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 Данни:
◦ Част 1. Резюме
 Общи сведения
 Автобиография

◦ Част 2. Педагогическа дейност:
 Философия на преподаване
 Основни функции

◦ Част 3. Методи на преподаване
◦ Част 4. Отговорности на учителя
◦ Част 5. Обратна връзка
◦ Част 6. Друга информация



 Дейността на преподавателя е свързана с
осъществяване на организационни връзки, 
взаимоотношения и взаимодействия с:
◦ учениците;
◦ техните родители;
◦ учители и възпитатели от същото и други училища;
◦ управленския и административния персонал на

училището;
◦ експерти в РИО и МОМН;
◦ институти и звена за квалификация на учители.

 Европейски формат на автобиография.



oЧлен на Методичното обединение на
учителите от начален етап;

oЧлен на Комисията за БАК;

oУчастие в работни групи с определена
насоченост;



Философия на преподаване:
o Създаване на позитивна атмосфера, изпълнена с любов
и уважение. Вяра в успехите на детето.

o Постигане на хармония с родителите, подпомагаща
развитието на ученика.

o Насочено внимание към самия ученик. Откриване на
индивидуалните му различия, тяхното уважение и
поощрение. Идентифициране и награждаване на силните
му страни.

oПолагане на цялостна грижа към ученика. Изграждане на
обществено отговорно поведение. 

o Приятелско отношение и обич към детето, независимо от
неговите оценки.



Основни функции:

o Планиране и подготовка на учебния процес;

o Провеждане на обучение по учебните предмети в начален
етап;

o Изграждане на нови знания, умения, отношения и ценности у
ученика;

o Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на
ученика;



Основни функции:

o Консултативна дейност;

o Организационни функции;

oОпазване на здравето и живота на ученика;



В преподавателската си дейност прилагам:

o разказ, дискусия, беседа;

o тестове, ролеви игри;

o самостоятелна работа, работа в екип, “брейнсторминг”;

o дидактични материали, сборници, помагала за
напреднали и изостанали;



През учебната 2013./2014 г. моите задължения са съобразени
с длъжностната характеристика на длъжността старши
начален учител в 4 клас.

1. Общи:
а) участвам в провеждането на квалификационно –
методическа дейност в методическото обединение на
началните учители. 

б) участвам в дейности, свързани с подготовката, 
организирането и провеждането на оценяването на входното и
изходното равнище и на националното външно оценяване на
знанията и уменията на учениците от 4 клас;

в) подпомагам дейностите по разработване на тестове, 
задачи, задания, материали и критерии за оценяване на
знанията и уменията на учениците пo математика,български
език,човекът и природата, човекът и обществото в 4 клас.



г) анализирам и обобщавам резултатите, получени от
оценяването на входните и изходните равнища и от
националното външно оценяване в 4 клас.

д) изпълнявам и други задължения, произтичащи от
спецификата на длъжността.

2. Планирам подготовката на учебния процес.

3. Провеждам обучението по .български език и литература, 
математика, човекът и обществото, човекът и природата, 
домашен бит и техника и руски език зип.



4. Изграждам общи знания, умения и ценности във всяка
ученическа възраст и чрез всеки предмет.

5. Диагностицирам, оценявам и отчитам постиженията на
учениците и на учебния процес.

6. Поставям всеки ученик в равноправна творческа ситуация
за постигане на оптимално развитие;

7. Построявам преподаването в съответствие с възрастта и
индивидуалните особености на ученика.



За да се уверя, че моето преподаване е ефективно, се
ръководя от следните фактори:

o Оценките, които поставям да са със стимулиращ характер;

o Реално да оценяват постиженията на ученика;

o Да отразяват цялостното представяне на ученика;

o Да бъдат резултат от приложение на разнообразни методи;

Обратна връзка от учениците получавам чрез:

o тестове;

o игри

o задачи за самостоятелна работа;



Квалификационна дейност:

o 10. 11. 2008г. - Пета ПКС, СУ “ Св. Климент Охридски”;

o 08. 11. 2010г. – Четвърта ПКС, СУ “Св. Климент Охридски”;

o 29. 03. 2012г. – Трета ПКС, СУ “Св. Климент Охридски”;

o 11. 11. 2013г. – Втора ПКС, СУ “Св. Климент Охридски”;



Текуща квалификация:

o 18.10.2006г. – удостоверение за професионална
квалификация по Методика на обучението по БДП-I-IV 
клас;

o 15.09.2006г. – завършен курс на обучение “ Английски
език с комуникативна насоченост” – ниво А1;

o 2007г. – сертификат за завършен курс “ Подготовка и
управление на проекти”;

o 28.03.2008г. – Удостоверение за завършен курс по “
Методика и организация на УФП по ФВС”;



o 05.03.2009г. – Сертификат за завършен модул “ Оценяване на
учебните резултати в началното училище”;

o12.10.2009г. – Удостоверение за участие в семинар по проекта “
Училище на две скорости”;

o26.04.2012г. – сертификат за завършен семинар на тема
“Подготовка за създаване на електронни уроци”;

o25.01.2013г. – сертификат за успешно участие в практикум на
тема “ Работа с електронни учебници и интерактивни технологии
в началното училище”;



На Зелено училище в Пампорово

Празник на буквите

На областен кръг на олимпиада по математика

На екскурзия в Мелник


