
Катя Лазарова Тренчева
Учителят трябва да бъде философ,мислител и възпитател.Да цени миналото,да се учи в 
настоящето и да мисли за бъдещето.Като учител съм си поставила за цел да възпитавам 

здрави,творческо мислещи и духовно развити личности.
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МРЕЖИ

Сайт:

Facebook:

Instagram:

LinkedIn:

УЧИЛИЩЕ

НУ"Св. Паисий Хилендарски"

КЛАСОВЕ

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Български език / Литература / Математика / Технологии и предприемачество / Човекът и 
обществото / Човекът и природата / Изобразително изкуство /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ



НОУ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТГСД

БАКАЛАВЪР

Начална училищна педагогика и спец. Изобраззително изкуство

МАГИСТЪР

Начална училищна педагогика и спец. Изобраззително изкуство

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

Старши учител в начален етап

10/09/1987 - 14/02/2020

НУ "Св.Паисий Хилендарски" - БанскоДлъжност Старши начален учител

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
СЕРТИФИКАТ

12/12/2015

" Новости в Закона за училищното и предучилищното  образование "

27/11/2016

" Образователни стратегии,интерактивни мвтоди за стимулиране  речевата активност у 
детето"

СЕРТИФИКАТ

10/01/2014

" Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, 
агресията и други негативни проявии."

СЕРТИФИКАТ



19/10/2012

" Отношения между учители и родители"

УДОСТОВЕРЕНИЕ

30/05/2018

ГРАМОТА ОТ Сдружението на българските начални учители.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

06/06/2017

Иновативни методи в обучението

15/07/2019

Иновативно училище

УДОСТОВЕРЕНИЕ

31/07/2019

Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

10/01/2018

Облачни технологии- Офис 365



СНИМКИ (9)

квалификации и обучения

Image not found or type unknown

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Моята философия за образовонието поставя в центъра ученика,защото той е творецът на 
бъдещето.Добрият учител обогатява своите ученици с ценности,норми и 

отношения,присъщи на съвременните цивилизации.Ръководи в максимална степен 
интелектуалното,нравственото , физическото и общо културно развитие на 



ученика.Подготвя съзнателни граждани за труд  и реализация в демократичното 
общество,приобщава го към голямото европейско семейство.Развива възможностите на 

учениците за самопознание,саморазвитие и предприемачество.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

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.Съвременните деца израстват с компютър лаптоп 
таблети и смартфон. Затова и аз използвам тези така привлекателни за учениците 

джаджи но търся създавам и използвам образователни приложения с тях.Игровизация. 
Съобразявайки се с особеностите на детската психика и факта че водеща дейност в 
началната училищна дейност е играта аз също я използвам в часовете си. Особено 

подходящи са електронните образователни игри. Използвам българскита образователна 
игра Jumpido (http://jumpido.com) която помага на учениците ми да упражняват по забавен 

начин наученото в часовете по математикаИнтеракция. Доближаването на изучаването 
до реалния живот е от важно значение за ефективността на ученето. Децата се нуждаят 
от това да наблюдават да експериментират да извличат информация и да я обобщават. 

Освен учене извън рамките на класната стая това може да се осъществи и благодарение 
на възможностите на информационните технологии. С тази цел имам създадени 

презентации видеоклипове и електронни ресурси:Каналът ми в youtube.com: 
https://www.youtube.com/user/kidsbgПрезентации: 

http://www.authorstream.com/demilПримери за електронни ресурси: http://de-sita.comС 
учениците ми изработваме и мисловни карти в часовете по човекът и природата 

български език и литература и човекът и обществото. Използвам и много техники за 
развитие на т.нар. меки умения – умения за работа в екип креативност общуване 
емпатия. Метод на проектите. Често в работата си използвам този метод защото 

благодарение на него работейки по тема учениците извършват множество дейности от 
различни предметни области – български език и литература математика изобразително 



изкуство и т.н. В същото време работейки по групи те развиват и екипни и лидерски 
качества.Ролева игра. Децата имат нужда от разнообразни по вид дейности а този метод 

е много подходящ за деца с изявени артистични заложби. Използвайки този метод 
децата влизат в роля разиграват ситуации симулират явления според зададената от мен 
тема и в зависимост от целите на урока.Учене чрез откриване. Една от характеристиките 
на съвременното образование е самостоятелното търсене и откриване на нови знания и 

опит от страна на учениците. 

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Учителстването не е само професия а е по-скоро признание. Най-често учителят работи за 
своите ученици и тяхното усъвършенстване повече отколкото за каквото и да е друго. 

Изключително важно е учителят да има добра връзка както с учениците си така и с 
техните родители а и с останалите преподаватели на класа. Важно е също така да има 

обратна връзка между учителя и ученика във връзка с преподавания материал особено в 
прогимназиален етап. Всеки сам за себе си решава каква да е и как ще се осъществява 

обратната връзка – за всеки урок за всяка тема на всяко обобщение.

ПУБЛИКАЦИИ

https://www.youtube.com/watch?v=oviKCdFj7dw 


