
Елисавета Димитрова Великова
Прогимназиалният етап е най-трудният училищен етап, както за учениците така и за 

учителите. Това е период, в който учениците формират в голяма степен своите характери 
– чрез общуване с родители, учители, съученици и приятели. Учителят и училището са 
институциите оказващи влияние върху знанията, уменията и начина на общуване на 
учениците на институционално ниво, доизграждат възможностите за екипна работа, 

развиват логическата мисъл и самосъзнание. Добрият учител успява чрез преподаване по 
свой собствен начин да убеди учениците си в тяхната значимост, да им даде 
самочувствие, знания и увереност както по своя предмет така и за живота.
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УЧИЛИЩЕ

ІІ ОУ"Гоце Делчев"

КЛАСОВЕ

Пети клас / Шести клас / Седми клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

География и икономика / Биология и здравно образование /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ



ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Второ ОУ

Второ ОУ "Гоце Делчев" - гр. Гоце Делчев

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПМГ

ПМГ "Яне Сандански" - гр. Гоце Делчев

БАКАЛАВЪР

География и биология

СУ "Св. Климент Охридски" - гр. София

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

Учител по география

01/08/2018 - 00/00/0000



Второ ОУ "Гоце Делчев" - гр. Гоце Делчев

13/09/2016 - 31/07/2018

ОУ "Христо Ботев" - с. Мосомище

07/02/2011 - 16/09/2013

ПГ по МСС "П.К. Яворов" - гр. Гоце Делчев

15/09/2006 - 17/05/2008

ПМГ "Яне Сандански" - гр. Гоце Делчев

17/11/2008 - 13/07/2009

СОУ " Св.св. Кирил и Методий" - с. Гърмен

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Образователни софтуерни продукти, мултимедийни презентации и интерактивни методи 
на обучение.

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ



АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

07/11/2018

Свидетелство № 27996 за придобита V ПКС към ДИУУ - гр. София

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

13/11/2019

Свидетелство №16332 за придобита IV ПКС към ДИУУ - гр. София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

18/12/2018

Удостоверение № 18193860 от завършено обучение на тема "Игри и упражнения за 
снемане на напрежението у детето и ученика - за ефективно участие в процеса на 

обучение" с присъден 1 квалификационен кредит

УДОСТОВЕРЕНИЕ

05/09/2020

Удостоверение № 2000001345 от завършено обучение на тема "Работа с електронен 
дневник, намаляване на административната тежест за учители и ръководство и 
повишаване ангажираността на родители"с присъден 1 квалификационен кредит



УДОСТОВЕРЕНИЕ

08/09/2018

Удостоверение № ЕС- 8571 от завършен тематичен курс на тема "Презентационни умения 
на учителя" с присъден 1 квалификационен кредит

УДОСТОВЕРЕНИЕ

17/08/2020

Удостоверение № ЕС-21301 от завършен обучителен курс на тема "Работа с програма за 
презентиране Emaze"

12/07/2021

Удостоверение №03727 за завършено обучение на тема "Прилагане на инструментариума 
за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на 

образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите 
им от предоставяне на индивидуална подкрепа" с присъден 1 квалификационен кредит

УДОСТОВЕРЕНИЕ

30/11/2018

Удостоверение №1175 за 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" с присъден 1 квалификационен кредит

УДОСТОВЕРЕНИЕ



21/11/2017

Удостоверение №21996 за завършено обучение на тема "Формиране на функционална 
грамотност у учениците в обучението по география и икономика, история и цивилизация, 

философия и гражданско образование. Формиране на умения за работа с научен и 
научнопопулярен текст" с присъден 1 квалификационен кредит

04/06/2021

Удостоверение №КК3781 за завършено обучение на тема "Иновативни подходи при 
преподаване в електронна среда"" с присъдени 2 квалификационни кредити

СНИМКИ (10)

квалификации и обучения
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Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. В процеса на обучение се 
стремя да развивам творческото мислене и въображение на всяко дете. Отчитам ролята 

на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на 
индивидуалните потребности на децата. Новите условия изискват ново образование и 

обучение.Необходимо е учителят да отстъпи от познатата водеща позиция на 
недвусмислен авторитет към тази на подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява 

обучаемия сам да достигне до желаните резултати на дадения етап. От пасивни 



слушатели, които приемат безкритично учебния материал учениците от своя страна да се 
превръщат в активно пресъздаващи и творчески представящи се личности, 

интерпретиращи необходимата информация.Изключително важно е според мен учителят 
да е в крак с всички образователни тенденции. Това изисква да умее да работи с 

образователни софтуерни продукти, мултимедийни презентации и интерактивни методи 
на обучение.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Според мен добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и 
целите на уроците си традиционните методи и модерните методи на преподаване, 

защото съвременните ученици се вълнуват от съвременните ИТ и мобилни устройства. 
Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към 
преподавания материал. Затова всички форми на преподаване, които водят до това са 

добри и ползотворни, след като вниманието на учениците е съсредоточено върху 
дейностите в класа.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Доверието, което трябва да съществува между родителите и педагогическия екип е едно 
от основните и важни за нас условия за да има ползотворна и ефективна работа. 
Доверието между учители и родители дава възможност родителите спокойно да 

споделят и проблеми с децата им от вкъщи, при което учителят с желание и старание се 
опитва да помогне. Вярвам, че в този свят на трудни човешки взаимоотношения има хора, 

които оценяват усилията и труда ни. Убедена съм, че човек получава това което дава.

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ

Участие в Национална олимпиада по география и икономика.През 2020/2021г. на 
общински кръг взеха участие 15 ученици. На областен кръг се явиха 10 от тях. При 
максимален брой от 200 точки, те се представиха по следния начин:V клас1. Стела 



Малинова Кавалова – 196 т. - първо място 2. Мария Венелинова Дапева – 188 т. – четвърто 
място3. Иван Георгиев Иванов – 165 т.VI клас1. Атанас Кирилов Литаров – 192 т. – второ 

място2. Александра Александрова Гулева – 171,5 т. – седмо място3. Димитрина Николаева 
Романска – 165,5 т.4. Джейлян Таир Молаали – 162 т.5. Рая Асенова Гущерова – 157,5 т.6. 

Катерина Димитрова Техменджиева – 153,5 т.7. Никол Георгиева Тозева . 146,5т.

УСПЕХИ НА УЧИТЕЛЯ

Плакет на община Гоце Делчев за високи постижения в учебно – възпитателната работа, 
отлично представяне на нейните ученици в областни и национални състезания и 

цялостен принос в областта на образованието за издигане престижа на училището и 
общината

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Участие в различни форми на квалификация.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Всеки учител в прогимназиален етап се опитва да отговаря на потребностите на своите 
ученици – относно учебната дейност, психологически особености, възрастови 

затруднения. Когато познаваме техните характери по-лесно и адекватно отговаряме на 
възникналите проблеми от всякакво естество. Най-важно в учителската професия е да не 

се отказваш никога и да продължаваш да се обучаваш, защото обучението не е 
едностранен процес.


