
на РУМЯНА ХРИСТОВА КОТЕВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП ЦДО

ОУ“МИТРОПОЛИТ АВСКЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ“ 
ГР.САМОКОВ



СТРУКТУРА

ФИЛОСОФИЯ

ДОКУМЕНТИ ЗА 
ПРАКТИЧЕСКО 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
УМЕНИЯТА НА УЧИТЕЛЯ

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА 
ПОСТИЖЕНИЯ 



Лични данни

Име Румяна Христова Котева

Адрес гр. Самоков ул. „Николай Николаевич “ 34

Телефон 0887778277

E-mail r_ko@abv.bg

Националност българин

Дата на раждане 12.10.1960г.

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ



Трудов стаж 36 години

Дата ( от –до ) 2016г. до  момента

Име и адрес на работодателя ОУ“Митрополит  Авксентий Велешки“

гр. Самоков ул.“ Македония“ 25

Заемана длъжност Старши учител начален етап ЦДО

Дата ( от –до ) 2010г. До 2016г.

Име и адрес на работодателя ОУ“Митрополит  Авксентий Велешки“

гр. Самоков ул.“Македония“ 25

Заемана длъжност Старши възпитател 

Дата ( от –до ) 2006г. до  2010г.

Име и адрес на работодателя ОУ“Митрополит Авксентий Велешки“

гр. Самоков ул.“Македония“ 25

Заемана длъжност Начален учител

Дата ( от –до ) 1993г. До 2006г.

Име и адрес на работодателя ОУ“Митрополит Авксентий Велешки“

гр. Самоков ул.“Македония“ 25

Заемана длъжност Възпитател



Трудов стаж

Дата ( от –до ) 1982г. до 1993г.

Име и адрес на работодателя НОУ „Самоковска комуна “

гр. Самоков ул.“Христо Ников“ 25

Заемана длъжност Организатор

Дата ( от –до ) 1978г. до  1980г.

Име и адрес на работодателя ЗРТ – гр. Самоков

Заемана длъжност Книговезец



Образование и обучение 

Дата  2013г

Наименование на придобитата 
квалификация

Четвърта професионално-квалификационна степен

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

Департамент за информация и усъвършенстване на учители                                                              
СУ „Св. Климент Охридски“

Дата  2008г.

Наименование на придобитата 
квалификация

Работа с компютри и ИТ за I-IV клас

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

СУ „Св. Климент Охридски“

Дата  2011г.

Наименование на придобитата 
квалификация

Пета професионално-квалификационна степен

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

Департамент за информация и усъвършенстване на учители                                                              
СУ „Св.Климент Охридски“



Образование и обучение 

Дата  от 1989г. до  1992г.

Наименование на придобитата 
квалификация

Начален учител - магистър

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

СУ „Св. Климент Охридски“

Дата  от 1980г. до 1982г.

Наименование на придобитата 
квалификация

Начален учител

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация

Институт за начални учители „Кирил и Методий “ – гр. Станке 
Димитров



Лични умения и компетенции Имам положително отношение към личностното си развитие и 
професионално усъвършенстване и активно участвам в 
квалификационни и информационни форуми

Социални умения и 
компетенции

Отлични умения за работа в екип. 
Комуникативност, отговорност за постигане на високи резултати.
Мотивирана, креативност, коректност,

Организационни умения и 
компетенции 

Отлични организационни умения.
Секретар на  СО  на  СБНУ.
Осъществявам методическа и организационна подкрепа на 
новоназначени учители. Умея да приобщавам родителите за постигане
на образователните цели.

Технически умения и 
компетенции

Справям се добре с техническите средства в обучението.

Компютърни умения и 
компетенции 

СУ “Св.Климент Охридски“- Удостоверение №8792/2208г. Работа с компютри и ИТ 
за 1клас- 4клас
Удостоверение №23-0576/10.04.2006г. Базови и специфични компютърни умения на
учители
Удостоверение №19-3387-1486/19.07.2005г. Компютърна грамотност и работа с
продуктите на Microsoft

Свидетелство за управление на 
МПС

кат. „В“

Други умения Интеркултурна компетентност за работа в мултиетническа среда по 
проект на ЦИОДУЕМ

Допълнителна информация ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ  ОБЩИНА  САМОКОВ



“Ученикът не е съд, който трябва да напълним,
а факел, който трябва да разпалим.”- Сократ

Моята философия е, че учителят е този, който трябва да  запали  
желание за знания у всеки ученик.Това ще стане като открие
силните страни на  всяко дете и  ги използва максимално. Детето
трябва да се чувства пълноценно, да се радва и да е доволно от 
постиженията си. 

Искам учениците ми да осъзнаят, че учебната дейност е 
съзнателно усилие, изискващо организираност, самодисциплина, 
поемане на отговорност за собственото учене, действия и 
поведение.

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ



Всички дейности при целодневното обучение се преплитат и допълват. Макар 
отдихът, самоподготовката и дейностите по интереси да се осъществяват на пръв 
поглед независимо едни от други, на практика те са взаимосвързани. Всяка от тях има 
своето място при планирането на образователно-възпитателната дейност.

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния 
материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране. 
Тя стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие, 
чрез усъвършенстване на уменията за общуване. За по лесно и трайно усвояване 
използвам в практиката презентации, образователни програми и компютърни игри. 
Самоподготовката е основен момент в целодневното обучение, като акцентът се 
поставя не върху повторение на преподаването, а в създаване на спокойна, 
съзидателна среда за работа на учениците и засилване на уменията и увереността им 
за самостоятелна работа. 

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ



Заниманията по интереси включват разнообразен набор от достъпни и 
забавни дейности, които имат за цел да предотвратят преумората и да 
допринесат по непринуден начин за формиране на хармонична детска личност. 

Имат за цел чрез разнообразен набор от достъпни и забавни дейности:

• да предотвратят преумората ;

• да развиват и обогатяват детското мислене; 

• да допринесат за придобиване на полезни и нови знания или за 
интерпретиране и прилагане в практиката на вече получени и затвърдени 
знания;

• да мотивират ученици и родители за включване в целодневната организация 
на учебния ден. 

Слайд 2

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ



Учебна 2016/2017г.  учител в ЦДО- III клас.   

Приложение 1

Есенно парти в двора на училищетоСлайд 24
„Сладкодумни страници“ – участие в тържество от плана на МО 
„Коледна работилничка“
– изработване на предмети за коледния базар    Слайд 24
Украса на училището и класната стая за Коледа Слайд 25 Слайд 26
Парти по случай идването на пролетта Слайд 27
Участие на учениците от ЦДО  III А  клас в училищно мероприятие,   посветено 

на   Деня на Земята- 22 април  Слайд 30

ДОКУМЕНТИ
ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ  НА 

УМЕНИЯТА НА УЧИТЕЛЯ



Участия в мероприятия  по случай и 25 март и Деня на хумора 
Слайд 32
Участия на мажоретки от  в различни мероприятия   Слайд 31
Награди за най- добритеСлайд 29

Отличниците от ЦДО  III А  клас-Слайд 33

Приложение 1

ДОКУМЕНТИ
ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ  

НА УМЕНИЯТА НА УЧИТЕЛЯ



Учебна 2017/2018г. учител в ЦДО- IV a клас.

Приложение 2
Екскурзия до Етнографски музей- Пловдив Слайд 34
Есенно и пролетно партиСлайд 35

Коледна работилничкаСлайд 36
Коледна украса  Слайд 36
Тържество за Коледа                  Слайд 36
Участие в празник  на картофа  Слайд 36
Участие в спортния празник       Слайд 31
Пано с хранителни материали Слайд 37

ДОКУМЕНТИ
ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ  

НА УМЕНИЯТА НА УЧИТЕЛЯ



Тържество по случай 110 години от рождението на Астрид Линдгрен 
Слайд 38

Награда за Габи- най – четящото дете на България Слайд 37
Грамота за Ивана – най- добър четец Слайд 37
Екскурзия до Шипка и Велико Търново  Слайд 39
Отличниците от ЦДО  IVА  клас  -Слайд 33
Сбогуване с четвърти клас  Слайд 40

ДОКУМЕНТИ
ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ  

НА УМЕНИЯТА НА УЧИТЕЛЯ

Приложение 2



Учебната 2018/2019г.  учител в ЦДО- III В клас

Приложение 3

ДОКУМЕНТИ
ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ  НА 

УМЕНИЯТА НА УЧИТЕЛЯ

Изработване на  Чичко Тревичко Слайд 44
„Познай коя е приказката“ - компютърна игра Слайд 41
Самоподготовка Слайд 42
Ден на Християнското семейство – тържество Слайд 41
Коледна работилничка Слайд 43
Писма до Дядо Коледа Слайд 44
За Левски с любов и преклонение – тържество и презентация Слайд 45



ДОКУМЕНТИ

ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ  НА 
УМЕНИЯТА НА УЧИТЕЛЯ

Украса на класната стая за пролетта 
Мартенички и картички за мамаСлайд 46
Празнуване на Благовещение Слайд 46
„Добре дошла, пролет“ -тържество за пролеттаСлайд 46
Награда за Искра в конкурса за домашни любимци  Слайд 47
Екскурзия до Петрич Слайд 47
Отличниците от III в клас-Слайд 33
Сбогуване с трети класСлайд 48

Приложение 3



За по- добро възприемане на учебния материал използвам презентации 
и програми от сайтове:

https://www.slideshare.net/vesiii/3-29159963
https://www.youtube.com/watch?v=gOaQouBChFs
https://znaiko.jimdo.com/математика/

https://bglog.net/nachobrazovanie/39795
http://www.decata.info/2b/index.php?section=7&page=19
http://krokotak.com/bg/    
http://it-sliven.dir.bg/_wm/pbasic/?df=274418

https://www.youtube.com/watch?v=gOaQouBChFs
https://bglog.net/nachobrazovanie/39795
http://www.decata.info/2b/index.php?section=7&page=19


ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПОСТИЖЕНИЯ

.

УДОСТОВЕРЕНИЕ №156-85/27.06.2017г.

1 квалификационни кредити

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0087-17/25.06.2017г. за което са присъдени 

1 квалификационни кредити

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 1404-839/29.04.2017г., за което са присъдени 

1 квалификационни кредити

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 8792/22.08.2008г.  24 учебни часа

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 23-05/ 10.04.2006г

УДОСТОВЕРЕНИЕ №19-387-1486/19.07.2005г.

Поздравителен адрес

Грамота от международен конкурс за учители - 04.09.2014г.

Грамота за участие в конкурс



Сертификат № 41/22.08.2018г

Сертификат № 1376/10.09.2016г.

Сертификат № 7412/ 04.04.2014г.

Сертификат  11.2013г.

Сертификат 12.02.2012г.

Една голяма награда за мен   



Вътрешноинституцоинална квалификация

„Повишаване мотивацията за учене у учениците чрез арт изкуство –
стъпка по стъпка“

„Мотивация, квалификация и работа в екип“

„ Светиня за Струга и българския народ“- педагогическо обучение

„Компютърна анимация“



Фолклорът- нишка на разбирателство между балканските народи“

„Обсъджане на учебните програми и учебните планове“

„Мирно решаване на конфликти“

„Общ регламент за защита на личните данни“

„Румъния - 19 век, Антон Пану- българската следа в светското 
образование в Румъния“



Външноинституционална квалификация

Общ регламент за защита на личните данни GDRK





































































БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


