
Драга Михайлова Кехайова
Това е моята витрина на професионални постижения. Тя е винаги отворена, защото съм 
от учителите, които са готови за нови предизвикателства. Te ни правят по-ефективни 
там, където е нашето място – класната стая и ни доближават до онези, към които е 

насочена нашата работа – учениците.Това е моята витрина с професионални постижения, 
но и мястото, където ще споделям своите търсения и своите битки. Добре дошли! 

Профил
АДРЕС

град Банско, улица "Пирин" № 16

И-МЕЙЛ



draga_kehayova@abv.bg

МРЕЖИ
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УЧИЛИЩЕ

НУ"Св. Паисий Хилендарски"

КЛАСОВЕ

Четвърти клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Български език и литература / Математика / Технологии и предприемачество / Човекът и 
обществото / Човекът и природата /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Проект - "Заедно можем повече";Проект - "Бележити личности от моя роден 
град";Проект - "Приятелството прави чудеса"Програма - "Розите на България"Програма - 

"Научи се да караш ски"



ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Млад родолюбецМатематиката - лесна и интереснаДетски футболСпортни 
дейностиОбичам да играя шахматКомпютърни занимания

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ОУ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПГ

МАГИСТЪР

Магистър – експерт и учител по информационни технологии в началните класове

Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград, факултет по педагогика • 
Дипломна работа на тема „Мултимедийните презентации в овладяването на знания за 

родния край в І клас”

МАГИСТЪР

начален учител

СУ "Св.Климент охридски", филиал Благоевград- начална училищна педагогика, 
специализация трудово обучение



Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

Старши начален учител

В момента съм учител на 4. клас. Преподавам БЕЛ, Математика, Човекът и обществото, 
Човекът и природата, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, ФУЧ по 
математика.Главната ми цел в момента е да подготвя учениците отлично за НВО, което 
ни предстои.Като класен ръководител възпитавам  у децата отговорност, колективизъм, 

толерантност. Класът е сплотен и силно мотивиран за учебния процес и за участия в 
различни извънучилищни изяви, конкурси и състезания.

01/09/1983 - 01/02/2020

НУ "Св.П.Хилендарски", гр.Банско, начален учител

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Комуникативност, толерантност, емпатия, способност за сътрудничество в екип, умения 
за организиране и разпределяне на функциите и задълженията, произтичащи от 

естеството на възложената работа, умения за преодоляване на възникнали конфликтни 
ситуации и др.



ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Организиране и провеждане на различни обществени мероприятия и тържества. 
Способност за предаване на опит и работа в екип.  Умения за създаване на ефективна 

организация на учебно-възпитателния процес. Координация на дейности, пряко 
произтичащи от естеството на работа, координация и сътрудничество с колеги и 

родители, организиране и провеждане на педагогическата дейност в съответствие с 
изискванията,  определени в различните нормативни и образователни документи, 
своевременно и коректно водене на задължителната документация, свързана с 

педагогическата дейност, участие в педагогически съвети, изпълнение на техните 
решения, участие в различни организационни и методически форми и инициативи, 

свързани с дейността на институцията и др.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

 Компютърни умения: • Добро владеене на Microsoft Office (Word, Exel, PowerPoint) • 
Internet, Paint, Windows Movie Maker

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Организиране на среда,  стимулираща детското развитие; съхраняване и грижа за 
индивидуалността на всяко дете в колектива; реализиране на педагогическото 

взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаване; създаване и 
поддържане в процеса на обучение на среда, атмосфера и дисциплина, които 

благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни 
взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество по повод на учебния 

процес както между учител и деца, така и между самите деца; грижа за изграждането на 
ценностни ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на 
отделната личност, съобразяване с личностните и ценностни различия между хората, 

които са основа за взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество; грижа за 



изграждането на национални и общочовешки добродетели и др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

 Музика – пиано и акордеон  Рисуване  Спорт – шах, футбол, плуване

Квалификации и обучения
УДОСТОВЕРЕНИЕ

24/11/2008

Обучение за безопасно движение по пътищата на учениците от 1-4 клас

УДОСТОВЕРЕНИЕ

28/09/2012

Обучение за работа с деца със СОП

СЕРТИФИКАТ

00/00/0000

Отношения между родители и учители

СЕРТИФИКАТ

27/11/2016

 Образователни стратегии, интерактивни методи за стимулиране на речевата активност у 
детето



УДОСТОВЕРЕНИЕ

25/10/1993

 СУ „Климент Охридски” - ЦИУУ гр. София • Втори клас класификация • Дипломна работа 
на тема „Овладяване на знания за родния край в І клас”

УДОСТОВЕРЕНИЕ

25/09/2006

Английски език с комуникативна насоченост

СЕРТИФИКАТ

30/03/2011

За работа с образователен софтуер Envision

УДОСТОВЕРЕНИЕ

29/01/2012

Интерактивни компютърни презентации

СЕРТИФИКАТ

09/09/2016

Методически аспекти при въвеждането на модули от учебния предмет Технологии и 
предприемачество в първи клас. Прилагане на новата учебна програма по Български език 

и литература първи клас



СЕРТИФИКАТ

12/12/2015

Новости в закона за училищното и предучилищното образование

УДОСТОВЕРЕНИЕ

11/01/2018

Облачни технологии – Офис 365

СЕРТИФИКАТ

11/03/2009

Оценяването на учебните резултати в началното училище

СЕРТИФИКАТ

02/04/2004

Педагогическа среща на Движение за съвременно училище в България

СЕРТИФИКАТ

17/12/2012

Ролята на педагогическия съвет в училищната среда

УДОСТОВЕРЕНИЕ



15/06/2018

Специфика на обучението по математика в начален етап в контексана новите 
нормативни документи

УДОСТОВЕРЕНИЕ

12/11/2018

Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми по БЕЛ– 1-4 клас

СНИМКИ (16)

квалификации и обучения



Оценка на учениците
ИСКАТЕ ЛИ ДА ИМА ПОВЕЧЕ ДИГИТАЛНИ УРОЦИ?
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СМЯТАТА ТЕ ЛИ, ЧЕ ОБЕМЪТ НА ДОМАШНАТА РАБОТА Е 
ПРЕКАЛЕНО ГОЛЯМ?

0 
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РАЗБИРАТЕ ЛИ ПРЕПОДАДЕНИЯ ВИ МАТЕРИАЛ?

0 
%

Информация



ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Целият ми съзнателен живот е свързан с училището. Станах учителка през далечната 
1983г веднага след студентската скамейка, та чак до днес – цели 36 години.Не мога да 
си представя живота без деца и без учене. Знам, че началният учител заема специално 
място в живота на всеки човек , както е казано в стихотворението”Моята учителка” на 
Леда Милева: „Аз много неща ще забравя, но теб ще забравя ли? – Няма! В сърцето си 
твоето име до името пазя на мама! Научила съм на четмо и писмо близо 250 деца от 

набори 1977г, 1980, 1982, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005 , включително и настоящите 
ми ученици от набор 2009г. Всеки един от тях помня по име и в кой клас е бил. Пораснали 

и променени, ги срещам по улиците на града и ми е безкрайно приятно, когато ме 
поздраяват със „Здравейте, госпожо!” Често казвам на по-младите колеги, че това е най-

хубавата професия на света: безкраен низ от тържества, празници, песни, 
екскурзии.Какво по-вълнуващо от вперени с обич в тебе очички на красиви, здрави и 

умни деца? Но това е едната страна на монетата. От другата са безброй безсънни нощи, 
терзания, много труд, усилия, четене, самоусъвършенстване, стремеж да си в крак 

новостите, с времето, с английския, с компютъра, та дори и с модата. Давам си сметка, че 
да си добър учител са необходими комплекс от качества. Но едно е най- важното – Любов 

към всеки един ученик. Без любов - нищо няма да постигнеш. Децата ме научиха и 
продължават да ме учат да съм по-търпелива, по- справедлива, по- добра и по- строга. Не 
искам да ги разочаровам! Днес, обаче, сме свидетели и на това, че в училище се случват 
някои грозни и несъвместими с предназначението му неща – лоша дисциплина, агресия, 

обиди, тормоз на деца над други деца. Причините за тези язви са много и за 
преодоляването им са необходими усилията на цялото общество. Но най-вече това ще 

зависи от повишаване ролята, самочувствието и мястото на учителя в целия учебно-
възпитателен процес. Учителят не бива да се притеснява от родители, директори, 

инспектори. Той не е враг на учениците си, нито на родителите. Прекалената свобода да 
избираме, определяме, коментираме лесно преминава в арогантност и криворазбрана 
демокрация, която не е от полза за никой. Най-малко за децата. Нека ги възпитаваме в 

обич, уважение и толерантност към различните. Нека им дедем не само корени, а и 



крила. Бъдещето им принадлежи.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

С методите си на преподаване учителят се стреми да обхване всички деца от групата 
чрез  фронтални групови и индивидуални занимания и да накара всяко дете да се 

чувства специално. Да се използват материали за работа съобразно възможностите и 
уменията на децата. Дидактичните подвижните и музикалните занимания да осигуряват 
по-благоприятна обстановка за учене чрез игра. Важно условие за усвояване на знания и 
умения е детето да види и да усети. За това помагат наблюдението и демонстрацията. За 

развитието на нагледно-образното и логическо мислене могат удачно да се използват 
разказът и беседата. 

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Ученето през целия живот като тенденция в общото образование има безкрайни 
възможности и практическото му приложение намира все по-широко място в световен 

мащаб. То се изисква от динамиката на общественото развитие и се изяснява в два 
аспекта: професионален и хуманен. Защото само доброто възпитание и образование 

създават добри граждани. Това определя и нуждите от повишаване на професионално-
личностните умения на педагозите за качество на детското възпитание и обучение. 

Очевидно е, че педагозите вече са задължени да говорят за един нов вид ограмотяване, 
свързано с установяването на педагогически условия за по-благополучно интегриране на 
детето в новата социокултурна ситуация при това – ограмотяване в една сфера, в която 

то често е по-компетентно, отколкото биха могли да предположат заобикалящите го 
възрастни. Щастливо ли е детето? Това е въпрос, който педагози и родители трябва да си 

поставяме всеки ден. Опитвайки се да отговорим, можем да открием дали нещо липсва 
на детето и какво е то. Трябва да го слушаме, когато говори за себе си, да вникваме в 

онова, което ни казва и така да разбираме дали животът му е приятен, или не. 
Ежедневно да работим за неговото спокойствие и щастие.



УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ

Лъчезара Пиришанчина, Милуш Панчев и Иван Чакъров получиха от фондация 
"Въздигане" награди и грамоти за 3 март 2019 г. за стихотворения, посветени на кан 
Кубрат;Милуш Панчев спечели бронзов медал на "Математика без граници" през юни 

2019г. в гр. Несебър;Милуш Панчев получи 15 точки на областен кръг на олимпиада по 
математика и е трети по успех в Благоевградска област;Лъчезара Пиришанчина спечели 

грамота от конкурса "Любим национале нгерой";Ивана , Габи, Доника и Мирослава 
спечелиха награди от конкурсите за рисунки на Банско филм фестм;Лазар спечели 

конкурса за най-оригинална мартеница, а класът - за най-масово участие;Първо място на 
Мирослава и две колективни награви от конкурса "Доброто, което направих". Номинация 
клас на месеца;Лазар се класира за областен кръг на "Ключът на музиката" Лъчи и Лазар 
се класираха за областен кръг на "Знам и мога";Активно участие и отлични резултати в 
състезанията на СБНУ;Призови места и медали в спортни и ски състезания;Активно и 

масово участие в конкурси, състезания, проекти. С голямо желание и интерес учениците 
изработиха тематичните проекти за „Седмицата на родолюбието”, Седмицата на 

бащата”, „Седмицата на християнското семейство”, „Седмица на четенето”. Всички 
научиха стихотворение от Вапцаров и рецитираха на по-малките. С нестихващ интерес 

разгледахме музеите в града за 5-ти октомври, Деня на народните будители и рождения 
ден на Вапцаров. Момчетата се гмуркаха като водолази в седмицата на Банско филм 
фест. Написаха интересни Коледни послания за децата по света и изиграха главните 

роли в Коледното представление по английски език. Лъчезара отново участва в 
Тържественото запалване на коледната елха, а много деца взеха участие в градското 

коледно тържество. Изработиха прекрасни проекти  за 170 годишнината от рождението 
на Иван Вазов и Трети март.

УСПЕХИ НА УЧИТЕЛЯ

За професионални успехи -Грамота от кмета през 2006 г. и през 2018 г. - Почетен лист за 
значителен принос в книжовно-образователното дело и духовен напредък на община 



Банско.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Бъдещите ми планове са свързани с възможностите ми за прилагане на новите 
технологии в учебния  процес, което изисква постоянно осъвременяване и увладяване на 

нови знания.

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 не само. 

Силна страна – емпатията и стремежът към самоусъвършенстване. Моите ученици винаги 
и навсякъде са показвали най-високи резултати - и на НВО, и в университетите.Учениците 

ми, приети във ВУЗ-ове и благодарностите им към мен години по-късно, ми носят 
удовлетворение и чувство за изпълнен дълг. Най-важното условие за успех е  да не се 

отказваш и да се самообучаваш през целия си живот. Изявените ученици ги мотивирам, 
като ги провокирам да си поставят нови и нови цели и задачи за постигане.Основен 

принцип в работата ми е : "Взискателност и уважение".На младите колеги казвам, че това 
е най-хубавата професия на света, ако я работиш с любов, търпение и старание.


