
Райна Иванова Загорчина
Добрият учител е този, който успява чрез преподаването си да осигури на учениците 

възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една 
от основните цели на образованието днес. Да си учител е призвание. Смятам, че 

бъдещето е в децата. Искам да възпитавам и обучавам учениците в любов към знанието, 
доброта, съвестност, честност, взаимопомощ. Учителството е едно голямо себеотдаване, 
което отнема голяма част от времето и се работи с внимание. Всеки ден да даряващ част 
от себе си, да даваш криле на учениците си, да виждаш как гори пламъчето на интерес и 
вдъхновение в душичките им, да бъдеш тяхна опора. Аз съм учител и казвам всеки ден 

огромно Благодаря.

Профил
АДРЕС

гр. Банско



ул. ,,Пирин'' 16

И-МЕЙЛ

r.zagorchina@abv.bg

МРЕЖИ

Сайт:

Facebook:

Instagram:

LinkedIn:

УЧИЛИЩЕ

НУ"Св. Паисий Хилендарски"

КЛАСОВЕ

Първи клас / Втори клас / Tрети клас / Четвърти клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

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

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ



ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Участвам в редица училищни мероприятия, екскурзии и други извънкласни дейности с 
образователен характер. Проучвам интересите на учениците с цел постигане на тяхното 

пълноценно формиране като добри знаещи и можещи личности.

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВЪР

Бакалавър

специалност- Начална Училищна Педагогикаспециализация-Техника и ТехнологииЮЗУ 
,,Неофт Рилски'' гр.Благоевград

МАГИСТЪР

Магистър

специалност-ФинансиЮЗУ ,,Неофт Рилски'' гр.Благоевград

Педагогически стаж



НАСТОЯЩА РАБОТА

учител

12/09/2016 - 00/00/0000

Начален учителНУ ,,Св.П.Хилендарски''гр. Банско

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Имам добри взаимоотношения с хората, които ме заобикалят. Уважавам и съм 
добронамерена към колеги, ученици и родители. Съпричастна съм към техните успехи и 

неуспехи. Държа на коректно, позитивно общуване и сътрудничество при добър 
психологически климат.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Способност за вземане на решения и справяне със ситуации от различен характер. 
Умение за работа в екип и създаване на мрежи от отношения.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Владея Windows,Microcoft Office-Word, Power Point, образователен софтуер Envision

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Осигуряване на среда, стимулираща ученическата активност и развитие.Педагогическо 
взаимодействие чрез разнообразни форми.Откриване ученическата индивидуалност в 



груповата общност.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Умение за влизане в роли, когато ситуацията го изисква.

Квалификации и обучения
ДИПЛОМА

13/10/2006

Диплома за висше образование специалност НУП 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

20/07/2017

Иновативни методи в обучението

УДОСТОВЕРЕНИЕ

31/07/2019

Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в 1. - 4. клас

УДОСТОВЕРЕНИЕ

04/04/2021

Най - новите информационни технологии в процеса на обучение



УДОСТОВЕРЕНИЕ

11/01/2018

Облачни технологии-Офис 365

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

13/11/2019

Пета професионалноквалификационна степен

УДОСТОВЕРЕНИЕ

23/12/2020

Работа с дигитална платформа Envision Play- споделяне и адаптиране на съдържание.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

19/04/2021

Успешна подготовка за националното външно оценяване в 4. клас

УДОСТОВЕРЕНИЕ

12/11/2018

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

УДОСТОВЕРЕНИЕ



12/11/2018

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

СЕРТИФИКАТ

04/09/2020

работа с електронен дневник

СНИМКИ (11)

квалификации и обучения



Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Доброто бъдещо развитие на всеки човек зависи от неговото правилно възпитание и 
обучение. Това изисква в процеса на цялото детско развитие приоритетни да бъдат 

творческото мислене, въображението, инициативността и толерантността. .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.Научих се да усещам кога децата имат нужда от помощ, как да преподавам на всяко 

от тях според неговите индивидуални качества и нужди да предам на децата ценни 
житейски уроци и съвети, който ще им бъдат от голяма полза и в следващите години от 
обучението им в по-горен курс. Обичам да прекарвам часовете в класната стая, където 

имам възможност да контактувам с учениците, да навляза в този невинен свят на емоции 
и малки будни умове, който с такова нетърпение очакват да попият новите знания. За 

един учител няма по-голямо признание от това детските очи да го следят неотлъчно и да 
запомнят всичко което е казал.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

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. В работата си подбирам подходящи методи, средства и стратегии за преподаване-
беседа, разказ, онагледяване, демонстриране на действия, ролеви игри, работа в групи, 

самостоятелна работа. Използвам информационно-комуникационни технологии в 
образователния процес, електронни учебници, Уча се и др.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Изключително важно е учителят да има връзка с всеки от родителите на своите ученици, 
защото в тази възраст е изключително важно за подрастващите да живеят в свят с 
уеднаквени ценности. Затова редовно провеждам родителски срещи, индивидуални 

разговори, участвам в организиране на общи празници, провеждане на спортни и 
туристически дейности.

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ

Участие и показани отлични и много добри резултати в състезания към СБНУ, 
,,Математика без граници'' и Олимпиади.

УСПЕХИ НА УЧИТЕЛЯ

Постигане на добри резултати в учебния процес, формиране на индивидуални 
способности у всяко едно дете, участие в различни формати на класни и извънкласни 

дейности, реализиране на учениците като добри, можещи и успешни личности в живота.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Отговорности на учителя:Отговорност за живота и здравето на децата, както по време на 
образователния процес в учебен час, така и по време на други мероприятия и 

извънкласни дейности;Планиране, организиране и провеждане на образователния 



процес, съобразно възрастовите потребности на учениците;Създаване и поддържане на 
стимулираща, подкрепяща образователна среда и позитивна дисциплина, които 
насърчават развитието на учениците на коректно взаимоотношение, общуване и 

сътрудничество както между учител и ученици, така и между самите ученици;Оценяване 
напредъка на учениците, насърчаване постиженията или оказване на необходимата 

подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социална 
среда;

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Обучения и квалификации на педагогически специалисти който могат да обогатят и 
развият уменията ми като педагог и специалист.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Обичам да работя с децата и това е едно от нещата което ми дава сили и ме мотивира. 
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.Няма нещо, което едно дете не може да постигне стига да има кой да повярва 
в него.Моята основна работа като учител е да бъда онова дърво, което да ги приюти, за 
да им помогне да растат здрави и да им даде крила да полетят, следвайки мечтите си.


