
 

 

 

 

 

 

 

Да бъдеш учител не е професия! Това не се 

учи. То е такова състояние на духа и ума, 

което ти позволява да запалиш поне искрица 

любов към  знанието у детето.  

А най- добрият учител успява да разгори 

най- бурните трепети и най- силния стремеж 

към новото и необятното отвъд учебниците! 

Д. Витанова 
 

 



 

 
 

ИМЕ: ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВИТАНОВА 

НАЦИОНАЛНОСТ: БЪЛГАРСКА 

ОБРАЗОВАНИЕ:ВИСШЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СТАЖ: 2 ГОДИНИ В НПГ „Д. ТАЛЕВ“, 

ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

КОНТАКТИ: e-mail: desi4ka_8010@abv.bg   GSM: 0885527078 

АДРЕС: гр. Гоце Делчев, п.к. 2900 

               ул. „Иларион Макариополски“№41 
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ОБРАЗОВАНИЕ: 

                     

• Средно- специално- 1995г.- 1999г.- ТЕ „И. Гулев“, профил: 

икономист- счетоводител 

• Специалист по Икономика- 1999г.- 2002г.- ВСУ „Черноризец 

Храбър“, гр. Варна 

• Бакалавър по Икономика- 2002г.- 2003г.- ВСУ „Черноризец 

Храбър“, гр. Варна 

• Магистър по Финанси- 2004г.- 2008г.(с прекъсване поради 

здравословни причини)- ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. 

Благоевград  

• Магистър Предучилищна и начална училищна педагогика- 

2019г.- 2022г.- ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив 



УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ: 
                   

1. Технически :  Работа с компютър- с операционни системи 

windows xp, word, excel, power point, intrnet, за които имам и 

два сертификата съответно от 07.07.2005г.  и 03.01.2007г., 

работя с факс, ксерокс, принтер и скенер. 

2. Организационни : лидерски умения, способност за работа 

в екип, комуникативна, отговорна и организирана личност, 

силно изразен стремеж към развитие. 

3. Социални : съвместна работа с ученици, учители, 

служители, родители, институции, работа в мултикултурна 

среда, толерантност, творчество. 

 



➢ Постигнатите успехи са резултат от съвместната 

работа между мен и учениците ми. Те са плод на 

разбирателство, уважение и толерантност. 

➢ Педагогическата ми работа е не само преподаване 

на специфичната материя, а и обогатяване на общата 

култура на учениците, подпомагаща ги да реагират адекватно 

на различни ситуации в реална среда. 

➢ Не можеш да накараш някой да научи това, което 

преподаваш, но можеш да намериш начин да предизвикаш 

интереса и желанието му да взима активно участие в час. 

➢ Най- голямото постижение на учителя е да накара 

детето да мисли! 

 



 
За ефективното протичане на всеки учебен час и постигане на  

висок резултат от преподаването ми използвам различни 

методи, за максимална реализация на поставените цели и 

задачи, а именно: 

1. Теоретични- разказ, беседа, обяснение, повторение. 

2. Нагледни- лично изготвени мултимедийни презентации, 

лицензирани образователни сайтове, интерактивни игри, 

електронни тестове, опити, наблюдение. 

3. Самоподготовка- за затвърдяване на учебния материал 

поставям домашна работа, самостоятелна работа в клас и в 

къщи, изготвяне на проекти, табла и др., мотивирам децата 

да търсят електронни ресурси и разширена странична 

информация. 



 

Животът в днешно време е низ от предизвикателства. За да се 

справим с тях по най- добрия начин е необходимо да не спираме 

да се развиваме във всички негови области. 

 Предвиждам в близко бъдеще(2-3 години) получаване на 

професионално- квалификационна степен, за да повиша 

качеството си на учител и да отговоря на все по- високите 

изисквания към нас.  

За да потвърдя това ще завърша представянето си с една 

поговорка- „Човек се учи, докато е жив!“, но съм длъжна да 

кажа, че за мен с времето тя  придоби друг вид, а именно- 



 
Портфолиото е прекалено кратко, предвид краткия ми 

педагогически стаж. Търпи промяна, тъй като във времето 

предстои да добавя към него още много професионални 

квалификации. 

Аз съм целеустремена, последователна и амбициозна личност, 

което ще отговаря и в бъдеще на изискванията както на 

обществото, така и компетентните органи към всеки педагог.  

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!!! 


