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Дата на раждане:15 февруари 1959 година 

 Място на раждане:гр. Генерал Тошево 

     Месторабота:ОУ  „Христо Смирненски“ 

                Специалност: Начална педагогика  

         Общ педагогически стаж: 25 години 
 



Философия на преподаване 

 
 

  Началният учител е този, който за първи път въвежда децата в 

храма на знанието. 

  Тук започва тяхната подготовка за бъдещи творци на материални 

и духовни блага. 

  Ето защо резултатите от финала много зависят от старта! 



• Моята философия за образованието поставя в центъра 
ученика, защото той е творецът на бъдещето. Добрият учител 
полага научнообосновани системни и целенасочени грижи за 
цялостно развитие на личността. Подготвя съзнателни 
граждани за труд и реализация в демократичното общество, 
приобщава го към голямото европейско семейство. Обогатява 
своите ученици с ценности, норми и отношения, присъщи на 
съвременните цивилизации. Ръководи в максимална степен 
интелектуалното, нравственото, физическото и общокултурно 
развитие на ученика. Изгражда нагласа и умения за 
обществено отговорно поведение в общуване. Развива 
възможностите на учениците за самопознание, саморазвитие и 
предприемачество. 



Умения и компетентности 

Педагогически и лични компетентности и умения 

 

1. Организационни умения и компетенции 

 
•Учител съм в начален етап. През настоящата 2016/2017 учебна година съм 

възпитател на 4-ти клас. Подготвям учениците по всички предмети, с изключение 

на английски език. Изготвям годишните разпределения по предметите часовете по 

самоподготовка. 

•През 2017/2018 учебна година също съм възпитателна 4-ти клас. 

•През 2018/2019 учебна година съм учител по български език и литература, околен 

свят и изобразително изкуство на 1-ви клас. 
  



2. Социални умения и компетенции 
  

•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 уникалността и индивидуалността на всеки ученик. 

3. Други умения и компетентности 
  

•Изготвих  лично електронно портфолио; 

•Стриктно изпълнявам задължението си за водене на училищна документация 



Моите задължения и отговорности  

през 2016/2017 учебна година 
* 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 

 



Методи на преподаване 
 

Основни методи, които използвам в преподавателската си дейност: 
• Провокация на мисленето – анализ, синтез, обобщение, съждение, умозаключение 

• Дискусия – начин на изразяване на позиция 

• Писмени разработки 

• Упражнения за интерпретиране на текстове по зададени параметри 

• Упражнения за трансформиране на отделни езикови елементи и на цялостни текстове 

• Тестови задачи с изборен отговор 

• Задачи с отворен отговор 

• Игрови дейности, презентации, целящи по-лесното заучаване и прилагане 

на граматичните правила 

• Лекционен метод 



Примери за иновации, които използвам в 

работата си 

 
•В часовете се стремя да създам подходяща 

емоционална среда, за да могат учениците да 

разкрият своите възможности. Тетрадките по 

четене превръщаме в малки книжки с 

илюстрации, темите по изобразително изкуство 

не ограничават, а разгръщат детското 

въображение, груповите и индивидуални 

проекти провокират изследователската и 

екипната дейност. 

•В междучасията се стремя да ангажирам децата 

с игри по тяхно желание - образователни, 

развлекателни и интерактивни. 



Занимания по интереси 

Апликации с листа 



Успехи на учениците, които подготвих за участие 

в: конкурси, състезания, олимпиади 



Моите лични успехи 
 

• • Дати (от-до) ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
09.1993 г. – 07.1997 г. 

•  • Име и вид на обучаващата или образователната 
организация ШУ «Епископ Константин Преславски» 
гр.Шумен  

• • Основни предмети/застъпени професионални умения 
Психология, Педагогика, Методика по отделните 
предмети...  

• • Наименование на придобитата квалификация Начален 
учител  

• • Ниво по националната класификация (ако е 
приложимо)БАКАЛАВЪР  



Програми, сертификати, грамоти, 

потвърждаващи участието в конференции, 

семинари и други мероприятия 



Удостоверения 



Моят избор на учебник и учебни 

помагала 



Моите 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 учебни предмети. 

•Създаване и работа по различни учебни, училищни, национални и 

международни проекти и инициативи. 

•Развитие на други иновативни методи на обучение. 

•Публикуване на педагогически и учебни разработки, материали и изследвания. 

•Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация. 

•Насочване вниманието на учениците върху използването на информационните технологии 

в тяхното образование по всички учебни предмети – подбор на информация, презентации и др. 



Благодаря за вниманието! 


