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 Име: Александра Атанасова Чангалова

 Дата на раждане: 17.08. 1979 година

 Националност: българска

 Майчин език: български

 Адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“ №1

 E – mail: al_lo@abv.bg

 Месторабота: Второ ОУ „Гоце Делчев“

 Длъжност: Учител в начален етап на образованието –

ръководител група ЦОУД

mailto:al_lo@abv.bg


 2020г. – 2021г. ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград, 

Висше – магистър, специалност:  Предучилищна и 

начална училищна 

 2008г. – 2009г. СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София, 

Професионална квалификация: Педагогика на зрително 

затруднените по специалност Специална педагогика

 1998г. – 2003г. ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград, 

Висше – бакалавър, специалност: Предучилищна и 

начална училищна педагогика



 От 09.2021г. – до сега: Второ ОУ „Гоце Делчев“ гр. Гоце 
Делчев – Учител в група за ЦОУД в начален етап на 
основното образование

 От 09.2020г. – до 09.2021г.: Детска градина „Незабравка“ 
с. Копривлен – Учител

 От 10.2001г. – до 02.2003г.: Детска градина „Детелина“ с. 
Туховище – Учител

Социални умения и компетенции

 отлични комуникативни умения 

 умения за разбиращо общуване 

 способност за работа в екип 

 коректност, отговорност, организираност 



„Да си учител е призвание, а не професия“

 Личността на учителя е много важна при формирането 

на личността на детето. За малкия ученик неговият 

учител е пример за подражание и авторитет. Детето му 

вярва и той трябва да оправдае това доверие.

 Моята философия на преподаване поставя ученика на 

централно място. В работата ми се стремя да покажа на 

детето, че е обичано, разбирано и уважавано, независимо 

от неговите индивидуални особености.

 Според мен учителя трябва не само отлично да владее 

учебните предмети, които преподава, но и да умее да 

предаде знанията си по достъпен и увлекателен начин.



 Смятам, че истинският педагог е и възпитател. Трябва да 

съумява да разбира вътрешния свят на своите ученици, да 

стимулира техните интереси.

 Мисля, че за да се развиват индивидуалните особености 

на ученика, от решаващо значение е и ролята на 

семейството. 

 Според мен преподаването е призвание и голяма 

отговорност. За да бъда добра в това, което върша, аз 

постоянно се интересувам от всички новости в 

образователния процес.



 Планира и организира учебния процес

 Провежда обучението и възпитанието на учениците

 Изгражда общи знания, умения, отношения и ценности у 

учениците чрез учебните предмети и личния си пример

 Носи отговорност за опазване живота и здравето на 

учениците

 Началният учител не може да осигури пълноценно 

формиране на личността на малкия ученик, ако той 

самият не е ярка личност и не притежава тези качества, 

които трябва да изгради у децата. От таланта на учителя, 

от неговото духовно богатство зависи изграждането на 

детето и формирането му като един добър гражданин.



Успехът в преподаването предполага наличието на:

 Достъпен и забавен език и диалог между учител и 

ученици

 Наличие на игрови моменти в обучението

 Практически занимания

 Индивидуален подход към всяко дете

 Използване на иновативни технологии






























