


Визитна картичка 
 
Име: Славея Христова Петрунова 
Длъжност: старши учител 
Образование: висше / магистър 
Специалност: българска филология  
Специализация: езикознание 
Квалификация: III ПКС 
Педагогически стаж : 32 год. 
Имейл:  sl_5@abv.bg 
Месторабота: ОУ„Митрополит Авксентий Велешки“ 

 



       Философия на преподаване 
 

"Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а 
факел, който трябва да бъде запален."      Плутарх 

 
Моята философия на преподаване поставя в центъра на учебно - 

възпитателния процес ученика, с неговата познавателна, 
емоционална и творческа дейносt.  Необходимо е да му се даде 
възможност да мисли, да бъде креативен, както и да се учи от 
грешките си.  

Смятам, че всички ученици имат силни страни, които 
трябва да се идентифицират, а постиженията им, колкото и 
малки да са те - да се поощряват.     

Моята роля на учител по български език и литература   е да 
ги науча да бъдат истински човеци и пълноценни граждани, 
защото три предмета не са включени в училищната програма - 
толерантност, логика, човечност, а те  докосват сърцето  с всяка 
прочетена страница от книга. Изградената любов към българския 
род и език ще им даде устоите, върху които да градят своето 

успешно бъдеще.                                   

 



Професионален опит  

и квалификация  
- до учебната 2015/2016 година 

 
Въпреки че кариерата ми  започва през 1985 г., аз съм 

мотивиран учител, който е отворен към новите методи на 
преподаване и съвременните технологии. Множество са курсовете и  
семинарите, които съм посетила, учителят трябва  
непрекъснато да се самоусъвършенства, за да може да отговори на 
новите предизвикателства пред българското образование. 
Привърженик съм на идеята за учене през целия живот, затова 
продължавам да се квалифицирам непрекъснато. 

 
 
 



Професионален опит  

и квалификация  
Курсове и семинари: 

 Методика на обучението по БДП 
 Компютърна грамотност и работа с продуктите на Microsoft 
 Базови и специфични компютърни умения 
 Интерактивни методи на обучение 
 Училищна превенция на въздействието на деструктивните култове 
 Права на детето, трафик и безопасна миграция 
 Интеркултурни компетентности за работа в мултикултурна среда 
 Изработване на проект 
 Детето в мрежата 
 Изработване на проект 
 Интерактивни методи в обучение по БЕЛ 
 Създаване и оценяване на тестове по БЕЛ 
 Стандартизация на обучението 
 Работа с интерактивна дъска 
 Съвременният  български книжовен език 

 



 

Професионален опит  

и квалификация  
                Реализирани проекти: 
 

 Различни заедно - обучител 
 Аз и ти заедно - обучител 
 Етнопалитра – ръководител 
 210 год. от рождението на Митрополит Авксентий Велешки 
 Модул: Ритуализация на училищния живот - МОН  
 Заедно и утре – обучител 
 Фолклорът - богатство на народите – обучител 
 Да развием шарената черга - ръководител 
 Център по интереси - зона за свободна изява и развитие на 

учениците - обучител 
 Да върнем децата в училище – обучител 
 С грижа за всеки ученик  - обучител 

 
 



Професионален опит  
и квалификация  

  
 

               Други: 
 
 Участие в последния етап на Третата национална конференция 
"Училището - желана територия на ученика" с презентация " За 
работата по проекти или  предизвикателството да  опознаеш 
различния " 
 
 Оценител в областната комисия за проверка на НВО - 
български език и литература за VII клас (2003 – 2016 год.) 
 
 Оценител в училищната и областната комисия за проверка на 
олимпиадата по БЕЛ 
 
 Публикации в местния печат 



Професионално развитие  
през учебната 2016/2017 година 

           
         Курсове и семинари: 

 
 Оперативни програми и проекти 

 
 Новият закон за предучилищно и училищно образование 
 Разглеждане и обсъждане на проект на МОН „Твоят час“ 
 Професионално портфолио на учители, директори и други 

педагогически специалисти – 1 кредит 

 
 Регионални програми 

 
 Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на 

деца и ученици с обучителни затруднения – 1 кредит 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Професионално развитие  

през учебната 2016/2017 година 
 

 Вътрешно-институционални форми на 

квалификация  

 Изисквания за изготвяне на учебни планове и изпълнение на 

новите учебни програми 

 Обсъждане на учебни програми, учебници и учебни планове 

 Превенция на агресията. Стойностни модели на общуване. 

Приказки за ценностите; Механизъм за противодействие на 

на училищния тормоз между деца и ученици в училище 

 



 

Професионално развитие  
през учебната 2016/2017 година 

 

              
            Реализирани проекти: 
 
 „Твоят час“ – група „ В чудната страна Изречения“ – обучение 

по БЕЛ на  ученици с обучителни  затруднения   
 

 „Традицията живее чрез нас“, финансиран от ЦОИДУЕМ, 
ръководител на клуб „Фолклорен калейдоскоп“ 
 

 Иновативно училище –  кандидатстване в процедура на МОН, 
одобрен за реализация в следващите три учебни години 



Професионално развитие  
през учебната 2016/2017 година 

 
Участие в училищни комисии: 

 
 За създаване на училищна стратегия и план за нейната 

реализацията 
 За откриване на новата учебната година 
 За организиране на кампанията „19 дни срещу насилието“ 
 За прием на първокласници за учебната 2017/2018 г. 
 За провеждане на Национална седмица на четенето 
 За проверка на олимпиада по БЕЛ 
 За оценка и избор  на учебници по БЕЛ за 5. клас 
 За подкрепа на  ученици със СОП 
 



Професионално развитие  
през учебната 2016/2017 година 

 
Работа в екип: 

 
• С класните ръководители в прогимназиален етап като 

председател на методическо обединение 
• С колегите, преподаващи на  VI“б“ клас, като класен 

ръководител 
• С колегите по БЕЛ 
• С учителите в ЦДО 
• С педагогическия съветник 
• С ръководството на училището 
• С родителите 



 

Моменти от класната стая 

 "Всеки е гений. Но ако оценяваш рибата по 
нейната способност да се катери по дърво, 
тя ще живее цял живот с убеждението, че е 
глупава."           А. Айнщайн 



 
 

Национална седмица на четенето – 
представяне на любима книга, езиково 
състезание и кампания за дарение на 

книги 



Участие в различни  
училищни инициативи 



В един  

(не)обикновен  

час 



 Професионално развитие  
през учебната 2016/2017 година 

Постижения: 
 
 На последния етап за шестокласници от олимпиадата 

по български език и литература – областен кръг Радина 
Огнянова от VI„б“клас е класирана на първо място с 
резултат Отличен (6).  

 Останалите участници в олимпиадата от шести клас 
имат много добър резултат. 

 Участие на учениците от шести и пети клас в  Четящо 
кенгуру, първото състезание от този тип, проведено в  
страната. Показаха отлични и много добри резултати. 

 В училищния конкурс за лично творчество , част от 
Националната седмица на четенето, мои ученици 
завоюваха призови места. 

 



 Професионално развитие  
през учебната 2016/2017 година 

             Други: 
 Участие в методическа среща на учителите по БЕЛ и старши 

експерт по БЕЛ от РУО София регион, където беше наблюдаван  
открит урок за творчеството на Иван Вазов (7. клас) , 
представен от Мариела Павлова, гл. учител в ОУ“Св.св. Кирил и 
Методий“ - гр. Самоков; м.април 

 Участие в работна среща на учителите по български език и 
литература със старши експерт по БЕЛ Магдалена Ананиева; 
гр. София, м. април 

 Участие в  среща с Моник де Клер от организацията New 
Generation Family, която изнесе  лекция на тема: „Кои са 
бариерите при учене и как да се справим с тях”. Бяхме 
запознати и  с технологията за учене, открита и разработена 
от Лафайет Рон Хъбард /САЩ/; м. май 

 





 
Професионално развитие  

през учебната 2017/2018 година 
           

 Вътрешно-институциална квалификация 
 Професионални умения на учителя - ДИУУ– 0,5 кредита 
 Приобщаващо образование – СБУ – 0,5 кредита 
 Функционална грамотност  - МОН – 1 кредит 
 Общ регламент за защита на личните данни GDPR 

 

 Вътрешно-институциална квалификация 
 Фолклорът – нишка за разбирателство между балканските народи 
 Прилагане на новите методи и начини на оценяванезнанията на 

учениците 
 Обсъждане на новите учебнипрограми и учебни планове 
 Мирно решаване на конфликти 
 Специфични особености при работата с деца със СОП  

 

 Придобита  IV ПКС, ДИУУ, м. 11. 2017 г. 



Фолклорното наследство – 
 платформа за изграждане на  

можещи и мислещи 
личности  

ОТКРИТИ ИНОВАТИВНИ УРОЦИ 



 
 

ВЪЛШЕБНОТО В ПРИКАЗКАТА  
„ТРИМАТА БРАТЯ И ЗЛАТНАТА  

ЯБЪЛКА“ 



 
 



 
 





 
Професионално развитие  

през учебната 2018/2019 година 
           
 Вътрешно-институциална квалификация 
 Играта като интерактивен метод на обучение в образователния 

процес, Институт за развитие на човешките ресурси – 1 кредит 
 Указания за новата учебна година -РУО 

 
 Вътрешно-институциална квалификация 
 Наредба за приобщаващо образование 
 Светиня за струга и българския народ – 8 ак. ч. 
 Мотивация, комуникация и работа в екип – 8 ак. ч. 
 

 СДК„Развитие на комуникативната компетентност 
в образователния процес“, дипломна работа „Изучаване на 

вълшебната приказка „Тримата братя и златната ябълка“ в 5. 
клас“ – 10. 2017/10. 2018 г., 200 ак. ч. 
 

 Придобита  III ПКС, м.11. 2018 г. 







УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ: 



 
 










