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Академична компетентност

Автобиография

Лична информация

Име Йорданка Петрова Балабанова

Адрес с. Райово, ул. 18, №34

Телефон 0879600683

E-mail danika06@abv.bg

Националност България

Дата на раждане 06.06.1973г.

mailto:danika06@abv.bg


Трудов стаж

Дати 2018 г.– до момента

Име на работодателя ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков

Заемана длъжност Старши  учител, начален етап на основното образование (I –IV клас)

Дати 2011г. - 2018г.

Име  на работодателя ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков

Заемана длъжност възпитател/ учител ЦДО

Дати 2005г. – 2011г.

Име на работодателя ОУ „Христо Ботев“, с. Бели Искър

Заемана длъжност начален учител

Дати 2003г. – 2004г.

Име на работодателя НУ „Петър Берон“, гр. Самоков

Заемана длъжност начален учител

Дати 1999г. – 2002г.

Име на работодателя ОУ „Отец Паисий“, с. Райово

Заемана длъжност начален учител

Дати 1995г. -1996г.; 1998г. – 1999г. 

Име на работодателя ОУ „Христо Ботев“, с. Бели Искър

Заемана длъжност възпитател



Образование и обучение Висше

Дати 2019г.

Име на обучаващата организация ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

Наименование на професионална 

квалификация

„Информационни технологии при обучението в 
начална училищна възраст“ 

Квалификационна степен Магистър

Дати 1999г.
Име на обучаващата организация ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

Наименование на професионална 
квалификация

„Начална училищна педагогика“ 
Начален учител

Квалификационна степен Бакалавър

Социални умения и компетенции Отлична комуникация, умение за работа в екип,
организираност, висока  степен на отговорност, 
коректност, колегиалност, толерантност

Технически умения и компетенции добра компютърна грамотност (MS Word, Excel, 

Internet)

Други умения и компетенции III ПКС – СУ„Климент Охридски“ - гр. София, ДИУУ



Педагогическа компетентност

1. Философия на учителя

• Според мен учителят трябва да цени миналото, да се учи в 

настоящето и да мисли за бъдещето.

• В центъра на учебно-възпитателния процес да бъде поставен 

ученикът, защото той е творецът на бъдещето. 

• Учителят да бъде медиатор, да ръководи в максимална степен 

интелектуалното, нравственото, физическото и общокултурно 

развитие на ученика. 



Педагогическа компетентност

2. Описание на педагогическата и методическата дейност 

• Планиране заниманията по интереси съобразно възрастовите 
особености на учениците в I клас;  

• Стратегии за активно учене в часовете по самоподготовка;

• Прилагане на иновативни методи – дискусия, работа в екип, 
ситуативни игри, задаване на въпроси и други в комбинация с 
утвърдените методи като беседа, разказ, обяснение, самостоятелна 
работа;

• Мотивация, добра организация на работа, изпълнителска част, 
контрол, проверка и оценка с цел отлични резултати;

• Организиране на учебно-възпитателния процес;



Комуникативна компетентност

Дейността ми като учител е свързана с изграждането на добри 
взаимоотношения и организационни връзки с:

 ученици;

 родители;

 колеги; 

 управленски и административен персонал;

 експерти на РУО и МОН;

Изграждане отношения с ученици и родители, основаващи се на 
взаимно доверие и уважение.

Умения за приобщаване на родителите към училищния живот. 



Административна компетентност

• Прилагане на нормативната уредба и ДОС в системата на 
предучилищното и училищното образование;

• Прилага Етичен кодекс за работа с деца;

• Познава правата на детето;

• Спазва конфиденциалност по отношение информацията за 
развитието на учениците.



Тема на обучение Документ Институция Година

„Базови и специфични 
компютърни умения на 
учители“

удостоверение Национален педагогически 
център, гр. София

2007г.

Идентифициране и 
подкрепа на деца с 
емоционални и 
поведенчески затруднения

сертификат Фондация „Партньори-
България“

2012г.

Ограмотяване на възрасти –
“Нов шанс за успех“

удостоверение МОН 2012г.

„Приложението на закона за 
предучилищното и 
училищното образование –
стъпка по стъпка“

сертификат МОН 2016г.

IV ПКС – СУ „Климент 
Охридски“ - гр. София, ДИУУ

диплома СУ „Климент Охридски“ - гр. 
София, ДИУУ 

2016г.



Тема на обучение Документ Институция Година

„Професионално портфолио 
на учителите, директорите и 
другите педагогически 
специалисти“

удостоверение Институт за човешки ресурси - гр. 
София

2017г.

„Дигиталните умения и  ИКТ 
за педагогическите 
специалисти“

удостоверение ОРАК Инженеринг ЕООД 2017г.

„Играта като интерактивен 
метод на обучение в 
образователния процес“

удостоверение Институт за човешки ресурси - гр. 
София

2018г.

III ПКС – СУ „Климент 
Охридски“ - гр. София, ДИУУ 
- 12.11.2018г.

диплома СУ „Климент Охридски“ - гр. 
София, ДИУУ 

2018г.



Дейности на ЦДО I в за учебната 2016/2017г.

Сценарии и тържества:

• Сладкодумни страници

• Коледна работилница

• Ден на шегата

• Пази земята

• Празник на буквите

Инициативи:
• Чета и творя в градската 

детска библиотека
• Участия в състезания и 

олимпиади 
• Изложби
• Спортувам сред природата









Учебна 2017/2018г.

• Участие в празника на картофа

• Национална седмица на четенето

• Интерактивен урок „Семейство и род“

• Конкурс „С любов за Самоков и околията“



• Посещение в Историческия музей

• Състезание „Малък калиграф“

• Отбелязване 135 години от раждането на Георги Райчев



• Ден на розовата фланелка – послания за 
толерантност

• Коледна украса на класната стая

• Коледна работилница – презентация  и 
изработване на сурвачки

• Изработване на кукерски маски и мартеници



• По повод Световния ден на водата – презентация

• По повод Деня на Земята – табло

• Изработване на великденска украса



• Ден на българския спорт – състезания

• Празник на здравето

• Екскурзия с учебна цел 



• Проектна дейност • Участие в конкурс 
за детска рисунка 

„Рисувам за децата 
на Европа“



Учебна 2018/2019 година



Педагогическа компетентност

Педагогическа и методическа дейност

• Качествено образование съгласно ДОС;

• Използване на иновативни  и интерактивни методи;

• Развитие на социални умения и ключови компетентности за 
реализиране на образователния процес;

• Подпомогне изграждането на умения и възможности за 
индивидуална изява на учениците;

• Приобщаване на ученици и родители към училищния живот и 
извънкласните дейности;



Комуникативна компетентност
• Групова и индивидуална работа

• Личностно ориентиран подход

- съобразяване с интересите, възможностите и предпочитанията на учениците;

- добро отношение и любов към детето, дълбоко познаване на неговата личност;

- учителят и учениците работят в сътрудничество за постигане на общите цели

- използване на ресурси за повишаване на активността и самостоятелността на 
учениците;

• Фасилитаторски подход

- обсъждане на очакваните резултати и помощ при нужда;

- подтикване към сътрудничество и взаимопомощ с цел постигане на по-високи 
резултати;

- придобиване на рефлесия;

• Обратна връзка



Учебна дейност и 
професионално развитие

В работата си като класен ръководител на I клас използвах:

• Учебници и помагала на издателство „Просвета Плюс“

• Учебни планове, програми и учебно-методическа литература

• Подходящи тестове и материали

• Авторски материали – тестове, презентации и др.





Извънкласни дейности

• Национална седмица на четенето 

• Отбелязване на Националния празник на България

• Тържество „Сбогуване с букварчето“



• Седмица на детската книга – „Най- добър четец“ - Стефани Стефанова

• Посещение  в Градски исторически музей

• Посещение на театрална постановка

• Тържество „Довиждане училище, здравей ваканция“

Извънучилищни дейности



Отлично представяне на състезанията на СБНУ

• Четирима ученици класирани на Национален кръг

• Двама ученици получиха Грамота „Победител“ в Национално финално 

състезание  - Адриана Стефанова и Стефани Стефанова



Проект Занимания по интереси
„Интерактивна математика“

• Работа с  дигитални устройства /мобилно приложение Photomath/

• Участие и достойно представяне на областен кръг на 
национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

• Решаване на задачи чрез електронни ресурси



Бъдещи планове

• Да подобрявам квалификацията си и да отчитам по-
добри резултати в педагогическата работа;

• Посещение и представяне на открити уроци с цел 
обмяна на добри практики;

• По-голяма активност в извънкласните и                
извънучилищни дейности;

• Участия и изяви на общински, областни и национални 
нива;

• Портфолиото е отворено и подлежи на актуализиране.



Благодаря за вниманието!


