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 Раздел 1. За учителя
 Име:  Иванка Цветкова Терзийска

 Длъжност:  Начален учител в ОУ,,Митрополит Авксентий 
Велешки’’,гр.Самоков ;

 Образование :   висше ; образователно-квалификационна 
степен- бакалавър; специалност- начална училищна педагогика ;

Професионална квалификация Начален учител ;

 Диплома серия ЮЗУ-99,№ 500659 ОТ 1999 г. от ЮЗУ,,Неофит      
Рилски’’, гр.Благоевград ;

•    Придобита IV професионалноквалификационна степен ;

 Специализация: Техника и технологии

 Общ педагогически стаж: 10 г. 2 м.

 Контакти

Служебен адрес:гр.Самоков,ул.,,Македония’’ 25

Телефон: 0879062300

E – mail: vanq_terziiska76@abv.bg



 Раздел 2. Педагогически практики

Философия на преподаването

Мисля, че най-добри резултати се постигат тогава, когато има ясно изградени правила в

класната стая, които първо трябва да изпълнявам аз и след това да изискавам от учениците.

Никога не забравям, че срещу мен стоят личности, към които показвам необходимото пове-
дение, защото желая да получавам същото. Стремя се да бъда справедлива и обективна. За

мен ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро да събуди жела-
нието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване.Затова и в своята работа се 

стремя да подтиквам учениците да мислят ,да търсят и да откриват.Съобразявам се с

индивидуалните потребности на всеки ученик и прилагам различни педагогически техники за

усвояване на необходимите знания.Стремя се да спечеля доверието на учениците си, да ги 

накарам да обикнат училището и да бъда и мама и приятел, но в същото време да запазя 

отношенията учител-ученик.За мен е много важно да не ги разочаровам и да не изгубя 

тяхното доверие.С личния си пример се стремя да мотивирам и предизвикам креативност и

съзнателност ,да спомагам активно за създаването на емоционално и социално интелигентни

хора ,с открита гражданска позиция.



ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ 

1. Изпълнявам в рамките на работния ден преподавателска дейност в 

зависимост от утвърдените нормативи. 

2. Изпълнявам задачи, възложени по компетенции, съгласно 

изискванията на КТ, ЗНП, ППЗНП и други нормативни актове. 

3. Отговарям за правилното водене и съхранение на учебната и 

училищната документация в съответствие с изискванията на 

нормативните актове. 

4. Спазвам всички задължения при изпълнение на възложената 

работа, съгласно чл. 126 от КТ. 

5. Спазвам Правилника за вътрешния трудов ред. 

6. Повишавам професионалната си квалификация.



 Раздел 2. Педагогически практики

Основни функции

 Планирам и подготовям  учебния процес;

 Провеждам обучението по различните учебни предмети;

 Провеждам консултативна дейност с ученици и родители и ежеседмични сбирки с 
колеги от МО;

 Обогатявам  учебния процес с интересни факти и занимателни

 елементи;

 Използвам подходящи образователни стратегии, методи и

 техники, които :

- дават оптимален резултат в конкретната учебна ситуация;

- мотивират учениците и стимулират личностното им развитие;

- реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки;

 Изграждам общи знания, умения и отношения и ценности във

всяка ученическа възраст;

 Формирам положителни нагласи към ученето като ценност;

 Оценявам и отчитам  постиженията на учениците и на учебния

 процес;

 Опазвам живота и здравето на учениците;

 Вземам участие в курсове и семинари с цел повишаване на квалификацията и 
поддържане на съвременно и актуално ниво на преподаване ;



 Раздел 3. Методика на преподаване

В центъра на учебно-възпитателния процес поставям ученика с

неговата познавателна, емоционална и творческа дейност – да решава проблеми,

да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си. Използвам подходящи

образователни техники и различни методи на преподаване в зависимост от

методичната единица, учебните планове и програми, специфичното за учебния

предмет съдържание. В уроците си използвам педагогически технологии с

насоченост към активиране и оптимизиране на работата с учениците. Такива най-
често прилагани технологии са:технологията на груповата работа, игровите

технологии,задачи със състезателен характер.Изключително важна за мен във всеки

урок е нагледността. В процеса на учене поддържам подходяща за работа 
атмосфера.

Формирам у учениците разбирането за ученето като

съзнателно усилие, изискващо организираност, самодисциплина,

самостоятелност и отговорност.



 Раздел 3.Основни методически средства

- Образователни учебни планове, програми и  учебно-методическа

литература;

- Работя с учебниците на издателство,,Булвест’’,тъй като снимковия 
материал е ясен и има образователна стойност за индивидуалните 
особености на нашите ученици;

- Използвам табла, технически средства и материали подходящи за 
възрастта на учениците;

- Използвам и други нагледни средства;

- Използвам сборници и тестове;

- Диагностични средства за оценка, индикатори и критерии за 
оценяване ( самостоятелни работи , тестове, петминутки, 
десетминутки) ;  



 Раздел 3. Бъдещи планове

1. Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката;

2. Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на 

подходящи,нови и интересни методи, средства и материали, 

подходящи за съответната тема;

3. Насочване вниманието на учениците върху използването на

информационните технологии в тяхното образование по всички учебни

предмети – подбор на информация, презентации, селекция.

4. Развитие на други иновативни методи на обучение.

В рамките на философията за „учене през целия живот” всеки 

човек, независимо от професионалната област, не трябва да 

спира своето саморазвитие.



 Раздел 4. Извънкласни и извънучилищни 

организационни дейности 

- от м.ноември 2016 г.започнах работа по Европейски проект на МОН -
"Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им 

за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности (Твоят час)«.Учениците ми активно се включиха във всички 

дейности по проекта;

- участие в Патронния празник на училището; 

- участия в други инициативи на училището;

- сценарии, организиране и  представяне на тематични изяви ;

- редовно посещение на Детския отдел на  библиотеката и Младежкия дом във връзка с 

различни мероприятия и инициативи ;

- участия в инициативи на МО ;

- участие в Коледния базар на площада;

- участия на ученици от класа в състезания на СБНУ;



 Участия в обучения, семинари,  курсове и  други 
форми на  извънучилищно и училищно ниво:

1 .   Удостоверение за професионална квалификация за 
участие в курс,,  Методика на обучението по БДП I-IV 
клас’’- 10.08.2007 г.  ;

2.  Удостоверение за участие в курс,,Прилагане на новото 
учебно съдържание в обучението по английски език в 6 -ти 
клас’’- 29.11.2007 г. ;

3.    Удостоверение за професионална квалификация за 
участие в курс,,Методика на обучението по БДП I-IV и V-
VIII клас’’ -09.09.2011 г. ;

4. Сертификат за участие в обучение на учители за придобиване на 
интеркултурна компетентност за работа в мултиетническa среда по 
проект ,, Да развием шарената черга”- 2012 г. ; 

5.   Сертификат за участие в обучение на учители на темa
,,Идентифициране и подкрепа на деца с емоционални и 
поведенчески затруднения- 2012 г.” ; 

6.   Сертификат за участие в обучение на учители на тема ,, Да върнем 
децата в училище- 2013 г.” ;



 Участия в обучения, семинари,  курсове и  други 
форми на  извънучилищно и училищно ниво:

7. Удостоверение за участие в обучение за,,Организиране и ефективно 
прилагане на новия модел на целодневна организация на учебния 
процес с акцент върху добрите педагогически практики’’- 2013 г. ;

8. Сертификат за участие в обучение на учители на тема ,, Да върнем 
децата в училище- 2013 г.” ;

9.  Свидетелство за придобита V професионалноквалификационна 
степен- 04.11.2015 г. ;

10.  Удостоверение за участие в курс ,,Актуални проблеми на 
обучението и възпитанието по БДП в СОУ и детската градина’’-
18.03.2016 г. ;

11 .Обсъждане на учебните програми,учебници и учебните 
планове - м.септември;

12 .Сертификат за участие в обучение на 
тема:,,Приложението на закона за предучилищното и 
училищно образование -стъпка по стъпка’’ - 10.09.2016 г. ;



 Участия в обучения, семинари,  курсове и  други 
форми на  извънучилищно  и у ч и л и щ н о  ниво:

13 .  Разглеждане и обсъждане на проекта на МОН,,Твоят час’’ -
м.октомври- 2016 г. ;

14.  Удостоверение , ,Професионални умения на учителя’’ -
16.02.2017 г. - 0,5 кредита;

15.  Обучение за придобиване на IV ПКС- м.март 2017 г. -
1кредит;

16.  Удостоверение за участие в квалификационен курс на 
тема:, ,Професионално портфолио на учителите,директорите 
и другите педагогически специалисти’’ - 29-30.04.2017 г. -
1кредит;

17. , ,Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна 
подкрепа на деца и ученици с обучителни трудности’’ -
13.05.2017 г. - 1 кредит;

18.Удостоверение,,Образование в мултикултурна среда’’ -
18.05.2017 г. - 0,5 кредита;

19 .Удостоверение от обучене:, ,Дигиталните умения и ИКТ за 
педагог.спаециалисти’’ -19-20.06.2017 г. - 1 кредит;



Участия в обучения, семинари,  курсове и  други 

форми на  извънучилищно и училищно ниво:

20. Сертификат за обучение на тема:,,Общ регламент за защита на лични 

данни’’- 16 - 22.08.2018 г.

21. Удостоверение от обучение на тема:,,Презентационни умения на 

Учителя’’- 07- 08.09.2018 г. - 1 кредит;

22. Удостоверение от обучение на тема:,,Приобщаващо образование’’-
12- 13.10.2018 г. – 1 кредит;

23. Удостоверение от квалификационен курс на тема:,, Играта като 

интерактивен метод на обучение в образователния процес’’ – 15-
16.12.2018 г. – 1 кредит;

24. Квалификационен курс на тема:,,Повишаване мотивацията за учене 

у учениците чрез арт изкуство – стъпка по стъпка’’- 07.03.2019 г.



 Участия в обучения, семинари,  курсове и  други 

форми на  извънучилищно и училищно ниво:

 25. Дискусия на тема:,,  Мотивация, комуникация и 

работа в екип’’ - 08.04.2019 г.  – 0,5 кредита;

 26. Семинар на тема:, ,Светиня за Струга и българския 

народ’’, , ,Педагогическо общуване’’ – 30.04.2019 г.  – 0,5 
кредита;

 27. Обучение на тема:,,  Компютърно  моделиране’’ -
14.05.2019 г.

























Клуб,,Приятели на природата’’

2016/2017 г.



Засадихме и фиданките 

спечелени от нашето училище 

Получихме награда 

от Общината

,,Оцвети парка’’

Участвахме и в кампанията

по залесяване

От природни 

материали

Поставихме 

къщички за птици





Есенно почистване

Изработихме табло във връзка 

с 04.10.

Поход-на чист въздух сред 

природата 



Не на изсичането!

Пролетно

почистване

На пикник

Ние се храним здравословно



Залесяване в училищния двор



Залесяваме в местността,,Лаго’’



Почистихме Туристическата 

градина

На гости при танцуващите мечки в 

гр.Белица

Здрави и силни сме сред чистата ни 

природа!



Отбелязахме деня на Ботев

Заключително 

занятие-
,,Твоят час’’-

2017/2018 
уч.година



Отбелязахме 3 март

На поход

Направихме и поставихме хранилки за птици

Безопасно палене на огън в гората 



Благовец сред природата 



Учим се да разпъваме палатка 



Залесяваме в училищния двор 



Залесяваме брезички в 

училищния двор със 

съдействието на фирма 

,,Самел’’ – гр.Самоков



Залесяваме в местността 

,,Лаго’’ 



НА ВЕЛИКДЕН – ПОХОД ДО 

БЕЛЬОВА ЧЕРКВА



В ДЕНЯ НА МУЗЕИТЕ



РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ДЕЙНОСТТА 

НИ ГОДИНА ПО - КЪСНО



Плуваме редовно и се храним 

здравословно



Посещение на Ботаническата 

градина в с.Борика, общ.Ихтиман



Отбелязахме Седмицата на 

четенето с четене по роли пред 

другите втори класове- 11.10.2016 г.

Коледна работилничка в Детския 

отдел на библиотеката-16.12.2016 г.

Благотворително Коледно тържество в 

Младежкия дом- 20.12.2016 г.



Вечер на народното 

творчество-31.01.2017 г.



Заедно с останалите втори класове 

отбелязахме 110 год.от рождението на 

Емилиян Станев във фоайето на 

училището- 21.02.2017 г.

НЕ на тормоза в училище !- 22.02.2017 
г.

Баба Марта в Детския отдел на 

библиотеката- 01.03.2017 г.





Първото ни 

участие в 

киноложката 

изложба в двора 

на училището ни 

донесе грамота

26.05.2017 г.







Нагледни средства в 

урока по четене

В час работим спокойно и 

приятно

По повод Патронния 

празник в час на класа 

направихме и табло за 

Авксентий Велешки
Най-добрият читателски 

дневник за годината !



Отбелязване 110 год.от рождението на

Астрид Линдгрен във фоайето на 

училището

2017/2018 уч.година



Национална седмица на четенето пред 

другите класове

2017/2018 уч.година

Участие в Коледната работилничка

Коледно тържество



Урок на тема: ,,Духовност, дошла при нас 

чрез експонати’’ по повод 220 год.от 

рождението на Митрополит Авксентий 

Велешки във фоайето на училището

2017/2018 уч.година

По повод 19.02. изработихме табло за 

Васил Левски



Урок по родолюбие пред първите класове

2017/2018 уч.година



Проект ,,Научи се да караш ски’’-
к.к.Боровец- 2017/2018 уч.година



Участие в Патронния празник на 

училището- 220 год.от рождението на 

Митрополит Авксентий Велешки

2017/2018 учебна година



На конкурса мис Пролет в 

Младежкия дом грабнахме второ и 

трето място



Незабравимо зелено училище в 

гр.Сандански



Празнично шествие до паметника 

Кръста по повод Освобождението 

на Самоков и отбелязване на 24 

май-2017/2018 уч.година



И тази година 

участието в 

Киноложката 

изложба ни донесе 

грамота



Годишно тържество 

Успешно завършихме и 

III клас



Посещение на картинната 

галерия на Р.Генев в 

Библиотеката – м.IX.2018 г.



Отбелязахме Седмицата на четенето 

с четене на приказки пред ПГ –

м.X.2018 г.



Продължихме Седмицата на четенето 

със среща – разговор с видни самоковци 

във военния клуб – м.X.2018 г.



Участие в училищното шествие по 

повод 1 ноември – Денят на 

будителите – м.XI.2018 г.



21.XI – Ден на християнското семейство

Участие в училищното и в общоградското тържество



Коледна работилничка и екскурзия до 

гр.София – Столичен куклен театър - ,,Бяла 

приказка’’ на В.Петров – м.XII.2018 г.



Участие в Коледния базар и Коледно 

тържество – м.XII.2018 г.



Участие в отбелязване 106 год. от 

победата в Булаирската битка и 

Обесването на Левски – м.II.2019 г.



Участие в инициативите ,,Капачки за бъдеще’’ и ,,Да 

помогнем на Емо’’ – м.IV.2019 г.



Посещение на уроци при г-жа 

Даганова и г-жа Бонева на 

теми:,,Компютърни програми в V 
клас’’ и ,,Човекът и неговата среда’’-

м.V.2019 г.



Участие в спортния празник –

17.V.2019 г.

Наградените

ученици от 

IV,,г’’ клас на

спортния

празник



Отново с грамота от участието ни в 

Киноложката изложба – 22.V.2019 г.



Отбелязване на 24 май 



Екскурзия с образователна 

цел- Шипка, Габрово, 

В.Търново – 28 - 29.05.2019 г.



Довиждане, четвърти клас!

Прощално тържество в двора 

на училището – 02.06.2019 г.



На добър час в пети клас! – 02.06.2019 г.









 Среден годишен успех Випуск 2017 -
Мн.добър 4.85

 Среден годишен успех Випуск 2018 -
Мн.добър 4.76

 Среден годишен успех Випуск 2019 -

 Мн.добър 5.17



Постижения на ученици
Ученици от II,,г’’ клас получили 

максимален брой точки 
от състезанията на СБНУ
за 2016/2017 учебна година 

,,Аз природата и светът’’
•Любомир Димитров Панев- 50 т.

•Мария Валентинова Иванова- 50 т.
•Рая Николова Методиева- 50 т.

•Ренета Николаева Василева-50 т.

,,Аз и буквите’’
•Емануил Венциславов Методиев-50 т.

•Кристиан Цветанов Занев-50 т.
•Любомир Димитров Панев-50 т.

•Петя Асенова Пенчева-50 т.

Национално финално състезание
Любомир Димитров Панев

31.05.2017 г.



Постижения на ученици

Ученици от III,,г’’ клас получили 
максимален брой точки 

от състезанията на СБНУ
за 2017/2018 учебна година 

,,Аз природата и светът’’

.Натали Димитрова Николова-50 т.

,,Аз рисувам’’
•Натали Димитрова Николова-50 т.

•Петя Асенова Пенчева- 50 т.

Национално финално състезание
Натали Димитрова Николова

31.05.2018 г.



Постижения на ученици

Ученици от IV,,г’’ клас получили 
максимален брой точки 

от състезанията на СБНУ
за 2018/2019 учебна година 

,,Аз рисувам’’
• Рая Николова Методиева -50 т.

• Рикардо Николов методиев - 50 т.

,,Аз и буквите’’
• Ренета Николаева Василева -50 т.

• Петя Асенова Пенчева -50 т.

,,Аз природата и светът’’

. Пламен Пламенов Мишков-50 т.











ГРАМОТИ ОТ СБНУ



ПЪРВЕНЦИ В СПОРТА

2018/2019 уч.година



ПЪРВЕНЦИ В СПОРТА









МОЯТ   КЛАС-

I,,г’’ клас



Класен ръководител: 

Ив.Терзийска



15.06.2019 г.


