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УЧИЛИЩЕ

НУ"Св. Паисий Хилендарски"

КЛАСОВЕ

Български език-"Просвета плюс"-3 клас;Четене - "Просвета плюс"-3 клас;Математика - 
"Просвета плюс"-3 клас;Човекът и обществото" - "Просвета плюс"-3 клас;"Човекът и 

природата" - "Просвета плюс"- 3 клас;Изобразително изкуство-"Просвета плюс"-3 клас;

Втори клас / Tрети клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Български език и литература / Математика / Технологии и предприемачество / Околен 
свят / Човекът и обществото / Човекът и природата / Музика / Изобразително изкуство / 

Физическо възпитание и спорт /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Национална програма "Розите на България";Проект по програма "Еразъм+" - "Нека 
опознаем нашите традиции".



ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Детска вокална група /

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СУ

"Неофит Рилски" - гр.Банско

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛТГ

"Никола Й. Вапцаров" гр. Банско

БАКАЛАВЪР

Бакалавър по НУП

ЮЗУ "Н.Рилски" - гр.Благоевград

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА



Старши начален учител

Специална научна подготовка, познаване и владеене на необходимото академично 
равнище на учебните дисциплини,които преподава;Следене на новостите от дадената 

предметна област;Специална педагогическа и методическа подготовка;Планиране 
образователната дейност и прогнозиране на очакваните резултати;Подготовка, 

организиране и провеждане на оценяване на входно и изходно равнище или външно 
оценяване на знанията и уменията на учениците от съответния клас;Изграждане на общи 

знания, умения и ценности в съответната ученическа възраст и чрез всеки 
предмет;Диагностика, контрол, оценяване и отчитане постиженията на учениците и на 

учебния процес и регулярно информиране на всеки ученик и на родителите му за 
неговите резултати;Организиране и провеждане на педагогическа дейност, в 

съответствие с нормативните актове, водене на училищната документация, носене на 
отговорност на МТБ;Носене на отговорност за опазване живота и здравето на учениците 

по време на учебния процес, екскурзии и др. извънкласни мероприятия; следене за 
здравословното им състояние и спазване на здравно-хигиенни норми;Провеждане на 
инструктажи и контрол за спазване правилата за експлоатация и охрана на труда при 

работа с различни материали и съоръжения;Отразяване на отсъствията в 
учил.документация и прилагане на мерки за намаляване броя им по неуважит. 

причини;Обхващане и задържане в образоват. система на ученици в училищна възраст, 
съгласно Решение №373/05.07.2017г.;Зачитане и защита личното достойнство, правата и 

индивидуалността на всеки ученик;Познаване на основните нормативни актове и 
документи;Съблюдаване на професионална и колегиална етика; Осъществява 

организационни връзки, взаимодействия със социалната среда и професионалното 
обкръжение;Подпомагане и ръководене дейността на лицата, заемащи длъжността 

"младши учител" и др. задължения.

17/09/2012 - 01/06/2013

ОУ "Св.П. Хилендарски" - с. Баня-     учител ЦДО - начален етап /1клас/



16/09/2002 - 11/02/2007

ОУ "Св.П.Хилендарски" - с.Краище-  учител по музика от 4 до 8клас вкл.;учител по 
френски език - 7клас

01/10/2010 - 30/03/2011

СУ "Неофит Рилски" - гр.Банскоучител ЦДО - начален етап / 1клас/

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

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



Умения за работа с операционна система Windows, умения за работа с интерактивна бяла 
дъска, умения за работа с MS Office ( Word, Excel, Power Point), умения за работа с 

различни Интернет приложения; умения за работа с Еnvision play и Teams.

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Организиране на среда стимулираща детското развитие; съхраняване и грижа за 
индивидуалността на всяко дете в колектива на общата група; 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

Пее и свири на музикални инструменти - пиано и акордеоон.Страст към танците.

Квалификации и обучения
ДИПЛОМА

20/03/1999

Диплома - регистрационен номер



ДИПЛОМА

20/03/1999

Диплома - специализация

ДИПЛОМА

20/03/1999

Диплома за степен "бакалавър" за специалност НУП

СЕРТИФИКАТ

27/11/2016

За обучение на тема "Образователни стратегии, интерактивни методи за стимулиране 
речевата активност на детето".

КВАЛИФИКАЦИЯ

10/07/1996

Свидетелство за квалификация на нова професионална подготовка по "Музикална 
педагогика"

КВАЛИФИКАЦИЯ

07/11/2016

Свидетелство за придобита 4-та квалификационна степен.



КВАЛИФИКАЦИЯ

03/11/2014

Свидетелство за придобита 5-та квалификационна степен

ДИПЛОМА

20/03/1999

Серия и номер на диплома

СЕРТИФИКАТ

06/11/2015

Сертификат за участие в обучение на тема:"Четене с разбиране на художествен и научно-
популярен текст"

СЕРТИФИКАТ

30/06/2018

Сертификат за участие в обучителен семинар "Play 2 Do"

СЕРТИФИКАТ

12/12/2015

Сертификат за участие в практически семинар: "Новости в закона за училищното и 
предучилищно образование"



УДОСТОВЕРЕНИЕ

15/07/2019

Удостоверение "Иновативно училище" с 3 квалификационни кредита.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

06/06/2017

Удостоверение за завършен курс на тема "Иновативни методи в обучението" с 1 
квалификационен кредит.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

10/01/2018

Удостоверение за обучение "Облачни технологии"с 1квалификационен кредит.

КВАЛИФИКАЦИЯ

31/07/2019

Удостоверение за повишаване квалификацията с обучителен курс на тема "Методика на 
обучението по БДП"с 2квалификационни кредита.

СЕРТИФИКАТ

18/03/2015

Участие в квалификационен курс "Изследователски подход в образованието по 
математика и информатика".



СНИМКИ (16)

квалификации и обучения



Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Добрият учител проявява емпатия към всичките си ученици но не си позволява 
фамилиарничене. Успява да запази творческата атмосфера в часовете си без да се стига 
до анархия и хаос. Преподава материала си на достъпен език за всички ученици в класа 

дори когато за целта се налага да повтаря един и същ материал на различни целеви 
групи по различен начин и с различни езикови и невербални средства.Ученето е 

индивидуален процес за всяко дете и нашата работа е да им преподаваме по такъв начин 
материала от учебната програма че да предизвикаме тяхното любопитство към него. 
Много често ми се налага да съм в ролята на духовен наставник социален работник 
социализиращ в нормите на обществото но също така да съм и медицинска сестра 
психолог звероукротител психоаналитик а и наставник едновременно. Работата на 



учителя ги изисква от мен и когато съм в съответната ситуация тези роли не ми тежат. 
Смятам че по този начин помагам на учениците си по-лесно да открият точното си място 
в социалната стълбица но и да се стремят да вървят нагоре по нея. Обичам работата си и 

не бих я сменила. Важно в нашата професия е да не те напуска желанието за учене. 
Спреш ли да се самообучаваш – изоставаш в учителската си кариера и от учениците си и 

от колегите си. Никой не може да бъде убеден в нещо за което няма поне минимална 
вътрешна мотивация. Целта на работата ми е да успея да събудя у тях тази вътрешна 
мотивация и любопитство към това което мога да им предложа и което преподавам. 
Искам учениците на които преподавам да станат отговорни и мислещи млади хора 
успяващи да преценят правилно всяка ситуация в която попадат. Традиционните 

педагогически похвати – лекция беседа разказ дискусия; съчетани с интерактивни – 
ролеви игри кръстословици диспути съдебни процеси; ИКТ – интерактивна дъска 

проектор образователни софтуери електронни учебници и упражнения; 
интердисциплинарен подход. Педагогическите похвати които използвам са различни във 
всеки клас – съобразени са със спецификата и възрастта на децата в паралелката. Във 

връзка с развитието на новите технологии и промените в детската психика и интереси се 
променят и педагогическите похвати които използвам в различните години от 

преподавателския си стаж. Смятам образованието за ценност и чрез преподаването си се 
стремя да убедя в това и учениците си. Стремя се да бъда в крачката на учениците си – 

да познавам нещата които ги интересуват. Философията за преподаването на всеки 
човек според мен се формира на база на неговата житейска философия обща култура 

познаването на преподавания предмет и личностните му особености. Няма как да бъда 
убедена да преподавам по начин който не разбирам или не съм вътрешно убедена в 
правотата му и ефективността му. Харесва ми Мария Монтесори и сър Кен Робинсън. 

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

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 съвременните ученици в средна училищна степен се вълнуват от 
съвременните ИТ и мобилни 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.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Учене 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 

създава 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

   За участие в международно състезание "Математика без граници", трима ученици 
спечелиха златен, сребърен и бронзов медал. Учениците от класа участват активно в 
състезанията към СБНУ по математика, български език, околен свят, изобразително 

изкуство и с гордост заявявам, че повечето от тях получават максимален брой 
точки.Учениците взимат участие в ралични изложби и получават грамоти. За участие в 

такава изложба, във връзка с откриването на планинарския филмов фестивал, рисунката 
на една ученичка от класа, получи награда.



БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Участие в състезания, конкурси, изложби, проекти и др.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Обичам да работя с децата и това е едно от нещата което ми дава сили и ме мотивира за 
постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности. 

Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата развиване на 
умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и 

имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на 
приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния 

път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на 
позитивна среда в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени че се 

предлага най-доброто за тях им дава положително отношение към професията на 
учителя.


