преподавателките да се 

пазят родните традиции. 

 

 

 

 



Открит интегриран урок Великден 

На 18.04.2019г. в ОУ"Митр.Авкс.Велешки" бе проведен открит интегриран 

урок "Великден" от екип учители, осъществяващи иновативна програма 

"Фолклорното наследство-платформа за мислещи и можещи личности". 

Децата научиха легенди за празника, обогатиха знанията си от гледна 

точка на фолклора, пяха тематично свързани народни песни и украсяваха 

великденски яйца по традиционен начин. Поканена бе известната 

самоковска художничка Елена Белстойнева, която демонстрира как тя 

украсява великденските яйца. 

 

 



Проект „Плетеница“ 

с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ 

     Дейности: 

• Празничен календар 

• Посещение на грънчарска работилница-докосване до занаятите на 

предците, творческа дейност. 

• Игрите на баба 

• Пътуващо училище „Родолюбие“ 

• Създаване на годишен календар 

 

 



 

 

 

 

 



Нашите ученици спечелиха призовите места в редица конкурси 

за детска рисунка 

Международен конкурс, организиран от Учителско дружество Ниш, 

Република Сърбия : 

III място- Моника Попова от VII б клас 

Похвала за отлично участие за Ива Стоянова от VII б клас и Ивана 

Александрова от VII б клас 

 

Специална награда от национален конкурс за детска рисунка „Захарий 

Зограф“ спечели седмокласника Павел Вълков. 

 

Национален конкурс „Възкресение Христово“- сертификат за отлично 

представяне в конкурса по изобразително изкуство получи Десислава 

Сиракова от V б клас. 

  

Конкурс за детска рисунка към XIX Национален пленер „Традиция, 

екология, творчество“ –поощрителни награди за : 

Моника Попова от VII в клас 

Десислава Гривева отVI Iв клас 

 

Областен кръг от XVII Национален конкурс „Бог е любов“: 

Възрастова група V-VI клас 

I място – Александър Стефанов V б клас 

III място- Иван Димитров-VI б клас 

Възрастова група  VII-VIII клас 



I  място- Моника Попова VII в клас 

II място- Стефания Николова VII а клас 

 

Общински кръг от Национален конкурс „С очите си видях бедата“: 

Втора възрастова група 

I място-Иван Димитров -VI б клас 

II място-Виктория Милева -Vб клас 

III място-Славина Захариева-VII б клас 

Трета възрастова група 

I място- Павел Вълков- VII б клас 

 

 

 


