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❖ Организиране на  училищни тържества 

Съдържание



Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията  
и опита си, търпи критика и умее да приема съвети. Химията и 
физиката  са природни науки, които развиват логическо мислене, 
формират  умения, които дават самочувствие на откривател, 
възпитават  у ученика екологично отношение към заобикалящия ни 
свят. 

За мен преподаването е непрекъснато развиващ се процес, най-
същественото, в който е уважението и обичта към ученика и неговата 
личност. В процеса на обучение,ученикът трябва да вярва във 
възможностите си, да бъде поощряван за успехите си, да изпитва 
радост от общуването и ученето.  Смятам ,че всеки ученик има силни 
и слаби страни. Моята роля като учител е да помогна на учениците 
си да открият силните си страни и да  ги развиват. Възприемам 
преподавателската си дейност като отговорна работа, към която 
подхождам с мисълта , че мога и съм полезна със знанията  си по 
моите специалности.  

❖ Философия на преподаването

ЧАСТ 1

Информация  за преподавателя



❖Образователна степен  и квалификация

Обучаващо звено :  Софийски  
университет  “Св. Климент Охридски”

Образователна степен : магистър 

Специалност : учител по химия и 
физика 

ПКС:  IV-та професионална 
квалификационна степен 

ПКС:  III-та в процес на обучение



02-03.02.2011г. Семинарно 
обучение - удостоверение   
Тема: Училища без 
дискриминация 

12.12.2012г.  Практически 
семинар  - сертификат   
Тема: Формиране и 
оценяване на основни 
компетентности по природни 
науки чрез обучението по 
Химия

26.10.2014г. Обучителен 
семинар - сертификат   
Тема: Подобряване 
качеството на услугите по ПО 
на възрастни, предоставяни от 
ЦПО



21-23.03.2014г.  
МОН  - сертификат  
Участие в XLVI
Национална олимпиада по 
химия и оос

10.2016г. Разглеждане и 
обсъждане на проекта на 
МОН „Твоят час“

09.2016г. Изисквания за 
изготвяне на учебните 
планове и изпълнение на 
новите учебни програми



09.2016г. Обсъждане на 
учебните програми, 
учебници, учебни планове

10.09.2016г.
Приложението на закона за 
предучилищното  и 
училищно образование –
стъпка по стъпка

04.02.2017г. Курс на 
обучение  ДИУУ -
удостоверение   
Тема: Специфични умения 
за работа в комисия по БДП



04.01.2017г. Курс на обучение  
Тема: Иновативно училище

29-30.04.2017г.  Курс на 
обучение    - удостоверение    
Тема: Професионално портфолио  
на учителите, директорите и 
другите педагогически 
специалисти

13.05. 2017г. Курс на обучение  -
удостоверение   Тема: 
Разпознаване на обучителни 
затруднения и комплексна 
подкрепа на деца и ученици  с 
обучителни трудности



19-20.06. 2017г.  Курс на 
обучение  удостоверение  
Тема: Дигиталните умения и 
ИКТ за педагогически 
специалисти

15-16.12.2018г.  Курс на обучение       
удостоверение   Тема: Играта като 
интерактивен метод на обучение в 
образователния процес

16-22.08.2018г.  Курс на 
обучение     - сертификат
Тема: Общ регламент за защита на 
личните данни - GDPR



❖ Справка за преминати курсове на обучение,
семинари, тренинги, конференции

07.03.2019г.  Курс на обучение 
Тема: Повишаване мотивацията за учене у учениците  чрез арт 
изкуството – стъпка по стъпка

08.04.2019г.  Курс на обучение 
Тема: Мотивация, комуникация и работа в екип

30.04.2019г. Курс на обучение 
Тема: Светиня за Струга и българския народ. Педагогическо 
общуване



❖ Награди

Участие в инициативата „Когато станем 100000 
ще посадим гора“ и спечелени 100 дръвчета, 

които бяха засадени в местността „Ридо“



❖ Награди

Грамоти за участия в 
ежегодно осмомартенско 

учителско рали
Грамоти от ученици



❖ Награди

Грамота за първо място 
в Международен конкурс „Зелена планета“, 

категория видеофилм



❖ Награди

Грамота на община Самоков
за проявен 

професионализъм и 
активна работа

2016 г.

Грамота на РИО София регион
за проявен професионализъм 

и постигнати значими 
резултати

2014г.



❖ Награди

Грамота от Национално 
състезание по природни 
науки и география „Акад. 

Любомир Чакалов“
10.06.2018 г.

Грамота от Национално 
състезание по природни науки 
и география „Акад. Любомир 

Чакалов“
10.06.2019 г.



❖ Награди

Грамоти от Празника на 
химията, посветен на 

150 –годишната 
Периодична система на 

Менделеев
10.05.2019г.



❖ Награди

Сертификат от Празника на 
химията, посветен на 

150 –годишната 
Периодична система на 

Менделеев
08.05.2019г.



❖ Хорариум

Преподавателска  заетост: за учебната 2016/17г.  

Човекът и природата – Va, Vб, VIа, VIб, VIв клас

Химия и опазване на околната среда –VIIа, VIIб клас   

Физика и астрономия – VIIа, VIIб клас   

класен ръководител на Vа клас 

ЧАСТ 2

Педагогическа  
и научно-методическа дейност



❖ Хорариум

Преподавателска  заетост: за учебната 2017/18г.  

Човекът и природата – Vб, Vв, VIа, VIа, VIб клас

Химия и опазване на околната среда –VIIа,  VIIб, VIIв 
клас 
Физика и астрономия –VIIа,  VIIб, VIIв клас 

класен ръководител на VIа клас 



❖ Хорариум

Преподавателска  заетост: за учебната 2018/19г.  

Човекът и природата – Va, Vб, VIб, VIв клас

Химия и опазване на околната среда –VIIа, VIIб, VIIв клас   

Физика и астрономия –VIIа, VIIб, VIIв клас   

класен ръководител на VIIа клас 



❖Моите отговорности

•Проверка и оценяване на постиженията на учениците 
•Изработване и допълване на педагогическите ми свитъци 
( тестове, работни листове, Power  Point – презентации и др. 

дидактически материали) 
•Консултации с  напреднали и изоставащи ученици
•Разработване на учебни програми по ИУЧ – човекът и 

природата –V и VI клас 
•Председател на методично обединение “Природни науки”
•Участие в извънучилищни и вътрешноучилищни 

квалификационни курсове, семинари, тренинги, празници, 
мероприятия и др. 



❖Методи на преподаване

Използвам подходящи образователни стратегии, 
методи и техники, които:
- дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;
- отговарят на различните образователни потребности на 
учениците;
- мотивират учениците и стимулират личностното им 
развитие;
- окуражават учениците да задават въпроси, да правят 
връзки и да участват активно в учебния процес;
- стимулират дейностния подход в обучението и "ученето 
чрез правене";
- реализират вътрешнопредметни и междупредметни 
връзки;



В работата си прилагам следните методи,средства и 
стратегии за  преподаване - беседа, разказ, сравнение, 
демонстриране на действие, ролеви игри,онагледяване, 
асоциации,табла, работа по групи, работа по двойки, 
самостоятелна работа, „мозъчна атака”, работа по проекти.

Използвам информационно-комуникационни 
технологии  в образователния процес. Разработвам 
презентации, които достигат до всеки ученик и се постигат 
успешни резултати. Работя и със следните дидактични 
материали - сборници, учебни помагала, тестове, работни 
листове, допълнителни задачи за по-изявените ученици.

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. 



ЧАСТ 3

Извънкласна  дейност 



Работа по проекти 2016/17 г. 

❖ Клуб „Космически детективи“ – проект „Твоят час“
Изработване на макети, наблюдения с телескоп



Участия в училищни празници и мероприятия 
2016/17 г. 

Участие със сценка за Нютон в патронния празник на училището

2017 г. – годината на Исак Нютон



❖ Клуб „Космически детективи“ – проект „Твоят час“
Мобилен планетариум гостува в училището 2016/17 г.



Участия в училищни празници и мероприятия
2016/17 г. 

Състезание между шестите 
класове по случай 

Деня на водата

Еко ревю във връзка 
Деня на земята



Ръководител на танцова формация „Самодиви“ 
2016/17 г. 



Участия в училищни празници и мероприятия 
2016/17 г. 

Патронен празник на училището



Работа по проекти 2017/18 г.
❖ Клуб „Космически детективи“ – проект „Твоят час“

❖ За втори път мобилен планетариум гостува в училището
❖ Отбелязване Международния ден на биологичното 

разнообразие



❖ Състезание по природни науки
„Ученически войни“ - 2017/18 г.



Посещение на пречиствателната станция 
в гр. Самоков - 2017/18 г.



Лабораторни упражнения - 2017/18 г.



Работа по проекти 2018/19 г.
Клуб „Магията на физиката и химията“ – проект „Твоят час“
❖ Изложба по случай 12 април – Международин ден на 

космонавтиката 
❖ Оотбелязване на 40 години от полета на първия български 

космонавт – Георги Иванов



Клуб „Магията на физиката и химията“ – проект „Твоят час“
❖ 150 години от създаването на Периодичната система - 2018/19 г.



Състезание между шестите класове по 
случай Деня на водата - 2018/19 г.



Участие в националния конкурс  „Космосът –
настояще и бъдеще“, провеждан под патронажа на 

Георги Иванов - 2018/19 г.

Участие в Международен 
конкурс  „Съкровищница на 

таланта “ - Ниш



Открит интерактивен урок  
по Човекът и природата в IV клас- 2018/19 г.



Посещение в Пречиствателната станция в гр. 
Самоков - 2018/19 г.



Лабораторни упражнения
- 2018/19 г.


