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Част 1. 
Общи сведения
Дейността на учителя 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 РУО и МОН;

◦ институти и звена за квалификация на учители.



Автобиография

Лична информация 

• Име: Катя Бориславова Киримова

• Дата на раждане: 29.11.1960 г. 

• Място на раждане: гр. Гоце Делчев

Е-mail: katya_bk@abv.bg



Автобиография

Образование

• Средно образование 

1978г. – ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

• Висше образование

1986 г. – ВПИ-Благоевград

• Образователно-квалификационна степен магистър 
по спциалност Начална училищна педагогика

• Професионална квалификация начален учител със 
специализация „Руски език“

Трудов стаж по специалността – 37 години

• От 1984 г. до момента – Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр. 
Гоце Делчев



Част 1. Резюме
Общи сведения

 Член на Методическото обединение на 
учителите от начален етап;

 Член на Комисията за културни дейности;

 Участие в работни групи с определена 
насоченост.



Част 2 
Педагогическа дейност
Философия на преподаване:
 Създаване на позитивна атмосфера, изпълнена с любов
 и уважение. Вяра в успехите на детето.
 Постигане на хармония с родителите, подпомагаща
 развитието на ученика.
 Насочено внимание към самия ученик. Откриване на 

индивидуалните му различия, тяхното уважение и 
поощрение. Идентифициране и надграждане на силните 
му страни.

 Полагане на цялостна грижа към ученика. Изграждане 
на обществено отговорно поведение.

 Приятелско отношение и обич към детето, независимо 
от неговите оценки.



Част 2 
Педагогическа дейност

Основни функции:

 Планиране и подготовка на учебния процес;

 Правилно разпределение и разнообразие на 
дейностите в групата;

 Спазване на дидактическите изисквания при 
организиране на самоподготовката на учениците;

 Разнообразен набор от забавни и достъпни 
дейности с цел преодоляване на умората  и 
стимулиране на детското мислене;



Част 2 
Педагогическа дейност

Основни функции:

 Консултативна дейност;

 Организационни функции;

 Опазване на здравето и живота на ученика;



Част 3.
Методи на преподаване

В учебната си дейност прилагам:

 фронтален метод,разказ, дискусия, беседа;

 тестове, ролеви игри;

 самостоятелна работа, работа в екип, 
индивидуална работа, групова работа;

 дидактични материали, сборници, помагала за 
напреднали и изостанали;

 използване на междупредметни връзки



Част 4.
Отговорности на учителя
През учебната 2021./2022 г. моите задължения са 
съобразени с длъжностната характеристика на 
длъжността учител в група за ЦОУД.

1. Общи:

а) участие в провеждането на квалификационно –

методическа дейност в методическото обединение на

началните учители;

б) участие в регламентирани училищни мероприятия;

в) сътрудничество и взаимодействие с всички 
участници  в образователния процес.



Част 4.
Отговорности на учителя

г) обмяна на добри практики между учителите в 
ЦОУД.

д) провеждане на консултации с учениците и 
родителите им и др.

2. Планиране, организиране и провеждане  на 
учебния процес.

3. Прилагане на ефективни образователни методи и 
подходи.



Част 4.
Отговорности на учителя

4. Ефективно използване на дигиталните технологии.

5. Оценяване напредъка на учениците за придобиване 
на ключови компетентности и анализиране на 
образователните им резултати.

6. Поставяне на всеки ученик в равноправна 
творческа ситуация за постигане на оптимално 
развитие;

7.Създаване на училищна култура, ориентирана към 
толерантост, сътрудничество и взаимопомощ.



Част 5.
Обратна връзка

Обратна връзка от учениците получавам чрез:

 тестове;

 игри

 задачи за самостоятелна работа;



Част 6.
Друга информация

Квалификационна дейност:

 10. 11. 2008г. - Пета ПКС, СУ “ Св. Климент 
Охридски”;

 08. 11. 2010г. –Четвърта ПКС, СУ “Св. Климент 
Охридски”;

 29. 03. 2012г. – Трета ПКС, СУ “Св. Климент 
Охридски”;

 11. 11. 2013г. – Втора ПКС, СУ “Св. Климент 
Охридски”;



Част 6.
Друга информация
Квалификационна дейност:

 18.10.2006г. – удостоверение за професионална

 квалификация по Методика на обучението по БДП-
I-IV клас;

 15.09.2006г. – завършен курс на обучение “ 
Английски език с комуникативна насоченост” – ниво 
А1;

 2007г. – сертификат за завършен курс “ Подготовка и 
управление на проекти”;

 28.03.2008г. – Удостоверение за завършен курс по 
“Методика и организация на УФП по ФВС”;

 05.03.2009г. – Сертификат за завършен модул “ 
Оценяване на учебните резултати в началното 
училище”;



Част 6.
Друга информация
 12.10.2009г. – Удостоверение за участие в семинар 

по проекта “Училище на две скорости”;

 26.04.2012г. – Сертификат за завършен семинар на 
тема “Подготовка за създаване на електронни 
уроци”;

 25.01.2013г. – Сертификат за успешно участие в 
практикум на тема “ Работа с електронни учебници 
и интерактивни технологии в началното училище”;

 24.04.2015г.-Удостоверение за завършен курс по 
БДП на тема “Интерактивни технологии и техники 
в обучението по БДП”

 05.06.2017г. – Удостоверение за завършен курс на 
тема „Облачни технологии“



Част 6.
Друга информация
 14.10.2019 г. – Удостоверение за проведено 

обучение на тема „Портфолио на учителя“;

 08.12.2019 г. – Удостоверение за проведено 
обучение на тема „Особености при преподаването 
на деца и ученици от 21 в.“;

 05.09.2020 г. – Удостоверение за проведено 
обучение на тема „Работа с електронен дневник“;

 2021г. – Участие в обучение на тема „Иновативни 
подходи при преподаване в електронна среда“;



Извънкласни дейности
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Извънкласни дейности


