
Янка Тодорова Духова
Аз съм учител и всеки ден благодаря на Бог затова!

Профил
АДРЕС

гр Банско

ул. Пирин №16

И-МЕЙЛ

ianka_76@abv.bg



МРЕЖИ

Сайт:

Facebook:

Instagram:

LinkedIn:

УЧИЛИЩЕ

НУ"Св. Паисий Хилендарски"

КЛАСОВЕ

Tрети клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

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

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ



ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СУ Неофит Рилски

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛТГ Никола Вапцаров

БАКАЛАВЪР

Дървообработване и производство на мебели

Професионална квалификация инженер по "Дървообработване и производство на 
мебели" 

МАГИСТЪР

Начална училищна педагогика

Начален учител

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

Старши начален учител

учител

01/10/2002 - 03/10/2011



ПЛТГ Никола Вапцаров гр. БанскоУчител по Дървообработване и производство на мебели

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
04/11/2015

Пета професионалноквалификационна степен

23/06/2010

Учител по информатика

10/11/2017

Четвърта професионалноквалификационна степен



СНИМКИ (3)

квалификации и обучения

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Да си учител е призвание и мисия.

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

Доверието което трябва да съществува между родителите и педагогическия екип е едно 



от основните и важни за нас условия за да има ползотворна и ефективна работа. За да 
достигнем до родителите и да ги накараме да ни вярват уважават и да бъдат постоянни 

наши партньори използвахме много и различни методи и средства. Доверието между 
учители и родители дава възможност родителите спокойно да споделят и проблеми с 
децата им от вкъщи при което учителят с желание и старание се опитва да помогне 
защото на всички ни е ясно че за много деца важи “госпожата каза…“. При много от 

проблемите се постигат положителни резултати за което учителят получава 
благодарност от родителите. Вярвам че в този свят на трудни човешки взаимоотношения 

и унижение към професията на детския учител има хора които оценяват усилията и 
труда ни. Убедена съм че човек получава това което дава. Когато си добронамерен и 

разрешаваш проблемите в разговор а не в спор и с усмивка а не с нацупени устни нещата 
се получават и то много добре. 

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ

Участия в конкурси и състезания


