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Дати Име и вид на образователната 

институция

Наименование на придобитата 

квалификация

2016 –2018 ШУ “Епископ Константин 

Преславски” гр. Шумен

Предучилищна и начална училищна 

педагогика

1998– 2003

1994 -1997

1990 -1994

ШУ “Епископ Константин 

Преславски” гр. Шумен

ИХПМ „Д. И. Менделеев” гр. Варна

ТИХ „Д. И. Менделеев” гр. Варна

Българска и руска филология

Машини и апарати в химическата и 

хранително-вкусовата промишленост

Автоматизация на производството
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Трудов стаж:

www.mechtateli.eu
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Философия на преподаване

’’За да бъдеш добър преподавател,

необходимо е да обичаш това,

което преподаваш, и тези, на

които преподаваш.’’

В. О. Ключевски

http://www.mechtateli.eu
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ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Основните ми задачи са:

Да създавам атмосфера на уважение, обич и

доверие;

Да преподавам качествено и образно на

достъпен и разбираем език;

Да се фокусирам върху индивидуалните

потребности на учениците в процеса на учене;

Да откривам силните страни на учениците и

да се стремя към тяхното надграждане;

Да мотивирам и стимулирам учениците да

учат и да се развиват;

Да насърчавам инициативността на учениците

да предлагат различни решения на даден

проблем.

http://www.mechtateli.eu



Отговорности на педагога

http://www.mechtateli.eu

 През учебната 2019/2020 г. моите задължения са съобразени с 
длъжностната характеристика на длъжността учител.

 Учебни предмети,                       Клас, в който               Хорариум по         Брой 
 които преподава                         преподава преподавания       ученици 

педагога                                      педагога предмет           

 Български език                                   I                                  7                            17

 и литература

 Математика I                                  4                          17

 Околен свят I                                1                            17

 Час на класа I                                 1                            17
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Методи на преподаване

http://www.mechtateli.eu

Според мен добрият и актуален
учител трябва да умее да съчетава
според нуждите и целите на уроците
си, както традиционните методи на
преподаване, така и модерните
методи, защото учениците в начална
училищна степен се вълнуват както
от съвременните информационни
технологии, така и от мобилните
устройства. Целта на всеки учител е
да привлече любопитството и
вниманието на учениците си към
преподавания материал. Затова
всички форми на преподаване, които
водят до това са добри и
ползотворни, щом вниманието на
учениците е съсредоточено върху
дейностите в класа.
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Използване на съвременни 

образователни технологии

http://www.mechtateli.eu

№ Вид технология В кой клас е използвана
Обосновка за 

прилагането

Получени или 

очаквани резултати
1. Компютри 1-4 Голямо богатство от 

информация.

Огромен интерес от 

страна на учениците; 

възможност за 

самостоятелно 

получаване на 

информация.
2. Интерактивна

дъска

1-4 Достъпно и интересно 

средство за учениците.

Огромен интерес от 

страна на учениците; 

възможност за 

самостоятелна работа и 

усвояване на нова 

информация и умения.
3.

4. 

Таблети

Телефони

1-4

1-4

Възможност за 

проучване и обучение 

чрез приложения като 

Kahoot, learning и т.н.

Възможност за 

проучване и обучение 

чрез приложения като

Kahoot, learning и т.н.

Огромен интерес от 

страна на учениците; 

възможност за 

самостоятелна работа и 

усвояване на нова 

информация и умения.
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Квалификации и обучения
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ПРИМЕРИ ЗА ДЕЙНОСТИ

Вид на дейността По какъв повод е организирана Къде е организирана
Кога е 

организирана
С кой клас е организирана

Открит урок Приобщаване към училище В училището Март 2019 ПГ и IV б клас

Тържество за 3-ти март Приобщаване към училище В училището Февруари

2019 

ПГ и  IV б клас

Открит урок Затвърждаване на учебния 

материал

В училището Януари

2019 

IV б клас

Организиране на празници Коледа

Пролетен бал

Хелоуин

Декември 

2017

Април 2018

Благотворителни базари Коледа

Великден

Баба Марта

В училището

В училището
В училището

Декември

Април

Март

IV клас

III клас

IV клас

Летни и зимни лагери, екскурзии Зимен лагер

Летен лагер

Летен лагер

Пампорово

Елена

Габрово

Февруари 

2016

Юли 2017

Юли 2016

I клас

II клас

II клас
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БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Самоусъвършенстването е нещо, което всеки сам избира
за себе си. Работата ми като учител ме кара всеки ден
да допълвам своите знания и да усвоявам нови.

Учене през целия живот е не само програма, но и начин на
живот.

Бъдещите ми планове са свързани с:

 Повишаване на квалификацията ми като учител;

 Повишаване на квалификацията ми в областта на
информационните и комуникационните технологии чрез
участие в различни квалификационни курсове;

 Запознаване с нови иновативни методи, които да
прилагам успешно в педагогическата ми практика.

http://www.mechtateli.eu
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САМОНАБЛЮДЕНИЕ

 Старая се да отговарям на потребностите на учениците си, да

познавам характерните им особености, за да мога да се справям

с изникващите проблеми в часовете и междучасията.

 Силна страна - стремеж към самообучение и

самоусъвършенстване. Най-важно е да не се отказваш и да се

самообучаваш през целия си живот.

 Чрез допълнителна работа с учениците си се опитвам да ги

мотивирам.

 Уважение, взаиморазбиране и търпение са в основата на

взаимоотношенията ми с учениците. Зачитам достойнството и

честта на всяко дете, опитвам се да бъда справедлива при

решаването на конфликти.

 Реагирам на всеки агресивен акт от страна на децата. Мотото на

класовете ми е "Не прави това, което не искаш да ти бъде

направено".
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