
Мария Стоянова Златкова-Крапузова
   Учителят е този, който трябва да намери подходa към всеки един ученик, да открие 

неговите силни страни и да ги използва максимално в часа, за да може да улесни 
намирането на пътя за усвояване на знанията и да накара детето да се чувства 

пълноценно.Приемам всеки ученик с индивидуалните му способности и облик. Не се 
опитвам да го променя, а доразвивам силите му страни.Добрият учител е този ,който 

успява чрез преподаването си ,да осигури на учениците си възможност за разчупване на 
шаблона и изкачване на социалната стълбица.Той трябва да е лесно обучаем ,да се 

стреми към развиване на нови практики ,да се учи през цялата си кариера, да променя 
подхода си в зависимост от учениците си, да притежава умения за боравене със 

съвременните технически постижения умения за работа в екип. 
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АДРЕС
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И-МЕЙЛ

ma_zlatkova@abv.bg

МРЕЖИ

Сайт:

Facebook:

Instagram:

LinkedIn:

УЧИЛИЩЕ

НУ"Св. Паисий Хилендарски"

КЛАСОВЕ

Първа група / Втора група / Tрета група / Предучилищна група / 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 / Музика / Изобразително изкуство / 

Физическо възпитание и спорт /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ



ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Свидетелство за основно образование

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Диплома за средно специално образование

Специалност :Електронно изчислителна техника- с разширено изучаване на английски 
език.

БАКАЛАВЪР

Диплома за висше образование

Специалност:Предучилищна и начална училищна педагогика.С професионална 
квалификация-педагог,детски учител,начален учител.

МАГИСТЪР

Диплома

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика. С професионална 
квалификация-педагог,детски учител,начален учител.



Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

Начален учител

Учителят в начален етап на основното образование (І – ІV клас) планира, организира и 
провежда обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата на учениците в 

начален етап на основното образование в училището като институция в системата на 
предучилищното и училищното образование.

01/09/2019 - 00/00/0000

НУ,,Свети Паисий Хилендарски "

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Общуване с хора / Емпатия /

Контактна личност съм. Имам добри взаимоотношения с хората, които ме заобикалят. 
Уважавам и съм добронамерена към колеги, ученици и родители. Държа на коректно, 

позитивно общуване и сътрудничество.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Умения за вземане на решения и справяне със ситуации от различен характер. Умения за 



работа в екип и създаване на позитивна работна атмосфера.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Владея ОС Windows, Отлично владеене на Microsoft Office – (Word, Power 
Point,Exsel),образователен софтуер “Envision”.Работа с internet приложенията.

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Осигуряване на среда стимулираща детската активност и развитие.Откриване на 
детската индивидуалност в групова общност.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Народни танци, ски,плуване.

Квалификации и обучения
УДОСТОВЕРЕНИЕ

07/06/2021

" Специфика на обучението по математика в начален етап на средното училище в 
контекста а новите нормативни документи, реформиращо образование"

СЕРТИФИКАТ

29/04/2022

,, Креативност и иновации" - дейност по НП „Иновации в действие"



УДОСТОВЕРЕНИЕ

02/07/2021

Ефективно взаимодействие и комуникация в системата родители-учители-деца

СЕРТИФИКАТ

12/06/2021

Оказване на първа долекарска помощ на работното място

КВАЛИФИКАЦИЯ

23/12/2020

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

СЕРТИФИКАТ

04/09/2020

Работа с електронен дневник- Shkolo.bg: -Запознаване с устройството и 
функционалностите на платформата;-Запознаване с актуалния набор от системни модули 

и работата с тях;-Задълбочено познание на операциите, изпълнявани от ролите учител 
при работа със системата. 

ДИПЛОМА

07/02/2020

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика. С професионална 



квалификация-педагог,детски учител,начален учител.

ДИПЛОМА

28/07/2021

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика. С професионална 
квалификация-педагог,детски учител,начален учител.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

28/06/2021

Тема: Технологии за STEAM образование

УДОСТОВЕРЕНИЕ

13/07/2022

„Екологичното образование в училище - изменението на климата и ефектите върху 
икономическите сектори“

СНИМКИ (10)

квалификации и обучения



Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

   Моята философия за работата с децата се гради на това ,детската личност да бъде в 
центъра на моето внимание.    За мен от съществено значение е взаимното доверие 

между родители и педагогическия екип ,това е един от най-важните фактори за 
осъществяване на ползотворна и ефективна работа. Доверието се изгражда с откритост 

съпричастност и взаимно уважение.  Добрият учител 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.Учителят трябва така да преподаде материала 

си ,че да предизвика любопитството на всеки ученик по отделно .За да бъдеш добър 



преподавател, необходимо е да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които 
преподаваш.Всичко,което се прави с любов ,жъне успех.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

   В работата си подбирам подходящи методи, средства и стратегии за преподаване – 
беседа, разказ, сравнение, демонстриране на действие, онагледяване, асоциации, ролеви 

игри, работа в групи, самостоятелна работа, “мозъчна атака”.   Използвам 
информационно – комуникационни технологии в образователния процес. Разработвам 

презентации, които достигат до всеки ученик и се постигат успешни резултати. 
Включвам в преподаването си дидактични материали, сборници, тестове.    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 такива, 

защото съвременните ученици в начално училищна степен се вълнуват от съвременните 
ИТ и мобилни устройства.С методите си на преподаване учителят се стреми да обхване 
всички деца и да накара всяко дете да се чувства специално. За мен, като учител е от 
изключително значение активността и участието на всички ученици в образователния 

процес. Всички мои усилия в класната стая ,са насочени в тази посока.   От 
психологическа гледна точка, човек запомня най-добре, това което преживее 

емоционално. Подбирам и използвам методи и средства, които повишават положителния 
емоционален заряд на учениците.

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, използвам много и различни методи и средства. Доверието 

между учители и родители ,дава възможност родителите спокойно да споделят за 
проблемите с техните деца , при което учителят с желание и старание се опитва да 
помогне. Разрешавам възникналите казуси и проблеми с позитивност и усмивка, и 



вярвам,че това е правилния начин.

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ

В периода от 9.09. до 14.09.22г.,група ученици отпътуваха на лагер в Узана по НП 
,,Отново заедно". Игри сред природата, разходки и посещения на исторически 

забележителности бяха само част от богатата програма на децата. Те имаха възможност 
да се докоснат до разнообразието на растителния и животински свят на Стара планина. 

По време на лагера учениците успяха да създадат нови приятелства, както и да обогатят 
своя житейски опит и култура. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

   Обичам да прекарвам часове в класната стая,където имам възможност да контактувам 
с учениците,да навляза в този невинен свят на емоции и малки,будни умове,които с 
такова нетърпение очакват да попият нови знания.За един учител няма по-голямо 

признание от това детските очи да го следят неотменно и да запомнят всичко,което е 
казал.

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.Създавам различни провокативни ситуации,който отключват много 
умения,като:-умение да мислят и решават казуси;-умения за адекватно приспособяване в 

социалната среда;-умение да изградиш себе си ,като пример за подражание;   Моята 
мисия е да изградя позитивна среда, в която децата и родителите да се чувстват 

спокойни и уверени, че се предлага най-доброто за тях.


