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2016 г. – 2019 г.  - Второ основно 
училище „Гоце Делчев“, гр. Гоце 
Делчев, учител по български език и 
литература

2008 г. – 2016 г. – Ресурсен център за 
подпомагане интеграцията, обучението 
и възпитанието на деца и ученици със 
специални образователни потребности
– Благоевград , гр. Благоевград, 
ресурсен учител

1997 г. – 2008 г. – Помощно училище 
„Васил Левски“, гр. Гоце Делчев, учител 
по български език и литература



Добрият преподавател е онзи, който изгражда
силни и свободни личности. Той поощрява
уважението, любопитството, творчеството,
поемането на отговорност. Стимулира личностното
развитие на всеки ученик, като му поставя
проблеми, провокира го да твори, дава му
възможност да се учи от грешките си. Стреми се да
научи децата да вярват в себе си, да осъзнаят, че
успехите им зависят от мотивацията и от
собствените им действия.

Учителят поставя в центъра на учебно-
познавателния процес ученика с неговите
вълнения и потребности. Насърчава, дава
топлина, сигурност, стабилност и приема всяко
дете такова, каквото е. Той винаги търси
положителното у всяко дете, а не грешките.
Мотивира, като вдъхва увереност в собствените
способности на тези, които обучава, а не ги
сравнява. Учителят помага на детето, а не го
осъжда. Поощрява любопитството му, помага му
да прави собствени избори, за да придобие
независимост и самочувствие.



Създавам и поддържам спокойна и
неутрална атмосфера в класната стая

Подготвям учебните занятия, като
конструирам учебния материал от простото
към сложното, от познатото към
непознатото, от конкретното към
абстрактното. Давам знания с практическа
насоченост, които учениците лесно усвояват
и прилагат

Стриктно и прецизно изпълнявам
поставените ми административни задачи

Умея да комуникирам с група и
индивидуални характери едновременно



Самокритична съм. Правя анализ на
уроците си, като отчитам положителните и
отрицателните страни в работата си, търся
различни начини за преодоляването им

Постоянно следя новостите, стремя се към
самоусъвършенстване

Имам висока квалификация за работа с
деца със специални образователни
потребности

Организирам и провеждам родителски
срещи. Работя с родителите индивидуално,
привличам ги за подпомагане на
извънкласните дейности

Участвам в организирането на училищни
тържества и спортни мероприятия



ПКС

Свидетелство за четвърта
професионалнокфалификационна степен с
регистрационен № 6576 от 07.11.2016г.,
издадено от СУ „Св. Климент Охридски“ –
ДИУУ, гр. София

Свидетелство за пета
професионалнокфалификационна степен с
регистрационен № 12299 от 03.11. 2014г.,
издадено от СУ „Св. Климент Охридски“ –
ДИУУ, гр. София

Кфаликикационни курсове

Удостоверение № ЕС-16401 за участие в
обучение на тема: „Портфолио на учителя“,
23.09.2019г.

Сертификат № 1932 за участие в
едногодишно обучение на тема: „
Монтесори метод за деца от 6 до 12
години“, 15.07.2019г.

Удостоверение № 18193854 за участие в
обучение на тема: „Игри и упражнения за
снемане на напрежението у детето и
ученика – за ефективно участие в процеса
на обучение“, 18.12.2018г.



Удостоверение № 1157 за участие в
обучение на тема: „Придобиване на
правни умения от страна на
педагогическите специалисти, посредством
запознаването им с нормативната уредба,
относима към системата на образованието,
за адекватна реакция спрямо агресията на
ученици, родители и общественост“,
30.11.2018г.

Удостоверение № БДП-К 1139/03/ за
участие в обучение на тема: „Методика на
обучението по безопасност на движението
по пътищата в V – VII клас“, 24.10.2018г.

Удостоверение № 179 за участие в
обучение на тема: „Разрешаване на
възникнали проблеми в образователните
институции чрез ефективно използване на
прегпвори“, 25.03.2018г.

Удостоверение № 002722 за участие в
обучение на тема: „Мултимедията като
интеграционна част от образователния
процес. Смесено преподаване (Blended
learning)“, 25.06.2018г.



Удостоверение № УК-155 за участие в
обучение на тема: „Извършване на
вътрешна оценка на качеството в
образователната институция“, 23.04.2017г.

Сертификат № ЕС-981 за участие в
обучение на тема: „ Агресията и
„беззагубният“ метод за разрешаване на
конфликти“, 23.12.2015г.

Сертификат № 0207 за участие в
едногодишно обучение на тема: „
Монтесори метод“, 15.06.2014г.

Сертификат № 1671 за участие в обучение
на тема: „ Работа с ученици за развиване
на паметта и подобряване на вниманието“,
29.06.2013г.

Участия в семинари и конференции

V Национална педагогическа конференция
на тема: „Иновативно образование“ – гр.
Банско, 24.-26. 11. 2017г.



Вътрешна квалификация – училищни обучения

Участие като слушател в обучение на тема:
„ Съвременни форми на обучение и
практически начини за използването им.“,
юни 2019г.

Участие като слушател в обучение на тема:
„ Съвременни форми на обучение и
практически начини за използването им.“,
юни 2018г.

Участие като слушател в обучение на тема:
„ Запознаване и практическа насоченост
при работа с документация съгласно
Наредбата за приобщаващото
образование“, февруари 2018г.

Участие като слушател в обучение на тема:
„ Работа с електронен дневник“, февруари
2018г.

Участие като слушател в обучение на тема:
„Нормативни документи – Наредба №8 от
11.08.2016г. за информацията и
документите за системата на
предучилищното и училищното
образование и Наредба № 11 от
01.09.2016г. за оценяване резултатите от
обучението на учениците –Практически
насоки за прилагане.“, юни 2017г.



 Използване на подходящи образователни
стратегии, които мотивират учениците и
стимулират личностното им развитие,
реализират вътрешнопредметни и
междупредметни връзки.

Използване на учебно-технически средства и
материали, подходящи за постигане на
оптимални резултати в конкретната учебна
ситуация

Прилагане на иновации

Изграждане на общи знания, умения,
отношения и ценности чрез учебния
процес

Формиране на положителни нагласи към
ученето като ценност и изграждане на
стратегии за активно и самостоятелно
учене

Диагностика, оценяване и отчитане
постиженията на учениците

Опазване живота и здравето на учениците



Провеждане на факултативни учебни часове
по БЕЛ през учебната 2019/2020 година

Посещение с ученици от 5.клас в
Американската библиотека в град София
през учебната 2019 година

Организиране и провеждане на екскурзия с
учебна цел до градовете Кърджали и
Хасково с ученици от 5.клас през 2019
година



Организиране и работа по НП „Занимания по
интереси“, клуб „Обичам словото“, 2018/2019
година

Участие с родители в извънучилищни
мероприятия – празници, работилници,
благотворителни базари

Участие в обучение на тема: „Онлайн
безопасност“, организирана от Национален
център за безопасен интернет през юли
2018 година

Организиране и работа по проект „Успех“,
клуб „Как да станем грамотни“, 2017/2018
година

Участие в проект „Грозното патенце – аз
съм различен, обичай ме“, 2017/2018
година

Свободноизбираеми часове по БЕЛ

през учебната 2016-2017 година



Резултати от Национално външно оценяване

2017/2018г.   

I модул 

2017/2018г. 

II модул

2018/2019г.

Среден 

резултат за 

училището 

39.20 т. 23.90 т. 59.96 т. 

Среден 

резултат за 

страната 

32.60 т. 19.38 т. 53.06 т.

Олимпиади и състезания по БЕЛ Брой 

участници

Класирани

2016/2017г. Олимпиада 15 7

„Четящо кенгуру“ 5 2

2017/2018г. Олимпиада 18 2

НС 

„Любословие“

13 7

„Четящо кенгуру“ 9 2

2018/2019г. Олимпиада 10 3

НС 

„Любословие“

13 3

„Четящо кенгуру“ 7 0

Участие и класиране на олимпиади и състезания



Придобиване на III ПКС през учебната
2020/2021 година

Посещение на квалификационни курсове и
конференции на актуална тематика

Използване на иновативни методи –
съчетаване на информационните технологии
и обучението по литература

Споделяне на опит

Стимулиране на учениците за творчески
изяви и постижения

Ефективна работа за повишаване на
функционалната грамотност на учениците

Провокиране интереса на учениците за
работа с различни източници на
информация












