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 Име: Ани Стойчева Праматарова
 Дата на раждане: 01.06.1968г
 Място на раждане: село Копривлен
 Адрес: гр. Гоце Делчев улица «Иван Скендеров» 22

Обща информация

 Имейл: ani.pramatarova@abv.bg
 Образование: Висше
 Специалност: Начален учител
 Квалификационна степен: Бакалавър
 Професионалн опит и стаж: 32 години педагогически стаж
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Казвам се Ани Стойчева Праматарова. Родена съм на 01.06.1968г. в с. Копривлен, общ. Хаджидимово.
Омъжена с две деца. Висшето си образование, степен бакалавър завърших през 1992г. в
СУ ,,Св. Климент Охридски“, гр. София специалност „Предучилищна педагогика”.
През 1997г. завърших бакалавърска програма НУП в ЮЗУ ,,Неофит Рилски” гр.Благоевград.
През 2007г. Магистърска програма ,,Ресурсен учител”, ЮЗУ ,,Неофит Рилски”.

За мен

Работя като учител в начален етап, на основното образование във Второ ОУ ,,Гоце Делчев”,
гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев. Общият ми трудов стаж е 32 години.
Интересите в работата ми са насочени към иновациите и интегрирането на информационните технологии
в обучението. Носи ми удовлетворение да виждам радостта в очите на учениците, вперени в мен,

желанието и ентусиазмът, който изпитват учениците при прилагането на всичко ново и по-различно от
стандартите. Обичам да се впускам в начинания, интересни инициативи и проекти. Стремя се да бъда

максимално взискателна и отговорна към работата си, така и в взаимоотношението с хората. Вярвам в
доброто и подкрепям приятелството и уважението сред хората.
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Образоване
Година

Тип на
образованието

Квалификаци
онна степен

Обучителна
институция

2007г

Висше

Магистър

ЮЗУ «Неофит
Рилски»
гр. Благоевград

Специалност

Ресурсен учител

1997г

Висше

Бакалавър

ЮЗУ "«Неофит
Рилски»
гр. Благоевград

НУП

1992г

Висше

Бакалавър

СУ „Св. Климент
Охридски”
гр. София

Предучилищна
педагогика

1986г

Средно

ПМГ ,,Яне
Сандански”
гр.Гоце Делчев
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История на заеманите длъжности
Период от

Период до

Име на
институцията

Длъжност

09.09.2022г

До момента

Второ ОУ „Гоце
Делчев“
град Гоце Делчев

Начален учител

01.10.1997г

09.09.2022г

ОУ „Свети Климент
Охридски“
село Борово

Начален учител

01.10г.1996г

30.06.1997г

СУ ,,Петър Берон“
село Лъжница

Начален учител

01.10.1992г

01.09.1996г.

ДГ ,,Пролет”
село Абланица

Детска учителка

01.09.1986г

01.09.1988г

ДГ ,,Пролет”
село Абланица

Детска учителка
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Професионални обучения и квалификации
Дата

Вид на документа

Тема на курс/обучение

02.11.2021г

Удостоверение

„Интерактивни методи и
интердисциплинарни подходи в
обучителния процес“

11.06.2021г

Удостоверение

„Най-новите информационни
технологии в процеса на
обучение“

м. Май 2021г

Грамота

За участие и оригинално
представяне в националния
конкурс по превенция на
накроманиите в две теми –
„Моят любим национален герой“
и „Човекът – свободен и
независим“

30.07.2020г

Удостоверение

„Разработване на електронно
портфолио на учителя“
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Професионални обучения и квалификации
Дата

Вид на документа

Тема на курс/обучение

01.05.2019г

Удостоверение

„ Компютърно моделиране за III
клас“

01.05.2019г

Удостоверение

„ Интерактивни методи на
обучение“

01.05.2019г

Удостоверение

“Портфолио на детето/ученика”

24.03.2019г

Удостоверение

„ Хиперактивност и дефицит на
внимание. Практически насоки
за работа с хиперактивни деца и
ученици“

09.01.2018г

Удостоверение

„Компютърно моделиране в
Начално училище“
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Професионални обучения и квалификации
Дата

Вид на документа

Тема на курс/обучение

30.09.2016г

Удостоверение

„Интерактивни технологии
техники в обучението по БДП“

28.03.2015г

Сертификат

„Управление на дисциплината в
класната стая“

07.02.2014г

Сертификат

“Обучение на педагогически
специалисти за формиране на
знания, умения и
компетентности за оценяването
на учениците”

10.02.2013г

Сертификат

„Формиране на
предприемачески умеия в
начален етап на българските
училища“

15.12.2012г

Сертификат

„Проектно-базирано обучение“
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Философия на преподаване
Личността на началния учител 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 началният учител 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. Фокусирам се върху индивидуалните потребности и
включване на всички ученици в учебния процес. Постигане на положителни промени в личността на
ученика и овладяване на трайни знания, умения и навици.
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.
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Методи на преподаване
 В работата си се придържам към комуникативност и създаване на ситуации, в

които учениците да възприемат и свързват тезите от урока. Всяко знание се
илюстрира с интересни примери и изготвяне на презентации по дадена тема.
 Използвам информационно-комуникационните технологии в образователния

процес;
 Включвам в преподаването си интерактивни игри, презентации по отделни
теми, в които участват ученици, исторически карти, тестове и материали от
подходящи

източници,

интернет,

сборници,

работни

листи,

странична

литература и др;
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Стратегии на преподаване
 Използвам подходящи образователни стратегии, методи и техники, които:
- дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;
- отговарят на различните образователни потребности на учениците;
- мотивират учениците и стимулират личностното им развитие;
- окуражават учениците да задават въпроси и да участват активно в учебния процес;
- разкриват прагматичните аспекти на знанията, като обогатяват личния, житейски и
познавателен опит и умения на учениците;
 Използвам учебно-технически средства и материали, подходящи за постигане на оптимални
резултати в конкретна учебна ситуация.
 Съдействам за максимално развитие и изява на личностния потенциал на всеки ученик,
съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания.
 Съобразявам изискванията си към учениците с възрастовите им особености.
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Принципи на преподавне
 Екипност/Сътрудничество/Групиране. Модерността на този принцип се извежда от необходимостта

по-рационално да се ръководи познавателната дейност на учениците и непрекъснато да се повишава
интереса към учебния материал.
 Комуникативност/Диалогичност/. Постмодерността предполага и изисква обучението като процес, като
дейност, която почива на комуникативността. На диалога между учител и ученици, и на диалога между
отделните ученици и между учениците и учителя, на диалога със света чрез средствата за масова

комуникация -интернет, телефон, радио, книги, списания и др.
 Интерактивност - възпитава състезателност, колективистичност, толерантност, критичност.
Развива мисленето, волята, положителните емоции.
 Визуалност - изисква създаване на ярки зрителни усещания, възприятия, представи и изграждане върху
тях на трайни понятия, съждения и умозаключения.
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Взаимодействие със заинтересовани страни в
образователния процес
Взаимодействие с родителите:
 План за работа с родителите, разработван в началото на всяка учебна година с цели и задачи и
дейности за постигане на резултати (разговори, срещи, консултации, празници, развлечения и др.);
 Взаимодействие с местната педагогическа общност - изграждане и поддържане на имидж с добра

база и привлекателна среда, влияния върху местна общност чрез представяне на новости и
дейности от участие в проекти, създаване на канали за обратна връзка;

 Взаимодействие с местната администрация и управление - организиране на празнични посещения,
покани за празници, участие в местни конкурси, участие в ежегодното номиниране на учители за
високи постижения;

 Взаимодействие с РУО - участие в организирани обучения и събирания на педагогическата
общност;
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Отговорности на учителя
НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. Чл. 5.
Длъжността „учител“ включва следните функции:
1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху придобиване на
ключови компетентности от децата и учениците;
2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните потребности
на децата и учениците;
3. ефективно използване на дигиталните технологии;
4. оценяване напредъка на децата и учениците за придобиване на ключови компетентности;
5. анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на децата и учениците;
6. обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за пълноценно
включване в образователната и социалната среда;
7. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички заинтересовани
страни;
8. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити,
задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
и/или придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава;
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Отговорности на учителя
9. подготовка на изпитни материали за оценяване на знанията и уменията на учениците по
съответния учебен предмет или модул;
10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците;
11. разработване и изпълнение на проекти и програми;
12. участие в професионална мобилност и професионални общности;
13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на институцията;
14. опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и по време на
организираните допълнителни дейности или занимания по интереси;
15. водене и съхраняване на задължителните документи;
16. провеждане на консултации с ученици и родители;
17. създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ;
18. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и
училищното образование;
16

Моята цел
 Целта на моето портфолио е да споделя моята работа като учител самообразованието,

характера на моята дейност, професионалното ми развитие.
 В отделните раздели са представени сведения, документи, резултати, планиране на
по-нататъшната ми дейност.
 Портфолиото обхваща моята работа като начален учител, класен ръководител и
социалния ми статут на педагог.

 Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и
актуализиране във всеки един нов момент от дейността ми като учител.
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Бъдещи планове
 Повишаване на квалификацията ми като учител;
 Повишаване на квалификацията ми в областта на информационните и комуникационни технологии,
чрез участие в различни квалификационни курсове;

 Запознаване с нови иновативни методи, които да прилагам успешно в педагогическата ми практика.
 Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи, нови и интересни методи,
средства и материали, подходящи за съответната тема.
 Участие в различни национални и международни педагогически форуми, семинари, конференции,
курсове и др;

 Стремеж за кариерно развитие, съдействащо за усъвършенстване качеството на учебно възпитателния процес;
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Europass
автобиография
ЛИЧНА
ИНФОРМАЦИЯ

Ани Стойчева Праматарова

Адрес: гр. Гоце Делчев улица «Иван Скендеров» 22
Телефон: 0898703465
E-mail: ani.pramatarova@abv.bg
Пол: жена
Дата на раждане: 01.06.1968г

Националност: Българска
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Europass
автобиография
ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до)

09.09.2022г до момента

• Име и адрес на
работодателя

Второ ОУ „Гоце Делчев“
град Гоце Делчев

• Вид на дейността
или сферата на
работа

Образование

• Заемана длъжност

Начален учител

• Основни дейности и
отговорности

Възпитание и обучение

Europass
автобиография
ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до)

01.10.1997г до 09.09.2022г

• Име и адрес на
работодателя

ОУ „Свети Климент Охридски“
село Борово

• Вид на дейността
или сферата на
работа

Образование

• Заемана длъжност

Начален учител

• Основни дейности и
отговорности

Възпитание и обучение

Europass
автобиография

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до)

От 01.10.1996г до 30.06.1997г

• Име и адрес на
работодателя

СУ ,,Петър Берон” село Лъжница

• Вид на дейността
или сферата на
работа

Образование

• Заемана длъжност

Начален учител

• Основни дейности и
отговорности

Възпитание и обучение

Europass
автобиография

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до)

От 01.10.1992г до 01.09.1996г

• Име и адрес на
работодателя

ДГ ,,Пролет”, село Абланица

• Вид на дейността
или сферата на
работа

Образование

• Заемана длъжност

Детски учител

• Основни дейности и
отговорности

Възпитание и обучение

Europass
автобиография

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до)

От 01.09.1986г до 01.09.1988г

• Име и адрес на
работодателя
• Вид на дейността
или сферата на
работа

ДГ ,,Пролет”, село Абланица.

• Заемана длъжност

Детски учител

• Основни дейности и
отговорности

Възпитание и обучение

Образование

Europass
автобиография
ОБРАЗОВАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до)

2007г.

• Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация

ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград

• Специалност

Ресурсен учител

• Наименование на
придобитата
квалификация

Магистър
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Europass
автобиография
ОБРАЗОВАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до)

1997г.

• Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация

ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград

• Специалност

НУП

• Наименование на
придобитата
квалификация

Бакалавър
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Europass
автобиография
ОБРАЗОВАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до)
• Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация

1992г.

СУ „Св. Климент Охридски” гр. София

• Специалност

Предучилищна педагогика

• Наименование на
придобитата
квалификация

Бакалавър
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Europass
автобиография
ОБРАЗОВАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до)

1986г

• Име и вид на
обучаващата или
образователната
организация

ПМГ „Яне Сандански“
гр. Гоце Делчев

• Специалност
• Наименование на
придобитата
квалификация

Средно образование
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ЛИЧНИ

УМЕНИЯ И

КОМПЕТЕНТНОСТИ

Майчин език
Други езици

Социални умения и компетенции

Организационни умения и
компетенции

Компютърни умения и
компетенции

Свидетелство за управление на
МПС

Български
Руски

Професионално отношение към служебните ангажименти. Упоритост, колегиалност
и екипни умения. Комуникативни умения, отговорност, коректност, организираност.
Умения за комуникация с родители и колеги. Проявявам загриженост и емпатия.
Толерантна към различни мнения.

Умения за организиране и провеждане педагогическа дейност в съответствие с
нови документи и нормативни актове. Добра работа в екип. Отговорна,
организирана и изпълнителна с поставените задачи. Креативна и целеустремена.

Отлично владеене на програмите Windows XP, Paint, Word, Exsel, Power Point,
Internet.

В.

ПриложенияПРИЛОЖЕНИЯ
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ГРАМОТИ

ГРАМОТИ
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Нашите празници

38

Седмица на четенето

39

Приказките оживяват

40

На екскурзия
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Ани Стойчева Праматарова
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