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За контакт

Елина Бориславова Даганова

Служ. тел.: 0885 600627        

Email: elina.daganova@gmail.com



Образование

• Висше образование – Биолог, 
бакалавър – СУ „Св. Климент 
Охридски“

• Професионална квалификация -
СУ „Св. Климент Охридски“
• Учител по биология

• Учител по информационни 
технологии



ПКС

• Свидетелство за 
ПЕТА 
професионално-
квалификационна 
степен

04.11.2015 г.



Сертификат – английски език

• Сертификат със 
завършено A2 
Waystage ниво по 
английски език

19.02.2015 г.



Удостоверения - БДП

Удостоверение 
за завършен 
курс по 
Методика на 
обучението на 
децата и 
учениците по 
БДП в V-VIII
клас

18.03.2016 г.

Удостоверение 
за завършен 
курс на тема 
„Специфични 
умения за 
работа в 
комисия по 
БДП“

05.03.2017 г.



Месторабота и длъжност

• ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков

• Учител по информационни технологии, биология и здравно 
образование и човекът и природата



Философия на преподаването

Преподаването в същността си е да дадеш знания и да 
научиш на различни умения учениците си. За да постигнеш 
успех в тези си цели обаче, е необходимо да предизвикаш 
интерес към предмета, да убедиш децата, че всяко от тях може да 
разбере и научи учебния материал. Участието в различни работи 
по проекти, упражнения, учебни игри разнообразява уроците и 
прави ученето по-приятно.

За мен е важно учениците да се заинтригуват от изучавания 
материал, защото само така би могло да се постигне максимален 
ефект. Важно е и да се учат да работят заедно, като си помагат, а 
не като се конкурират. Дори малките постижения трябва да 
бъдат видяни и отбелязани, така че ученикът да знае, че има 
смисъл да се старае.



2016-2017
учебна година



Съдържание

• Сертификати, удостоверения

• Грамоти

• Сайт по информационни технологии

• Участие в училищния живот
• Поддръжка на сайта на училището

• Изработване на покани, брошури, грамоти

• Училищна украса

• Празници

• Проект „Твоят час“



Сертификати, удостоверения (1)

Сертификат „Microsoft 
Innovative Educator“, 
получен след обучение в 
курс на тема „Облачни 
технологии в 
образованието“

11.09.2016 г.



Сертификати, удостоверения (2)

Сертификат за 
участие в 
обучение на тема 
„Приложението
на закона за 
предучилищното
и училищно
образование –
стъпка по 
стъпка“

10.09.2016 г.

Удостоверение за 
участие в 
квалификационен
курс на тема
„Професионално
портфолио на 
учителите, 
директорите и 
другите
педагогически 
специалисти“

29.04.2017 г.



Сертификати, удостоверения (3)

Удостоверение за 
участие в 
квалификационен
курс на тема 
„Дигиталните
умения и ИКТ 
за 
педагогически 
специалисти“

25.06.2017 г.

Удостоверение за 
участие в 
квалификационен
курс на тема
„Разпознаване
на обучителни
затруднения и 
комплексна 
подкрепа на 
деца и ученици
с обучителни
трудности“

27.06.2017 г.



Грамоти (1)

Грамота за подготовка на 
ученици, спечелили първото
място в Национален конкурс 
„Зелената планета 2016“ в 
номинация „Еко-обектив“.

17.06.2016 г.



Грамоти (2)

Грамота за участие в конкурс 
„Предизвикателствата на 
първите дни в училище“

Публикация на есето, участвало 
в конкурса в mladuchitel.com

01.11.2016 г.

https://mladuchitel.com/2016/11/16/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3-%D0%B6%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/


Грамоти (3)

Диплом като 
ръководител на 
награден ученик от 
Осми международен 
конкурс за компютърна 
рисунка и колаж 
„Творчество без 
граници“, Хасково 2017

05.05.2017 г.



Грамоти (4)

Грамота за активна 
педагогическа работа и добри 
резултати от Общински съвет –
Самоков

24.05.2017 г.



Сайт по информационни технологии (1)

elinadaganova.wixsite.com/itveleshki

http://elinadaganova.wixsite.com/itveleshki


Сайт по информационни технологии (2) 

Създаденият от мен сайт има за цел:

• да покаже най-добрите ученически работи, свързани с 
информационните технологии

• да бъде източник на информация за родители и ученици, 
показвайки дейността в часовете по ИТ

• да стимулира учениците, така че, запознавайки се с добрия
пример на своите съученици, да се стараят повече и в 
своите практически задачи

• да информира за новости в областта на ИТ

• да покаже постиженията на заслужили ученици



Участие в училищния живот
Поддръжка на сайта на училището

• Поддръжка на 
училищния сайт с 
актуалните новини, 
документация, 
снимков материал

• Публикации във 
връзка с училищните 
мероприятия в групата 
на училището във 
фейсбук

veleshki.com

http://www.veleshki.com/?


Участие в училищния живот
Изработване на покани, брошури, грамоти

• Изработване на 
покани, брошури, 
грамоти за 
различни 
училищни 
мероприятия
• 15 септември

• Празник на 
училището

• 15 юни и др.



Участие в училищния живот
Училищна украса

• Участие в украсата на 
училището по повод 
различни празници



Участие в училищния живот
Празници (1) 

• Изработване на макет по 
повод Световния ден за 
защита на животните –
4 октомври

• Участие в провеждането на 
състезание между 
учениците по повод 
Световния ден на водата –
22 март



Участие в училищния живот
Празници (2) 

• Участие в Патронния 
празник на училището 
със сценката „Малкият 
художник“ – 17.03.2017г.

• Организиране на еко ревю по повод 
Международния ден на Земята – 22 април, 
на тема „Приказни еко герои“

• Изработка на костюми – „Спондж боб“, 
„Патрик“, „Ариел“, „Цар Тритон“

• Изработка на награди за всички участници –
медал за отлично представяне



Участие в училищния живот
Празници (3) 

• Участие в 
организацията на 
ежегодна изложба на 
домашни любимци –
26.05.2017г.



„Хиляди дървета за децата на България“

• Участие в инициативата 
КОГАТО СТАНЕМ 100 000 -
ЩЕ ПОСАДИМ ГОРА, 
благодарение на която
училището получи 100 
дръвчета, засадени тази
пролет в обезлесен район 
около гр. Самоков

http://gorata.bg/


Проект „Твоят час“
Създаденият клуб 
„Компютърът – учител и приятел“
работи по разнообразни теми 
през учебната година, част от които:

• изработка на баджове;

• направа на картички, участващи в коледния 
базар;

• направа на картички по повод 8 март, 
рождени дни и др. ;

• участие в конкурс за компютърна рисунка и 
колаж, в който една от рисунките беше 
наградена, а други три участваха в изложбата 
в гр. Хасково;

• открит урок на клуба пред ученици от втори 
клас, който беше създаден с изцяло 
интерактивни методи и анимации.



2017-2018
учебна година



Съдържание

• Сертификати, удостоверения

• Грамоти

• Участие в училищния живот
• Изработване на покани, брошури, грамоти

• Училищна украса

• Празници

• Проект „Твоят час“

• Олимпиади



Сертификати, удостоверения (1)

Сертификат 
за участие в 
семинар 
„Смислено 
внедряване 
на 
технологии
“

13.06.2017 г.

Удостоверение за 
участие в 
квалификационен 
курс 
„Професионално 
портфолио на 
учителите, 
директорите и 
другите 
педагогически 
специалисти“

29.04.2017 г.



Сертификати, удостоверения (2)

Удостоверение за участие в 
онлайн семинар на тема 
„Специфични цели на 
обучението по 
информационни 
технологии в 7 клас“

21.06.2018 г.



Грамоти (1)

Диплом като ръководител 
на награден ученик от 
Девети международен 
конкурс за компютърна 
рисунка и колаж 
„Творчество без граници“, 
Хасково 2018

04.05.2018 г.



Грамоти (2)

Грамота за подготовка на 
ученик за модул 
„Талантлив биолог“ в 
Национално състезание по 
природни науки и 
география „Акад. Любомир 
Чакалов“

10.06.2018 г.



Участие в училищния живот
Изработване на покани, брошури, грамоти

• Изработване на 
покани, брошури, 
грамоти за 
различни 
училищни 
мероприятия
• 15 септември

• Празник на 
училището

• юбилеен вестник 

и др.



Участие в училищния живот
Училищна украса

• Участие в украсата на училището по 
повод различни празници



Участие в училищния живот
Празници (1) 

• Изработване на табло по 
повод Световния ден за 
защита на животните –
4 октомври

• Участие в организирането на 
състезание „Ученически 
войни“ по природни науки –
13.04.2018 г.



Участие в училищния живот
Празници (2) 

• Участие в 
Патронния празник 
на училището с 
макет на 
Самоковското-
рилско богословско 
училище, 
„построяването“ му 
на сцената и участие 
на ученици –
22.03.2018г.



Проект „Твоят час“
Създаденият клуб 
„Компютърът – учител и приятел“ 
работи по разнообразни теми 
през учебната година, част от които:

• направа на картички, участващи в 
коледния базар;

• направа на картички по повод 8 март, 
рождени дни и др. ;

• участие в конкурси за компютърна 
рисунка;

• отбелязване на 22 май - Международен
ден на биологичното разнообразие;

• участие в заключителния информационен 
ден на проекта в гр. Сливница с изложба.



Проект „Твоят час“
Награди от конкурси

Първо място за Моника Попова в 
XII Национален конкурс "Морето, 
морето, морето..." за литературно 
творчество и компютърна рисунка, 
Варна, 2017 г. 

Бронзов медал за Моника 
Попова в IX международен
конкурс за компютърна рисунка и 
колаж „Творчество без граници“, 
гр. Хасково, 2018 г.



Проект „Твоят час“
Отбелязване на 22 май - Международен ден на биологичното
разнообразие

• Съвместно табло и видео на клуб „Компютърът – учител и 
приятел“ и клуб „Космически детективи“– 22.05.2018г.



Проект „Твоят час“
Участие в заключителния информационен ден на проекта в 
гр. Сливница с изложба

• С изложба на 
компютърни рисунки 
клуб „Компютърът -
учител и приятел“ се 
включи в 
заключителния
информационен ден
по проекта „Твоят
час“ за Софийска 
област, проведен на 6 
октомври 2018 г. в 
зала „ Арена“, 
гр.Сливница.



Олимпиади
Олимпиада по информационни 
технологии

• Проектът „Богатството
от занаяти на 
България“ на 
шестокласничката
Моника Попова премина
областния кръг и беше
предложен за 
национален, след като го 
представи пред комисия в 
гр. Ботевград.



Олимпиади
Олимпиада по биология и здравно образование

•4 класирани ученици на областен кръг

• Резултати: 

- между 46,14% и 61,43% от максималния брой точки 
за страната



2018-2019
учебна година



Съдържание

• Сертификати, удостоверения

• Отличия, грамоти

• Сайт на VI „а“ клас

• Участие в училищния живот
• Изработване на покани, брошури, грамоти
• Училищна украса
• Празници

• Клуб „Компютърът – учител и приятел“

• Олимпиади



Сертификати, удостоверения (1)

Сертификат 

„Design fundamentals“

09.2018 г.



Сертификати, удостоверения (2)

Сертификат 

„WordPress Basics for Teachers -
September 2018 – Certificate“

17.10.2018 г.

Удостоверение за участие в курс 

„WordPress.com – въведение 
в работата с WordPress“

23.10.2018 г.



Сертификати, удостоверения (3)

Удостоверение за преминато обучение в 
квалификационен курс на тема

„Облачни технологии и тяхното 
приложение в образованието“

24.10.2018 г.

Удостоверение за 
участие в 
квалификационен 
курс на тема

„Играта като 
интерактивен 
метод на 
обучение в 
образователния 
процес“

28.12.2018 г.



Сертификати, удостоверения (4)

Удостоверение за преминато обучение в 
квалификационен курс на тема

„Наставничеството в 
образователна среда“

1.04.2019 г.



Отличие „Неофит Рилски“

Награда от МОН -
почетното отличие 
„Неофит Рилски“
за дългогодишна, 
цялостна
високопрофесионална
трудова дейност в 
системата на 
предучилищното и 
училищно образование.

05.2019 г.



Грамоти

Диплом като ръководител 
на награден ученик от 
Десети международен 
конкурс за компютърна 
рисунка и колаж 
„Творчество без граници“, 
Хасково 2019

03.05.2019 г.



Сайт на VI „а“ клас

https://elinadaganova.wixsite.com/myclass

• Сайтът на класа 
съдържа 
разнообразна 
информация и 
се актуализира с 
всички важни 
новини в бутон 
„Блог“

https://elinadaganova.wixsite.com/myclass


Участие в училищния живот
Изработване на покани, брошури, грамоти

• Изработване на 
покани, брошури, 
грамоти за 
различни 
училищни 
мероприятия
• 15 септември

• Празник на 
училището

• юбилеен вестник 

и др.



Участие в училищния живот
Училищна украса

• Участие в украсата на училището по 
повод различни празници



Участие в училищния живот
Празници

• Изработване на табло 
по повод Световния 
ден за защита на 
животните – 4 
октомври



Клуб „Компютърът – учител и приятел“
Награди от конкурси (1)

Второ място за Моника Попова от 
XIII Национален конкурс за 
литературно творчество и 
компютърна рисунка "Морето, 
морето, морето...", Варна, 2018 г.

Специална награда за Моника 
Попова от Националния дворец 
на децата в XXII Национален 
конкурс „Любовта в нас“, Варна, 
2019 г.



Клуб „Компютърът – учител и приятел“
Награди от конкурси (2)

Трето място за Моника Попова от 
IX Национален конкурс за 
компютърна рисунка и колаж
„Виртуална пролет 2019“

Златен медал за Габриела
Стоянова от X Международен
конкурс за компютърна рисунка и 
колаж „Творчество без граници“, 
гр. Хасково, 2019 г.



Клуб „Компютърът – учител и приятел“
Награди от конкурси (3)

Първо място за Моника Попова в конкурс по повод Световния ден на 
околната среда - 5 юни 2019 г., организиран от РИОСВ – София. 
Мотото на празника е: ,,Заедно можем да победим замърсяването на 
въздуха”.



Клуб „Компютърът – учител и приятел“
Открит урок пред четвъртокласници

Учениците от клуб „Компютърът – учител и приятел“ запознаха
четвъртокласници с програмите, които ще изучават по информационни
технологии в 5 клас. Използвайки PowerPoint, Word, Excel и Paint, 
представиха на по-малките си съученици анимирана приказка, 
кръстословица, забавни въпроси и други изненади.



Клуб „Компютърът – учител и приятел“
Дейности през 2018-2019 учебна година

• Участия в конкурси
• Изработка на книгоразделители
• Създаване на GIF-ове
• Запознаване с изкуството Аscii-art
• Проекти в PowerPoint
• Създаване на видео приказка
• Открит урок пред IV класове
• Сертификати за участниците в клуба



Награди на ученици с отлични изяви и постижения в областта на 
информационните технологии и биологията

Моника Попова бе наградена от Ротари
клуб - Самоков за отлични постижения 
в областта на науката. Тя получи и 
парична награда от 300 лв., с която клубът
цели да покаже добрия пример от труда на 
учениците пред цялото общество.

Учениците Моника Попова и Габриела
Стоянова бяха отличени като ученици
на 2019 година за Софийска област за 
своите високи постижения в конкурси и 
състезания и наградени с грамоти и 
статуетки от РУО – София регион.



Олимпиади
Олимпиада по информационни технологии

Проекти:

• „Едноклетъчни организми“ с автор Моника Попова – VII клас

• „Древен Египет“ с автор Мария Атанасова– VI клас

Преминали областния кръг и предложени за национален.



Олимпиади
Олимпиада по биология и здравно образование

•6 класирани ученици на областен кръг

• Резултати: 

- между 36,98% и 53,62% от максималния брой точки 
за страната


