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ЛичнаЛична информацияинформация

ОбразованиеОбразование::
 висшевисше –– ЮЗУЮЗУ

““НеофитНеофит РилскиРилски””, , гргр. . 
БлагоевградБлагоевград

 специалностспециалност ––
началнаначална училищнаучилищна
педагогикапедагогика

 длъжностдлъжност –– старшистарши
учителучител

 притежавампритежавам ІІІІ
професионалнопрофесионално--
квалификационнаквалификационна
степенстепен



ФилософияФилософия нана преподаванетопреподаването

““АкоАко гледашгледаш еднаедна годинагодина напреднапред -- посадипосади цветецвете, , акоако
гледашгледаш десетдесет годинигодини напреднапред –– посадипосади дърводърво, , акоако гледашгледаш
стосто годинигодини напреднапред –– образовайобразовай хоратахората””..

ДаДа бъдешбъдеш учителучител ее призваниепризвание, , мисиямисия, , голямаголяма
отговорностотговорност. . ДобърДобър учителучител ее онзионзи, , койтокойто умееумее дада
преподавапреподава качественокачествено ии образнообразно, , нана достъпендостъпен ии
разбираемразбираем езикезик, , дада усъвършенстваусъвършенства постояннопостоянно
знаниятазнанията ии опитаопита сиси, , дада умееумее дада приемаприема съветисъвети, , 
дада приемаприема критикакритика..



МоятаМоята философияфилософия заза образованиетообразованието поставяпоставя вв
центърацентъра ученикаученика. . АзАз мислямисля, , чече образованиетообразованието
трябватрябва дада развиваразвива индивидуалнитеиндивидуалните способностиспособности нана
ученицитеучениците ии дада насърчаванасърчава изявяванетоизявяването имим. . АзАз
вярвамвярвам, , чече всичкивсички ученициученици иматимат силнисилни странистрани ии
целтацелта нана образованиетообразованието ее дада гиги идентифицираидентифицира ии
надгражданадгражда. . ОтчитамОтчитам голяматаголямата роляроля нана семействотосемейството
ии мислямисля, , чече трябватрябва заеднозаедно дада работимработим върхувърху
развитиеторазвитието ии обучениетообучението нана ученикаученика. . МоетоМоето
убеждениеубеждение ее, , чече ее необходимонеобходимо индивидуалнитеиндивидуалните
различияразличия дада сесе разпознаватразпознават, , уважаватуважават ии доридори
поощряватпоощряват..



МетодиМетоди нана обучениетообучението ии практикипрактики

 РаботаРабота вв екипекип
РаботатаРаботата вв екипекип ее

ключключ къмкъм проявапроява нана
творческитетворческите заложбизаложби нана
ученицитеучениците. . 

 ИндивидуалнаИндивидуална работаработа
ПриПри индивидуалнатаиндивидуалната

работаработа всекивсеки ученикученик
разкриваразкрива личностнителичностните сиси
качествакачества, , самостоятелносамостоятелно
мисленемислене ии
инициативностинициативност..



ДейностиДейности
 УчастиеУчастие вв квалификационниквалификационни курсовекурсове::

 удостоверениеудостоверение №№0101--0998 0998 заза завършензавършен курскурс нана обучениеобучение попо
““БазовиБазови ии специфичниспецифични компютърникомпютърни уменияумения нана учителиучители попо
началнаначална училищнаучилищна педагогикапедагогика””..

 удостоверениеудостоверение №№ 14679 14679 заза професионалнапрофесионална квалификацияквалификация попо
““МетодикаМетодика нана обучениетообучението попо БДПБДП”” –– ІІ –– ІІV V класклас..

 сертификатсертификат ПУППУП 30901 30901 заза успешноуспешно завършензавършен курскурс нана тематема: : 
““ПодготовкаПодготовка ии управлениеуправление нана проектипроекти””..

 ПрофесионалноПрофесионално--квалификационнаквалификационна степенстепен::

 свидетелствосвидетелство заза вторавтора професионалнапрофесионална квалификационнаквалификационна степенстепен..



 УчастиеУчастие въввъв вътрешноучилищнивътрешноучилищни квалификационниквалификационни
курсовекурсове::

 посещениепосещение нана уроциуроци;;
 изнасянеизнасяне нана уроциуроци;;

 участиеучастие вв тематичнатематична проверкапроверка..

 УчастиеУчастие вв комисиикомисии ии обединенияобединения::

 методическометодическо обединениеобединение нана началнитеначалните учителиучители;;
 комисиякомисия попо културнокултурно -- масовамасова дейностдейност..



 НаградиНагради::
 грамотаграмота отот общинаобщина ГоцеГоце ДелчевДелчев попо поводповод ДеняДеня нана

народнитенародните будителибудители заза особенособен приноспринос вв
образованиетообразованието ии съхраняванетосъхраняването нана българскатабългарската
духовностдуховност, , традициитрадиции ии културакултура, , ии популяризиранетопопуляризирането
нана общинаобщина ГоцеГоце ДелчевДелчев –– 01.11.2012 01.11.2012 гг..
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