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Част I

• Раздел 1. Общи сведения

• Име: Мария Валериева Ушилкова

• Длъжност: Начален учител

• Родена: 08.09.1983г.,гр.Гоце Делчев

• Образование: висше – магистър

• Местоживеене: гр.Гоце Делчев

• Месторабота: гр.Гоце Делчев

• Gmail:mariaushilkova.mu@gmail.com



Трудов стаж: 7г., педагогически: 5г.

• Трудов стаж:

• От 2015г до момента във Второ оновно училище „Гоце Делчев“, гр.Гоце Делчев

• От 01.10.2012г. до 11.03.2013г.- ОДЗ „Джани Родари“, гр.Гоце Делчев

• От 01.09.2011г. до 01.09.2012г. - ОУ „Иван Вазов“, с.Буково

• От 03.09.2009г. до 30.11.2009г. – СОУ „Св.Св.Кирил и МЕтодий“, с.Брезница

• Образование и обучение 

• 2019г. –ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр.Благоевград, Факултет  Начална училищна педагогика и чужд език                                                                                       
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика – Магистър

• 2009г. - ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр.Благоевград, Факултет Начална училищна педагогика и чужд език
Специалност: Начална училищна педагогика и английски език – Бакалавър

• 2002г. – Техникум по електротехника, гр. Гоце Делчев- средно образование



Специализации и квалификации:

• Специализации:

• 2019г. - Пета ПКС

• Квалификации:

• Вътрешноинституционална квалификация:

Участие като слушател/гост на открит урок/ по околен свят във 2. клас при г-жа Матева на тема «Нежива и

жива природа»

Открит урок по математика във 3. клас при г-жа Гавалюгова

Обучение на тема: „Съвременни форми на обучение и практически начини за

използването им“ - на 29 и 30.06. 2019 г. 8 часа



Извънинституционална квалификация:

• Тема:

• 1. Участие в семинар 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», 17-30.11.2018 г.

• Удостоверение №1178/30.11.2018 г. 1 кредит

• 2. Обучителен курс на тема: „Power Point 2016: Създаване на динамично учебно

• съдържание – OfficeMIX“, 24 - 25.11.2018 г.;

• Удостоверение №70115/28.11.2018 г. 1 кредит

• Обучителна организация:

• 1. «КОРЕКТИВ — ЕКСПРЕС» ЕООД, гр. Силистра

• 2. Кабината БГ ООД, гр. София



Езици:

Майчин език – Български език

Други езици – английски език

Ниво на четене,писане,говорене – В1

Социални умения и компетентности:

• Работа в екип;

• Отговорност;

• Организираност;

• Отлични комуникативни умения

• Умение за работа с интерактивна 
дъска, електронни учебници

Технически умения:

• Работа с Windows;

• Microsoft Office word;

• Microsoft Office Excel;

• Microsoft Office Power Point;

• Internet



Педагогическа дейност 

До четвърти клас децата имат един основен учител, който е с тях почти през цялото време. Началният учител изпълнява 
функциите на преподавател, на възпитател и на контролиращ. За повечето деца между първи и четвърти клас началният 
учител се превръща в нещо като втора майка.

Да бъдеш учител е и една от най-добрите школи за личностно и професионално развитие.

Да си учител означава да използваш възможностите, които се отварят пред теб да ставаш по-добър – човек и професионалист. 
А след това да използваш уменията и знанията си, за да развиваш другите. Да предаваш ефекта и да заразяваш.

Учителската работа е една от малкото, които измерва своя успех през успеха на другите (учениците).

Смятам, че учителят трябва да бъде преди всичко човек. Той трябва да вдъхва доверие, да бъде съпричастен с вълненията и 
потребностите на своите ученици, но в същото време да бъде и взискателен. Постигането на този баланс е изключително 
трудно и изисква много усилия, търпение, постоянство. Съвременният учител трябва да бъде много добре подготвен, да бъде в 
крак с всички новости, но и да бъде обаятелна и чаровна личност, която да увлича учениците си, разкривайки им необятния 
свят на науката. От него се изисква самостоятелност, предприемчивост, творчество, отлични качества за общуване, 
адаптивност, организираност, аналитичност, способност за трезва преценка и постоянен стремеж към усъвършенстване. Той 
трябва да обича своята роля и да не може да си представи да работи нещо друго. Да има огромно търпение и да знае как с 
малки стъпки се върви по дългия път на знанието. Да покаже на децата кои са големите цели и как да ги постигнат. Да успее да 
ги убеди, че най-добрата инвестицията е образованието.



Философия на преподаване

• Преподаването в начален етап е важна и отговорна задача за всеки учител.Чрез обучението по всички учебни 
предмети се стремя да формирам у детето комуникативно-речеви умения и знания в различни научни области.

• Образованието трябва да бъде прогресивно и надграждащо. Учителят трябва да бъде свободен, за да изпълни 
своето призвание - освободен от административен, родителски и обществен натиск. Учителят за мен е творец, 
който всеки ден се труди над своите творби - децата. Смятам, че трябва да му се даде повече свобода на 
преподаване, да не се слагат рамки на творческата му дейност. И като всеки творец, учителят трябва да се 
интересува, да се учи и да прилага в работата си най-новите и иновативни методи на преподаване, да бъде в крак с 
новите технологии.

• Основната ми цел е постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, 
умения и навици. Стремя се да науча учениците си да разсъждават, да мислят, да придобият приложими знания и 
умения.

• В преподаването се стремя да обхвана индивидуалните различия на учениците. Внимателно преценявам методите, 
за да могат всички деца да разберат преподаваното. Стремя се да онагледявам трудния учебен материал с 
презентации, със житейски примери, с картини.



Философия на преподаване

• "Има два вида учители – такива, които те заливат с толкова много 

информация, че оставаш скован, и такива, които само с един малък 

подтик, ти вдъхват сила, с която можеш да скочиш чак до небето." -

Робърт Фрос

• "Да обучаваш – означава да се учиш двойно." - Жозеф Жубер



Отговорности

• През учебната 2019-2020г. съм класен ръководител на на 3.“в“ клас.

• В класа се обучават 20 ученика.

• Веднъж седмично провеждам консултации с ученици, нуждаещи се от 

допълнително обучение.

• Работя с група от 15 ученика от 3.“в“ клас по проект Занимания по 

интереси, Клуб „Народни танци“.



Методическа дейност

• Началният учител трябва да може да работи динамично.

• Трябва да познава специфичната методика на учебните предмети в начален 
етап.

• Трябва да борави със специфичните термини и начини на структуриране на 
уроците.

• Методите, които използвам са: разказ, беседа, дискусия, наблюдение, 
диагностика

• Използвам електронни учебници, презентации.



Извънкласна дейност

• Извънкласната дейност на 3.“в“ клас е разнообразна: Участия в:

• тържества;

• екскурзии;

• посещения на театри; 

• посещения на кино;

• състезания;

• посрещане на Баба Марта;

• празник на буквите;

• Проект „Занимания по интереси“ и  Национална програма „ С грижа за всеки ученик“



ЧАСТ II

• ПРИЛОЖЕНИЯ





















БЛАГОДАРЯ 

ЗА ВНИМАНИЕТО!


