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Учейки другите,                 
човек учи и себе си.“

Сенека

Преди да стигнете до умовете
децата,трябва да спечелите

сърцата им.“
Картър Бейтън

Ученикът не е съд, който трябва да напълниш, а факел, който трябва да
запалиш!“

Плутарх
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I. ДАННИ
1. Резюме – общи сведения

Дейността ми като преподавател 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.



I. ДАННИ
1. Резюме – автобиография

 Име: Виолета Стоянова Гавалюгова
 Дата на раждане: 1961 г.

 Адрес: гр. Г. Делчев, ул. „Драма“, №51, Вх. 3

 Е-mail: violetagav.61@abv.bg

 Тел.: 0899 13 40 15

 Образование: висше

 Степен: магистър

 Специалност: начална педагогика

 Работа: Второ ОУ „Г. Делчев“
 Професионален опит и стаж:

32 год. учителски стаж



Учебно заведение Специалност Година

СУ – ЦИУУ, 
гр. София

- Втори клас квалификация 04/1996           

ЮЗУ „Неофит Рилски“, 
гр. Благоевград

- Специализация по начална училищна педагогика
„Съвременни подходи в обучението и възпитанието“

03/1996

ЮЗУ „Неофит Рилски“
(Висш педагогически
институт ), 

гр. Благоевград

- Висше образование по специалност „Начална
училищна педагогика“

10/1986

ПГ „Яне Сандански“, 
гр. Гоце Делчев

- Диплома за завършено средно образование 05/1979

Образование – /Приложение 3/



Година Град / село Училище Длъжност

11/1983  - до сега гр. Гоце Делчев Второ основно
училище „Г. Делчев“

Начален учител

09/1982  - 11/1983 гр. Гоце Делчев Основно помощно
училище

Възпитател

01/1982  - 07/1982 с. Баничан Основно училище
„Отец Паисий“

Начален учител

11/1981  - 12/1981 гр. Гоце Делчев
Основно помощно
училище Възпитател

Професионален опит



ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА“

- СЕРТИФИКАТ за успешно участие в практикум на тема
„Работа с електронни учебници и интерактивни технологии в началното
училище“

25.01.2013

РААБЕ България
- СЕРТИФИКАТ за участие в практически семинар на тема:
„Подготовка за създаване на електронни уроци“

26.04.2012

Център за творческо обучение
-СЕРТИФИКАТ за участие в квалификационен курс:
„Смесени техники на преподаване“ / 16 часа/

10.10 – 11.10.2009

ШУ „Епископ Константин Преславски“
-УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършен обучителен семинар по

проект
„Училище на две скорости“, Компонент 1-“Без звънец“ /24 

часа/

10.10 – 12.10.2009

ФОНДАЦИЯ „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“
-СЕРТИФИКАТ за завършено обучение на тема:
„Оценяването на учебните резултати в началното училище“

05.03.2009

Допълнителни обучения и квалификации: 
ПКС – Като учител притежавам 2-ра професионално-квалификационна степен



ФОНДАЦИЯ Европартньори 2007
-СЕРТИФИКАТ за завършен курс
„Подготовка и управление на проекти”

11.2008

Завършен курс по компютърна грамотност 01.2007

НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕНТЪР
УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършено обучение:
„Базови и специфични компютърни умения на началния учител“

02.07.2007

Технически университет-София, ИПФ-Сливен,
сектор „Следдипломно обучение“

- Професионална квалификация по „МО по БДП в 1-4 клас“

10.2006

НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕНТЪР и
училище за чужди езици „Аleхander“
- УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършено обучение
„Английски език с комуникативна насоченост“-ниво 1

09/2006-10/2006

Допълнителни обучения и квалификации: 
/Приложение 4/



I. 2. Педагогическа дейност



I. 2. Педагогическа дейност
„Всеки има талант. Но, ако оценяваш рибата по нейната способност да се катери
по дърво, тя ще живее цял живот с убеждението, че е глупава.“ Айнщайн



I. 2. Педагогическа дейност

• Фокусиране върху индивидуалните потребности и включването на учениците в процеса на
учене.
• Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни
знания, умения и навици.
• Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и
надгражда.
• Учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния живот, които са
значими за тях.
• Индивидуалните различия е необходимо да се разпознават и уважават

Учителят формира у учениците разбирнето за ученето като съзнателно усилие, изискващо
постоянство, отговорност, самостоятелност и организираност.  Той трябва да ги убеди, че
бъдещето е в техни ръце, че знанието отваря много врати и е път към по-добър живот. 
Училището е „прозорецът“, през който много млади хора за първи път са погледнали към
бъдещето си.

Днес училището е мястото, където децата трябва да се научат да общуват с деца от други
социални, етнически, религиозни и културни общности. В основата на образованието наред с
принципа „Учим,за да знаем.“, трябва да намери място и принципа „Учим, за да живеем заедно



I.2. Педагогическа дейност
Философия на преподаване

 Добрият учител учи цял живот. За да
преподаваш, трябва да знаеш. Затова всеки
учител първо трябва да открие
удоволствието от работата за себе си, за да
може да „зарази“ учениците и да предаде
това удоволствие и на тях. Училището ще
бъде желана територия за учениците, само
ако е желана територия за учителите. 

 Стремя се да бъда добър учител. 
Провокирам учениците си и така ги уча да
мислят и да изразяват свое мнение. 
Изслушвам и уважавам мнението на всеки. 
Стремя се да бъда пример за подражание, да
респектирам, но и да вдъхвам доверие. 

 Вярвам във възможностите на всяко дете. 
Поощрявам не само отличните ученици, но и
тези, които работят бавно и несигурно. Аз
съм в училище, за да дам най-доброто от
себе си. 





I.2. Педагогическа дейност
Философия на преподаване

Освен основната цел на урока - предаване и усвояване на определена информация по
съответния учебен предмет, се стремя да решавам и други, не по-малко важни проблеми:

Да формирам нравствени ценности;
Да развивам и насърчавам познавателната активност;
Да включвам всички ученици в учебния процес; 
Да идентифицирам и насърчавам силните страни на всеки ученик.

Времето минава, учениците се сменят. Всеки клас е различен. Педагогическата ми дейност
се обогатява с опита, който трупам, от срещите си с различни деца в различно време



I.2. Педагогическа дейност
Основни функции

• Планиране на учебния процес;                                                               

• Провеждане на обучение;                                                               

• Изготвяне на тематични планове и разпределения;                                                       

• Изграждане на трайни знания, умения, отношения и ценности у учениците;              

• Диагностика, оценяване и отчитане на напредъка и постиженията на учениците;     

• Изработване на справки, анализи и доклади за входно, междинно и изходно ниво;  

• Изготвяне на работни листове, контролни работи и тестове;               

• Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники;                    

• Работа с родителите;                                                               

• Организационни функции;                                                               

• Опазване живота и здравето на децата.



I.3.Методи на преподаване

Срещаме ги в учебната литература или в публикации, подредени в различни
класификации, но целите при използването им са едни и същи – достъпен, нагледен, 
интересен и успешен учебен процес. Преподавателските ми похвати и методите се
променят съобразно темата, аудиторията и времето. Съвременният свят се развива
твърде бързо, променят се условията, променят се и учениците. Стремя се да използвам
съвременни методи на преподаване и комуникация.С методите си на преподаване се
стремя да обхвана всички ученици. Работя фронтално, групово и индивидуално. Подготвям
индивидуални работни листове за децата със СОП.

В работата си използвам:
•работа по проекти;                                           
• проблемни ситуации;                                      
• ролеви игри;                                                    
• учебници за съответния клас;                        
• сборници и помагала;                                    
• учебни тетрадки;                                               
•CD – та;                                                              
•презентации, тестове, таблици, табла и др.



Зимата, Пролетта и детето“, 2 А клас, 03/ 2014



I.4. Отговорности на учителя

4. 1.Организационни умения, задължения и отговорности
През учебната 2013/2014 г. моите задължения са съобразени с длъжностната характеристика на длъжността
старши учител.
1. Общи:
а) участвам в провеждането на квалификационно – методическа дейност в училище
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
съответния клас;
в) разработвам тестове, задачи, задания, контролни работи, материали и критерии за оценяване на знанията
уменията на учениците
г) анализирам и обобщавам резултатите, получени от оценяването на входните и изходните равнища по
математика и околен свят;
д) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността.
2. Планирам подготовка на учебния процес.
3. Провеждам обучението по БЕЛ, математика, околен свят, музика, изобразително изкуство, домашен бит
техника, физическо възпитание и спорт.
4. Стремя се да изграждам знания, умения и ценности във всяка ученическа възраст и чрез всеки предмет
5. Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес.
6. Организационни форми.
7. Опазване живота и здравето на децата.



4. 1.Организационни умения, задължения и отговорности
•Класен ръководител съм на 2 А клас;                                      
•Изпълнявам преподавателската си дейност в зависимост от утвърдените нормативи;                                                               
•Изпълнявам качествено и в срок задачи, възложени ми по компетенции;                                                               
•Стремя се правилно да водя и съхранявам учебната и училищна документация в съответствие с изискванията
•Спазвам всички задължения, при изпълнение на възложената ми работа;                                                              
•Спазвам правилника за вътрешния трудов ред;
•Повишавам професионалната си квалификция.

Работа с ученици и родители:
•Работа с деца със СОП . В настоящия ми клас работя с две деца. Участвам в изработването и изпълнението
на индивидуални програми за обучението им.                               
•Подготовка на ученици за състезания и конкурси.                    
•Консултиране на родители и провеждане на родителски срещи.                                                               
•Консултиране на ученици

I.4. Отговорности на учителя



4. 2. Социални умения и компетентности

•Добри комуникативни умения и способност за бързо адаптиране;   
•Позитивно мислене;
•Добра работа в екип;                                                               
•Лоялност, креативност, коректност, организираност; 
•Добри контакти с родители, колеги и ученици; 
•Уважение и стимулиране на индивидуалността на всеки ученик.      

Умея да създавам и поддържам благоприятна атмосфера, която допринася и стимулира добър психологически
климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество. Тези умения са ми от полза
време на учебния процес, при общуването ми с учениците. 

I.4. Отговорности на учителя



4. 3. Технически умения и компетентности
Използвам успешно:                                                               
•CD Player, DVD Player;                                          
•Компютър, мултимедиен проектор, интернет;  
•Операционни системи – WINDOWS, 
•Текстообработка –WORD, електронни таблици – EXEL;                    
•Съставяне, редакция и печат на документи,                                                        
•Интернет, електронна поща,
•Работа с принтер;                                                               
•Power point,   
•Електронни учебници на изд.Просвета.

4. 4. Участие в комисии и работни групи
•Член на МО на учителите в начален етап;                                    
•Протоколчик на МО на учителите в начален етап;                       
•Заместващ протоколчик на заседанията на ПС;                           
•Член на обединението на класните ръководители;                    
•Член на училищната комисия за разработване и реализиране на проекти;                                                               
•Участие в други училищни комисии и работни групи във връзка с провеждането на НВО в 4-ти и 7-ми клас
•Участие в комисии за организиране на училищни празници.

I.4. Отговорности на учителя



4. 5. Методическа дейност

Педагогически разработки:  
•Урок за нови знания в първи клас на тема
„Звук и букви Т т“;      

•Урок за упражнение във втори клас на тема
„Звучни съгласни в края на думата“;  

•Календарен план за часа на класа;

•Индивидуална програма за дете със СОП;

• Открит урок - През м. ноември 2013 изнесох
открит урок пред колеги от град Виница, 
Македония и пред ръководството на училището.

22. 11.2013 г., открит урок по БЕЛ

I.4. Отговорности на учителя



4. 5. Методическа дейност

Постижения на ученици
През учебната 2013/14 година учениците от 2 А клас участваха в конкурси, училищни и градски мероприятия
програми и математически състезания.  Навсякъде те се представиха достойно и спечелиха заслужени
похвали и награди.
На математическите състезания отлично се представиха Райна Бухлева, Димитрия Франгова, Димитър
Мангушев, Мартин Апостолов. / Приложение 1 /                                             
Коледно математическо състезание – Райна Бухлева,  3 място
Великденско математич. състезание – Райна Бухлева, 1 място

4. 6. Други умения и компетентности

•Работа по проект;
•Изготвяне и оформяне на характеристика на ученика;
•Изготвяне и оформяне на грамоти и награди;
•Оформяне на лично портфолио;
•Водене на училищна документация;
•Индивидуални програми за допълнителна работа с изоставащи ученици.

I.4. Отговорности на учителя



I.5. Обратна връзка

Като методи за обратна връзка използвам:

анкети;

самостоятелни работи и тестове;

анализи на входни, междинни и изходни нива;

ученическо творчество;

индивидуални разговори с родители и ученици.

10 май 2014 г., Патронен празник на училището, 2 а - „Детски
лудории“



I.6. Друга информация

Извънурочна дейност:
Приложение 2 - снимков материал/

екскурзии с учебна цел;
посещения на паметници и музеи;
оформяне на интериора на класната стая;
участие в училищни и градски тържества и
мероприятия:

.откриване на учебната година; 

. Коледно тържество;

. з-ти март;

. патронен празник;

. конкурси;

. благотворителна дейност



I.7. Бъдещи планове

„Докато си жив, учи!  Не чакай старостта да донесе със себе си мъдростта.“
Солон

Всеки човек, независимо от професионалната област, в която се реализира, не трябва да спира своето
саморазвитие и самообразование.
Следвам философията „учене през целия живот“ с цел поддържане и развитие на професионалната си
компетентност.

Бъдещи планове:
•Включване в обучения и семинари с цел обогатяване на професионалните знания и умения; 
•Запознаване с актуална методическа литература;
•Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи нови и интересни методи, средства
материали;
•Провокиране интереса на учениците за търсене, подбор и работа с различни източници на информация;
•Включване в учебния процес на повече презентации, използване на електронни учебници. 
•Да търся добри практики, съвременни форми за обучение и извънкласна дейност, като при подготовката
осъществяването им включвам и родителите.



Част 2. Приложения
Приложение 1

Списък на участниците във Великденско математическо състезание - 2014 година

No по ред Име, фамилия Училище Град Област Клас

1 Райна Димитрова Бухлева Второ ОУ"Гоце Делчев"Гоце Делчев Благоевград 2 67 1 м 2 а кл.
2 Анелия Руменова Бекярова І ОУ Гоце Делчев Благоевград 2 50 2 м       
3 Георги Щурков ІІІ ОУ "Бр. Миладинови" Гоце Делчев Благоевград 2 48 3 м         
4 Антъни Атанасов Атанасов І ОУ Гоце Делчев Благоевград 2 47 4 м          
5 Йоана Иванова Лукова ІІІ ОУ "Бр. Миладинови" Гоце Делчев Благоевград 2 46 5 м         
6 Димитрия Василева Франгова Второ ОУ"Гоце Делчев" Гоце Делчев Благоевград 2 44 6 м        2 а кл.
7 Мария Николаева Михайлова Второ ОУ"Гоце Делчев" Гоце Делчев Благоевград 2 43 7 м         

8 Виолина  Катучева Кочан Благоевград 2 40 8 м         
9 Димитър Георгиев Мангушев Второ ОУ"Гоце Делчев"Гоце Делчев Благоевград 2 39 9 м          2 а кл.

10 Мартин Георгиев Апостолов Второ ОУ"Гоце Делчев"Гоце Делчев Благоевград 2 38 10 м       2 а кл.
11 Виолета Димитрова ДерменджиеваВторо ОУ"Гоце Делчев" Гоце Делчев Благоевград 2 37 11

Точки в 
низходящ 

ред

СОУ "Христо 
Смирненски" 

Четирима от 2 А клас в десетката на най-добрите математици!     



Част 2. Приложения
Приложение 2 – 15. 09.2012г.- ново начало





Част 2. Приложения

Всичко първо е красиво-

първа песен, първи час,

ала няма по-щастливо

от детето в първи
клас!



Петокласници и първокласници – заедно на празника



24.05.2013 г.





15.09.2014г.  2 клас!



Участие в общоградско тържество - 06.06.2014г.
Димитрия Франгова и Райна Бухлева



Патронен празник – 10.05.2014г., Ели Малева



05.06. 2014г., Участие в благотворителна изява- Мартин
Апостолов





1 юни 2014 год.- Готови сме да потеглим към най-високата гара на Балканите



Във влака







Приложение 3



Приложение 3



Приложение 4



Приложение 4



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


