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ЛИЧНИ ДАННИ

• Име, презиме, фамилия: Елена Борисова Язикова

• Настояща месторабота: Второ основно училище „ Гоце Делчев“

• Адрес: гр. Гоце Делчев, бул. „Гоце Делчев“ 13

• Образование: Висше

• Заемана длъжност: Старши учител

• Педагогически стаж: 30 години

• Информация за връзка: Е-mail – elenayazikova1@abv.bg



Философия на преподаване

• „Ако гледаш една година напред – посади цвете, ако гледаш десет години 

напред – посади дърво, ако гледаш сто години напред – образовай 

хората.“

• Постигане на положителни промени в личността на учениците и 

овладяване на трайни знания, умения и навици 

• Идентифициране, развиване и надграждане на силните страни и 

индивидуалните способности на всеки ученик 

• Отчитане на голямата роля на семейството за изграждане на личността 

на ученика 



Образование и квалификации

• Средно образование: ТЕ“Иван Гулев“, гр.Гоце Делчев

• Висше образование: ЮЗУ“Неофит Рилски“, гр.Благоевград

• Образователно-квалификационна степен: магистър 

• Специалност: Начална училищна педагогика

• Специализация: Физическо възпитание

• Второ ПКС



Дейности

• Формиране на положителни нагласи у учениците към ученето като 

ценност

• Мотивиране на учениците за учене и стимулиране на личностното им 

развитие

• Прилагане на иновации в работата, реализиране на междупредметни 

връзки в обучението

• Посещение и провеждане на открити уроци



Професионални квалификации

• Удостоверение №01-0998 за завършен курс на обучение по “Базови и 

специфични компютърни умения на учители по начална училищна

педагогика”. 

• Удостоверение № 14679 за професионална квалификация по “Методика 

на обучението по БДП” – І – ІV клас. 

• Сертификат ПУП 30901 за успешно завършен курс на тема: “Подготовка 

и управление на проекти”.

• Сертификат 05.03.2009г. „Оценяването на учебните резултати в 

началното училище„

• Сертификат №2012260413632 “Подготовка за създаване на електронни 

уроци“



Професионални квалификации

• Удостоверение №6440/24.04.2015г. „Интерактивни технологии и техники 

в обучението по БДП

• Сертификат 06.11.2015г. „Четене с разбиране на художествен и 

научнопопулярен текст“

• Удостоверение №10466/27.06.2017г. „Облачни технологии – Офис 365“

• Удостоверение №01828/19.10.2017г. „Осигуряване на условия, 

гарантиращи сигурността в образователните институции“

• Удостоверение №19205863/16.03.2020г. „Компютърно моделиране в 

началното училище – компютърни игри, проекти и управление на 

програмируеми устройства“



Професионални квалификации

• Удостоверение №2000000396/05.09.2020г. „Работа с електронен дневник, 

намаляване на административната тежест за учители и ръководство и 

повишаване ангажираността на родители“

• Удостоверение №КК3734/04.06.2021г. „Иновативни подходи при 

преподаване в електронна среда“

• Удостоверение №7414/12.10.2018г. „Майсторски клас: „Иновативни 

педагогически технологии в условията на училищното образование  

(рефлексивни подходи)“

• Удостоверение №11251 „Ефективни техники за коуникация и за 

подобряване на взаимодействието между семейството и образователната 

институция“









Работа по проекти и национални 
програми

• Национални програми:

• „Заедно в грижата за ученика“

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните 

постижения на учениците в началния етап, чрез създаване на индивидуално 

портфолио“

• „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния 

живот“



Участие в комисии и синдикати 

• Председател на Независим училищен синдикат към КНСБ

• Член на МО на началните учители

• Член на комисията за културно-масова дейност



Приложение




















