
старши учител в начален етап на основното
образование



 Лични данни
 Философия на преподаване
 Квалификации
 Дейности



 Име, презиме, фамилия: Катерина
Григорова Даракчиева

 Настояща месторабота:Старши начален
учител във Второ основно училище «Гоце
Делчев»

 Адрес: гр.Гоце Делчев,ул. «Даскал Господин»
№14

 Образование: Висше
 Заемана длъжност:Начален учител
 Педагогически стаж: 33 години
 Информация за връзка: kategri@abv.bg



 Фокусиране върху индивидуалните потребности на
учениците в процеса на учене.

 Необходимо е индивидуалните различия да се разпознават, 
уважават и поощряват.

 Всички ученици имат силни страни и целта на образованието
е да ги идентифицира и надгражда.

 Постигане на положителни промени в личността на
учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици.

 Учителят трябва да отстъпи от познатата водеща активна
позиция към тази на по-пасивния и подпомагащ консултант, 
чиято цел е да направлява обучаемия сам да достигне до
желаните резултати на дадения етап.



1. Следдипломна специализация “Съвременни подходи в обучението
и възпитанието”-свидетелство№40 от30.10.1990г. 

2. ПКС-удостоверение№В452 от 06.06.1991г.за втори клас-
квалификация

3.Участие в квалификационни курсове:
 Удостоверение№01-0992/11.04.2006г.- “Базови и специфични
компютърни умения на учители по Начална училищна педагогика”

 Удостоверение№14684/18.10.2006г.-”Методика на обучението по БДП-
І-ІV клас”

 Сертификат – “Подготовка и управление на проекти” – 2007г.
 Certificate  of attendance – “Personalising your Language Classroom” – 07.02.2008 г.
 Сертификат - “Оценяването на учебните резултати в началното
училище” – 05.03.2009 г.

 Сертификат за участие в първата научно-практическа конференция
на тема “Училището – желана територия на ученика” – 17.03.2007 г.

 Сертификат за участие във втората научно-практическа
конференция на тема “Училището – желана територия на ученика” –
23.02.2008 г.



1.Изготвяне на методически
материали:

 изработване на тематични
разпределения за І-ІV клас

 изготвяне на тестове,  контролни
работи и критерии за оценяване
знанията на учениците

 изготвяне на презентации на уроци
 изготвяне на сценарии за празници и
тържества

 провеждане на празници и
тържества

 изнасяне и посещения на открити
уроци



2.Работа по проекти:
 Проект “Художествено-творческа
работилница”

 Проект ”Празници в училище”
 Проект ”С грижа за всеки ученик”-
повишаване постиженията на учениците
със системни пропуски при овладяване на
учебния материал

 Проект “В училище е интересно и забавно –
цял ден учим и играем,и все повече знаем” –
игротека

 Проект “Здравословно хранене”
3.Участие в комисии:
 Председател на комисията по изготвяне на
проекти

 Секретар на МО на класните ръководители
 Член на МО на началните учители
 Член на комисията в помощ на училищното
ръководство


