
Соня Иванова Дурчова
Аз зная и имам опита! Ти можеш и имаш желанието! Заедно ще успеем!Да си учител днес 

е предизвикателство, но и призвание!Учителската професия е една от най - трудните и 
изисква упоритост и постоянство. Съвременният учител трябва да бъде много добре 
подготвен, да бъде в крак с всички новости, да е обаятелна и мотивираща личност. 

Днешният учител е не само педагог, но и психолог, естет, психотерапевт. Да си учител е 
огромна отговорност, но ти дава чувството за собствена и обществена значимост. 

Училището ме зарежда с ентусиазъм и страхотна енергия, защото ежедневно ми поднася 
различни предизвикателства. Всяко предизвикателство, пред което се изправям, ме 

амбицира да давам всичко от себе си, а постигнатите успехи ме правят щастлива.

Профил
АДРЕС

град Банско
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УЧИЛИЩЕ

НУ"Св. Паисий Хилендарски"

КЛАСОВЕ

В момента съм класен ръководител на 1 ”б” клас, който е съставен от 24 ученици. Много 
умни и талантливи деца. Преподавам по всички предмети от задължителна и избираема 
подготовка. Освен учител аз съм и приятел на моите ученици. Всеки ден те ме посрещат 

с усмивка, а в очите им откривам доверие и обич.  В работата си използвам различни 
методи, за да привлека вниманието им и да ги накарам с нетърпение да очакват 

следващия час. С учениците от 4 клас изучавахме историята и бита на родния край в 
часове по Краезнание. Изработихме албум с исторически факти и снимки от Банско.

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ



Български език / Математика / Технологии и предприемачество / Околен свят / 
Изобразително изкуство /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

2009 г. - Проект: "Училищната униформа - принадлежност и уважение към 
институцията"2010г. -Проект: "Историята на моят роден край"2019г. - Проект:"Класна 

стая на открито"2020г. -Проект: "Научи се да караш ски"

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

- Участие в състезания и конкурси;- Тържества, спортни състезания;- Честване на 
рожденни дни;- Участие в училищни и обществени инициативи;- Посещение на концерти, 

театрални постановки и други;- Посещение на природни и исторически 
забележителности, екскурзии.

История и бит на моето селище /

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

УПК

1985г. - ЕСПУ "Владимир Поптомов"-гр.Разлог

МАГИСТЪР



начална училищна педагогика

1990г. - ВПИ - Благоевград

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

Старши учител - начален етап

1. Планирам учебния процес.2. Провеждам обучение по всички учебни предмети, 
заложени в програмата за 1 клас, за усвояване на нови знания, умения, отношения и 

ценности у учениците.3. Отговарям за правилното водене и съхранение на учебната и 
училищната документация в съответствие с изискванията на нормативните актове. 4. 

Спазвам всички задължения при изпълнение на възложената работа. 5. Спазвам 
правилника за вътрешния трудов ред. 6. Повишавам професионалната си квалификация. 
7. Формирам социални умения у учениците. 8. Прилагам иновационни техники и методи в 

работата си.9. Организирам учениците за различни дейности и мероприятия.

03/09/1990 - 30/08/1991

НУ "Отец Паисий"- Банско- учител 

01/09/1993 - 00/00/0000

НУ "Св. Паисий Хилендарски" - град Банско-  начален учител

Умения и компетенции



СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Общуване с хора /

Отлични комуникативни умения, способност за работа в екип, коректност, отговорност, 
организираност; партньорство с родители и колеги; успешно справяне с конфликтни и 

стресови ситуации; готовност за промяна и самоусъвършестване. 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Прецизно планиране,определяне на приоритетните неща в работата,способност за 
организиране и постигане на поставените цели и задачи.Изготвяне на училищни планове, 

програми и работа в училищни комисии.Председател съм на училищната комисия за 
квалификационна дейност в училището.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с Windows XP,владеене на Microsoft offis/Word,Excel,Power Point/.Умение за работа с 
мултимедия, електронни учебници,  софтуер "Envision" ,офис техника,аудио и визуална 

техника.

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

- Изграждане на социални умения за общуване и адаптация. - Откриване на детската 
индивидуалност в групавата общност. - Педагогическо взаимодействие чрез 

разнообразни форми за стимулиране на детската активност.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ



Отлични артистични и режисьорски умения при създаване и реализиране на сценарии за 
класови, училищни тържества и други мероприятия. 

Квалификации и обучения
КУРС

07/02/2013

Hewlett-Packet Classroom Manager

КВАЛИФИКАЦИЯ

03/08/1994

Актуални проблеми на екологичното обучение и възпитание в начална училищна възраст

УДОСТОВЕРЕНИЕ

03/01/2007

Базови и специфични компютърни умения на учителя

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

11/11/1996

Втори клас - квалификация от СУ ЦИУУ - София

СЕРТИФИКАТ



02/04/2004

Движение за съвременно училище в България

УДОСТОВЕРЕНИЕ

20/07/2017

Иновативни методи в обучението / 1 квалификац. кредит/

УДОСТОВЕРЕНИЕ

15/07/2019

Иновативно училище- / 3 квалификац.кредита/

УДОСТОВЕРЕНИЕ

31/07/2019

Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП - 2 броя кредити

СЕРТИФИКАТ

01/06/2011

Мотивация за учене през целия живот

СЕРТИФИКАТ

12/12/2015

Новости в Закона за училищното и предучилищното образование



СЕРТИФИКАТ

27/11/2016

Образователни стратегии, интерактивни методи за стимулиране речева активност у 
детето.

СЕРТИФИКАТ

26/07/2013

Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със специални 
образователни потребности /СОП/

СЕРТИФИКАТ

01/10/2012

Отношения между учители и родители

СЕРТИФИКАТ

11/03/2009

Оценяването на учебните резултати в началното Училище

СЕРТИФИКАТ

01/06/2011

Превенция на стреса в училище



СЕРТИФИКАТ

25/01/2013

Работа с електронни учебници и интерактивни технологии в началното училище

СЕРТИФИКАТ

11/06/2014

Съвременен модел на учебното занятие. Планиране на педагогическата дейност

УДОСТОВЕРЕНИЕ

11/01/2018

Облачни технологии - Офис 365 –/ 1 квалификац.кредит/

СНИМКИ (18)

квалификации и обучения
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Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Няма по - голяма отговорност от тази да възпитаваш деца! Училището има както 
образователна, така и възпитаваща роля. Желанието ми е да дам на учениците си 

положителен пример, да създам у тях положително отношение към ученето, интерес и 
мотивация за успех. - Стремя се да бъда добър учител, усещам това, което правя като 

призвание. Опитвам се да разбирам учениците си и да ги уважавам. Провокирам ги и така 
ги уча да мислят. Стремя се да бъда пример за подражание, да респектирам, но и да 
вдъхвам доверие. - Постигам положителни промени в личността на учениците, чрез 

овладяване на трайни знания, умения и навици.- Откривам индивидуалните различия у 
всяко дете, с цел постигане на оптимален резултат в съвместната ни работа.- Фокусирам 

се върху силните страни на ученика и се стремя към тяхното усъвършенстване и 
надграждане.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

В центъра на учебно-възпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна, 
емоционална и творческа дейност. Той трябва да бъде мотивиран, да добива знания и 

умения, да бъде поощряван, да се учи от грешките си, да твори, да придобива 
самоувереност. Методите, които използвам са: разказ, беседа, дискусия, наблюдение, 
екипна работа, проектни задачи, диагностика. Ученикът не трябва да бъде пасивен 

слушател, а активен участник в обучението. Училището трябва да бъде привлекателно 
място за учениците.

ОБРАТНА ВРЪЗКА



Изграждането на партньорски взаимоотношения между учител и родители стои в 
основата на ползотворната работа в училище. Родителят трябва да участва равностойно с 

учителя във вземане на решения за успеваемост на учениците. Да бъде информиран за 
поведението, дисциплината, резултатите от учебния процес, силните страни и 

способности на своето дете, както и за пропуските му. Учителите трябва да получават от 
родителите нужната информация, разбиране и подкрепа.

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ

2017г. - "Отличник на випуска" -ученик от моя клас бе отличен с купа и грамота.2019 г.:- 
Двама ученика - бронзови медалисти в международното състезание "Математика без 
граници" - есенен кръг;- Участие в Общински конкурс за рисунка на тема: "Банско и 

Пирин през погледа на децата";- Отлично представяне в състезанията към Сдружение на 
българските начални учители.2020 г. - Целият клас спечели национална награда в 
конкурс на ОбСНВ - град  Благоевград - "Моят любим национален герой" за масово 
участие.2021 г. - "Отличник на випуска"- ученичка от моя клас бе отличена с купа и 

грамота.

УСПЕХИ НА УЧИТЕЛЯ

Грамоти за висок професионализъм и себераздаване при подготовката на ученици за 
състезанията на Сдружението на българските начални учители.Грамота за най - добър и 

всеотдаен учител.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

- Самоусъвършенстване, чрез посещение на курсове и обучения в областта на 
педагогиката и дигиталните технологии;- Да използвам иновативни методи на обучение;- 
Приемственост между поколенията и предаване на опит на младите начални учители в 

училището. 



САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Умението, да отговориш на съвременните тенденции на обществото и да изградиш себе 
си като пример за подражание от децата, е много важно в работата ми с тях. Да 

притежаваш умение за създаване на екипност с родителите и превръщането им в 
партньори в работата е успешният начин за постигане на високи резултати. Умението да 

изградиш у децата толерантно отношение и уважение към различните е крачка към 
изграждането на достойни и отговорни граждани. Поемането на отговорности към 

децата и създаването на интересни и различни за тях моменти, работа по проекти – в 
ежедневната ми дейност е предизвикателство и успешна формула за работа. Обичам 

професията си, работата с деца и ежедневните, свързани с тях предизвикателства.


