
на Първолетка Костова Дюлгерова
старши учител – начален етап

в ОУ“Митрополит Авксентий Велешки“

гр.Самоков



Основната цел на образованието е да
изгради у децата позитивно отношение
към процеса на обучение.

Основната задача на всеки педагог е да
зарежда своите ученици с позитивно
отношение към ученето, така че то да
стане тяхна естествена нужда, която
ненаситно ще задоволяват през целия си
живот.
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I.Резюме



Име: Първолетка Костова Дюлгерова
Дата на раждане: 02.12.1973 г. 
Място на раждане: гр.Самоков,обл.Софийска
Адрес: гр.Самоков,ж.к.”Елица”, бл.2, вх.А, ет.3
E-mail:                                  p.dyulgerova@abv.bg

1. Общи сведения

Образование: висше, 
специалност”Начална училищна педагогика”  

Професионален опит 
и стаж: 24 години педагогически стаж

mailto:p.dyulgerova@abv.bg


• Като начален учител от 24 години бих казала, че обичам
професията си и децата.Развивам се и се стремя към лична и
професионална изява.Самоусъвършенствам се и се уча
постоянно и непрекъснато. Интересите ми в училище са
насочени към иновациите и интегриране на информационните
технологии в обучението. Носи ми удовлетворение да виждам
радостта в очите на децата, желанието и ентусиазмът, които
изпитват учениците при прилагането на всичко ново и по-
различно от стандартите.

• Стремя се да бъда максимално отговорна и взискателна
както към работата си, така и във взаимоотношенията си с
хората. Вярвам в доброто и подкрепям приятелството и
уважението между децата.

1.2. За мен



2. Паспорт на учителя

2.1. Образование

Висше образование,
- диплома - Серия А-97 СУ , № 134103
- специалност- Начална училищна педагогика
- специализация -Трудово обучение
- професионална квалификация - начален учител
- учебно заведение - СУ“Св.Климент Охридски“
- година на завършване - 1997г.

- специалност- Начална училищна педагогика и чужд 
език
- професионална квалификация - начален учител по 
английски език
- учебно заведение – ЮЗУ “Неофит Рилски“
- година на завършване – 2004 г.



2.2.   Трудов и 
педагогически стаж

Дати/от-до/ Име и адрес на работодателя Заемана длъжност

от  30.06.2015г. -
до  настоящия
момент

ОУ”Митрополит Авксентий 

Велешки”-гр.Самоков

Старши учител 
начален етап

01.09.2011г -
30.06.2015 г.

ОУ”Митрополит Авксентий 

Велешки”-гр.Самоков

Старши възпитател 

начален етап

15.09.2010г.-

15.06.2011г.

ОУ”Христо Ботев”- с.Бели Искър Старши учител в начален 

етап и учител по английски 

език  в V,VI,VIII клас 

02.06.2005г.-

14.09.2010г.

ОУ”Свети Свети Кирил и Методий“-

с.Марица

Старши учител начален

етап и учител по английски 

език в началния курс

17.09.2004г.-

02.06.2005г.

ЧПСОУ“Свети Наум“- гр.София Старши учител по 

английски език в началния 

курс

13.09.1994г.-

16.09.2004г.

ОУ”Свети Свети Кирил и Методий“-

с.Марица

Учител в началния курс и 

учител по английски език в 

началния курс 



2.3. Професионални    
обучения 

Дата Вид на документа Тема на курс/обучение

1991г./1992  г. свидетелство Езиково обучение - френски език

06.06.2000 г. сертификат Езиково обучение - английски език

19.05.2006 г. удостоверение ”Методика на обучението по БДП I-IV клас ”

01.03.2007г. удостоверение ”Базови и специфични компютърни умения на учители”

11.02.2012 г.-12.02.2012г. сертификат “Интеркултурна компетентност за работа в 

мултиетническа среда”  по проект  ”Да развием 

шарената черга”

10.09.2016 г. сертификат “Приложението на закона за предучилищното и 

училищно образование-стъпка по стъпка”

09.2016 г. Обсъждане на учебните програми, учебници, учебни

помагала

10.2016 г. Разглеждане и обсъждане проекта на МОН ”Твоят час”

04.02.2017 г. удостоверение ”Интерактивни методи и техники в обучението по БДП”

29.04.2017г.-30.04.2017г. удостоверение “Професионално портфолио на учителите, директорите 
и другите педагогически специалисти”



Дата Вид на документа Тема на курс/обучение

18.05.2017 г. удостоверение „Образование в мултикултурна среда“

19.06.2017-20.06.2017 г. удостоверение „Дигитални умения и ИКТ за педагогически 

специалисти“

16.08.2018 г.-22.08.2018 г. сертификат „Общ регламент за защита на личните данни“

13.10.2018 г. удостоверение Квалификационен онлайн курс „Приобщаващо 
образование“

16.12.2018 г. удостоверение „Играта като интерактивен метод на обучение в 

образователния процес“

07.03.2019 г. „Повишаване мотивация за учене у учениците чрез арт 

изкуство – стъпка по стъпка“

08.04.2019 г. „Мотивация, комуникация и работа в екип“

30.04.2019 г. „Светиня за Струга и българския народ“ , „Педагогическо 

общуване‘‘

14.05.2019 г. Компютърна анимация

2.3. Професионални    
обучения 



2.3.Квалификации 

Година Квалификация Учебно заведение

2018 г. Професионална

квалификация - III ПКС

ДИУУ към СУ“Св.Климент Охридски“

2017 г. Специализация „Развитие на 

комуникативната 

компетентност в 

образователния процес“ 

ДИУУ към СУ“Св.Климент Охридски“

2013 г. Професионална

квалификация - IV ПКС

ДИУУ към СУ“Св.Климент Охридски“

2011 г. Професионална

квалификация – V ПКС

ДИУУ към СУ“Св.Климент Охридски“

2004 г. Следдипломна 

квалификация – Начална 

училищна педагогика и чужд 

език

ЮЗУ  ”Неофит Рилски “ - Благоевград

Приложение №1



II. Философия на преподаване

• Смятам, че образованието трябва да бъде прогресивно и
надграждащо. Учителят да е творец, който всеки ден да се труди над
своите творби – децата.Като всеки творец, учителят трябва да се
интересува, да се учи и да прилага в работата си най-новите и иновативни
методи на преподаване, да бъде в крак с новите технологии.

• Учителят трябва да гледа на ученика като на отделна личност, като
индивидуалност. Всяка личност трябва да бъде уважавана.Опитвам се да
разгадая детската душа и да се съобразявам с индивидуалните качества
на всяко дете. Преподавателските ми похвати се променят според темата,
аудиторията и времето. Стремя се да фокусирам вниманието си върху
индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене. Отчитам
ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим за
образованието и възпитанието на ученика.



• Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е
да ги идентифицира и надгражда.Учениците трябва да учат от
преживяванията, събитията от реалния живот, които са значими
за тях. Основната ми цел е постигане на положителни промени в
личността на учениците и овладяване на трайни знания,умения и
навици.Всяко дете да се радва на постиженията си, да е гордо със
своите умения, независимо какви са те – да чете, пише, смята или
да рисува, пее, танцува, конструира и моделира.Необходимо е да
се разпознават индивидуалните различия, да се уважават и дори
да се поощряват.

• В преподаването се стремя да обхвана тези различия.Всеки клас
е различен, затова внимателно подбирам методите и похватите
на преподаване. Началният учител трябва не само да владее
учебните предмети, които преподава, но да умее да предаде
знанията си по достъпен начин на децата. Да ги заинтригува, да ги
въведе плавно и интересно в научните познания. Да умее с думи
разбираеми за малките ученици да обясни сложни научни
понятия.



Ето защо се стремя да онагледявам трудния учебен материал с
презентации, с житейски примери , с картини , илюстрации, модели.
Философията ми на преподаване не се променя с различните випуски –
тя само се дообогатява с опита, който трупам от срещите си с различни
деца в различно време,с различни обществени нагласи и очаквания.

• Професията на учителя е много отговорна. Истинският педагог е и
възпитател. Трябва да умее да разбира вътрешния свят на своите
ученици, да стимулира техните интереси. Най-важното нещо за един
начален учител е да обича децата. Главен принцип на моята
педагогическа дейност е да покажа на детето, че е обичано, разбирано
и уважавано независимо от това какви са неговите оценки по учебните
предмети, дали е палаво или послушно. Учителят трябва да накара с
поведението си децата да му вярват, да бъде техен приятел. Човекът,
който ги води в света на знанието и който се стреми да ги направи
добри хора.



III. Педагогическа дейност

1. Отговорности на учителя
1.1 Организационни умения и 
задължения

1.2. Лични умения
1.3. Социални умения и компетентности

2. Методи на преподаване
3. Бъдещи планове



* 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
-реализират вътрешно-предметни и междупредметни връзки
* 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
* Формиране у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, 
изискващо организираност и самодисциплина и възпитаване в 
самостоятелност и поемане на отговорност за собственото им учене, действия 
и поведение
* Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на 
учебния процес
* Опазване живота и здравето на учениците

1. Отговорности на учителя



1.1. Организационни     
умения и задължения

- класен ръководител на I клас през учебната 2016/17 г.
- класен ръководител на II клас през учебната 2017/18 г.
- класен ръководител на III клас през учебната 2018/19 г.
- преподавател по отделните учебни дисциплини в началния курс 

1.2. Лични умения

- Работа с компютър: ОС Windows
- Работа с приложен софтуер: Word, Excel
- Работа с образователен презентационен софтуер - Power Point,
Powtoon, Prezi
- Работа по създаване на образователни видеоматериали – Camtasia,
Autoplay
- Работа в образователна среда Moodle, Flash, Flickr и други софтуерни
продукти, свързани с учебната и други дейности
- Работа с образователен софтуер Envision
- Работа в Wiki и Blogger



1.3. Социални умения и 
компетентности

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно
мислене , добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност,
коректност, организираност, сътрудничество с учители и родители,
коректни взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с
ученици и родители, уважение и стимулиране на индивидуалността
на всеки ученик.

1.4. Други умения и 
компетентности 

-Изготвяне тематична програма и график за работа на групата от I и II 
клас по проект “Твоят час” - “Учим се да четем и пишем правилно” .  
Отчитане дейността по проекта.
-Оформяне на характеристики на учениците
-Оформяне на лично портфолио
-Оформяне на медали и грамоти на учениците
-Водене на училищна документация- изготвяне на годишно 
разпределение,   учебни програми по ИУЧ и други



2. Методи на преподаване

С методите си на преподаване - традиционни и иновативни, се
стремя да обхвана всички деца от класа. Работя фронтално,
групово и индивидуално. Използвам игровия и занимателен
подход , за да привлека вниманието на учениците и да подпомогна
усвояването на основните знания и умения.

Учениците, които се справят бързо и без проблем с учебния
материал, решават допълнителни задачи в сборници и учебни
помагала, така че да разширят своите познания.

С учениците, които срещат затруднения в овладяване на учебния
материал работя допълнително,самостоятелно и индивидуално .

Изготвям самостоятелни работи, работни листа на учениците,
както за входяща и изходяща диагностика,така и за текущ контрол.

Стремя се да използвам информационните технологии, да
използвам готови или свои презентации в урочната си работа.



3. Бъдещи планове

•Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката,
методиката на преподаване, иновативни и интерактивни методи на
преподаване по различните учебни дисциплини от начален етап на
обучение;
•Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи,
нови и интересни методи,средства и материали ,подходящи за
различните теми по учебните предмети;
•Развитие на други иновативни методи на обучение;
•Провокиране интереса на учениците в търсене,подбор и работа с
различни източници на информация, проява на творчество и
креативност в работата им;
•Насочване вниманието на учениците върху използването на
информационните технологии в тяхното образование по всички учебни
предмети - подбор и размяна на информация,презентации,селекция.



IV. Обратна връзка  

1.1. Входни нива

-Тестове за проверка готовността на учениците за постъпване 
в първи клас;тестове за проверка на входното ниво на 
учениците в началото на II и III клас;
-Анализ на резултатите от проверката.

1.2. Междинна диагностика

- Самостоятелни работи,работни листа, тестове, проекти

1.3. Изходни нива

-Самостоятелни работи;тестове за проверка изходното ниво на 
учениците;
-Анализ на резултатите от проверката;
-Анкетна карта /Приложение № 2/ 



V. Извънкласна дейност

•Тип на дейността: Дейност за преодоляване на обучителни
затруднения
•Наименование на групата: “Учим се да четем и пишем правилно”
•Описание:В групата бяха включени ученици от първите
класове/уч.2016/17 г./ и вторите класове/уч.2017/18 г./, които имат
по-слаба мотивация и липса на умения за учене,ученици срещащи
затруднения при подготовката си в задължителните часове по БЕЛ.
•Очаквани резултати:Подобряване и усъвършенстване на
четивната техника и на четенето с разбиране.Овладяване на
умения за четливо и грамотно писане.Развитие умения за
разказване и създаване на писмен текст. /Приложение №3/

1.1. Проект  ”Твоят час”



1.2. Екскурзии 

1.3. Тържества

• Разглеждане някои от забележителностите на София и посещение
на Столичния куклен театър /м.декември 2016 г. , 2017 г. , 2018 г./;
• Посещение на Националния исторически музей и зоологическата
градина в София/м. май 2017 г./;
• Посещение на Сарафската къща/м.април 2017 г./;
• Разглеждане някои от забележителностите на град Пловдив/м.май
2018 г./;
• Посещение на Самуиловата крепост и местността Рупите/м.май
2019 г./

•Посрещане на първокласниците в началото на 2016/2017 учебната 
година/ в класната стая/;
•Коледно тържество/в Младежкия дом/;
•Празник на училището/в Читалище –паметник”Отец Пайсий“/ ;
•Тържествено завършване на учебната година /в класната стая/;
•Отбелязване на празници в класната стая, училищния двор, на 
обществени места.



1.3. Състезания и 
инициативи

1.4. Срещи с предучилищната 
група  в училище /2016/17 г./

• Посрещане на Баба Марта и размяна на мартеници
• Урок изнесен пред бъдещите първокласници в края на 

учебната година “Колко хубаво е в първи клас”

• Състезание “Бързи, смели, сръчни” /във физкултурния 
салон/

• Турнир ”Не се сърди,човече” /в класната стая/
• Участия на учениците в състезанията организирани от СБНУ
• Участия в спортни състезания
• Участия в благотворителни дейности/2018 г. – в Младежкия 

дом;2019 г. – в училище/



V. Други

VI. Приложения

1.1. Материали  на 
ученика

Компютърни рисунки, проекти / Приложение № 7/

Приложение №4 - Учебна година 2016/2017 г.
Приложение №5 -

Приложение №7 - Материали на ученика
Приложение №6 - Учебна година 2018/2019 г.

Учебна година 2017/2018 г.

Приложение №1 - Документи
Приложение №2 - Анкетна карта
Приложение №3 - Проект“Твоят час“



Приложение    
№ 1

Документи



ДокументиПриложение    
№ 1



Приложение    
№ 1

Документи

Първо място за участие в 
Националния ученически конкурс“Не се гаси туй, що не гасне“ 

с презентацията “Паметници посветени на подвига 
на руските воини по време на Освободителната война“



Проект”Твоят час”
Приложение 

№ 3



Приложение 
№ 4

За Коледа в София

В Сарафската къща

2016/2017 учебна година

В класната ни стая  -

среща с децата от ПДГ



Приложение 
№ 4

Първият учебен ден



Коледа

В Младежкия дом

В  класната стая

Приложение 
№ 4



Приложение 
№ 4 Участие в празника на училището



Приложение 
№ 4 Играем Учим

Трудим се



Приложение 
№4 

Празнуваме



Завършване на учебната 
2016/17 година

Приложение 
№ 4



Приложение 
№ 5 Учебна 2017/2018 година

На екскурзия в Пловдив

Празник на здравето

Игри на открито в

местността „Ридо“



Коледа

В Младежкия дом

В класната стая

В куклен театър - София 

Благотворителна дейност 

Приложение 
№ 5



Учебна 2018/2019 годинаПриложение 
№ 6

Седмица на четенето- в 

детска градина „Осми март“
„Събеседник по желание“

Честваме Освобождението 

на Самоков - пред паметника 

„Кръста“

Годишнина от обесването 

на Левски – пред Метоха

Отбелязваме 1 ноември 

на площада 

В кукления театър - София



Учебна 2018/2019 година
Приложение 

№ 6

Отличници на класа

В Сарафската къща
Тържествено приключване 

на учебната година



Дарителство за Емо
Пред  Самуиловата крепост

На 24 май –

в спортната зала
В местността Рупите

Интерактивен открит 

урок  

по български език и 

литература

Приложение 
№ 6

Учебна 2018/2019 година



Компютърни рисунки 
в Paint

2 клас

1 клас

Приложение 
№ 7



Нашите проекти
2017/2018 г.

Приложение 
№ 7



Нашите проекти
2018/2019 г.

Приложение 
№ 7



Приложение 
№ 2



Благодаря за вниманието!


