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      ТРУДОВ   СТАЖ
2016 г. – 2022 г. –  Второ основно
училище „Гоце Делчев“, гр. Гоце
Делчев, учител по български език и
литература

2008 г. – 2016 г. – Ресурсен център за
подпомагане интеграцията,
обучението и възпитанието на деца и
ученици със специални
образователни потребности –
Благоевград , гр. Благоевград,
ресурсен учител

1997 г. – 2008 г. – Помощно училище
„Васил Левски“, гр. Гоце Делчев,
учител по български език и
литература



ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

   Добрият преподавател е онзи, който изгражда
силни и свободни личности. Той се стреми да
научи децата да вярват в себе си, да осъзнаят, че
успехите им зависят от мотивацията  и от
собствените им действия.

   Учителят поставя в центъра на учебно-
познавателния процес ученика с неговите
вълнения и потребности. Той винаги търси
положителното у всяко дете, а не грешките.
Поощрява любопитството му, помага му да прави
собствени избори, за да придобие независимост и
самочувствие. 



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
  ПКС

üСвидетелсво за трета
професионалноквалификационна степен с
регистрационен № ДУ03906 от 30.11.2021 г.,
издадено от  СУ „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ,
гр. София

üСвидетелство за четвърта
професионалнокфалификационна степен с
регистрационен № 6576 от 07.11.2016г.,
издадено от СУ „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ,
гр. София

üСвидетелство за пета
професионалнокфалификационна степен с
регистрационен № 12299 от 03.11. 2014г.,
издадено от СУ „Св. Климент Охридски“ – ДИУУ,
гр. София

Кфаликационни курсове

üУдостоверение №135620 за участие в обучение
на тема: „Обучението по български език и
литература в прогимназиален етап с оглед на
НВО – 7.клас“, 04.04.2022 г.

üУдостоверение № 04195 за участие в обучение
на тема: „Прилагане на инструментариума за
ранно идентифициране на учениците в риск от
преждевременно напускане на
образователната система за диференциран
подход при определяне на потребностите им
от предоставяне на индивидуална подкрепа,
20.06.2021 г.“



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
üУдостоверение № 22187 за участие в

обучение на тема: „Управление на
качеството в образованието. Изработване и
въвеждане на система за проследяване на
качеството в училището. Самооценка и
подготовка за инспектиране от НИО“,
10.09.2021 г.

üУдостоверение №22056 за участие в
обучение на тема: „Портфолио на учителя и
детето. Самооценка и атестация в
образованието“, 08.09.2021 г.

üУдостоверение №22056 за участие в
обучение на тема: „Успешна подготовка за
НВО по БЕЛ в 7.клас и 10.клас“, 15.02.2020 г.

ü Сертификат за участие на тема: „Кариерно
ориентиране в училищното образование“,
29.09.2020 г.

ü Сертификат № ЕС-21764 за участие в обучение на
тема: „10 ключови акцента при изготвяне на
стратегията на учебното заведение“, 18.09.2020 г.

ü Удостоверение № ЕС-16401 за участие в обучение на
тема: „Портфолио на учителя“, 23.09.2019г.

ü Сертификат № 1932 за участие в едногодишно
обучение на тема:„ Монтесори метод за деца от 6 до
12 години“, 15.07.2019г.



ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Вътрешна квалификация – училищни обучения

üУдостоверение №11247 за участие в обучение
на тема: „Ефективни техники за комуникация и
за подобряване на взаимодействието между
семейството и образователната институция“,
02.04.2022 г.

üУдостоверение №КК3775 за участие в обучение
на тема: „Иновативни подходи при
преподаване в електронна среда“, 04.06.2021 г.

üУчастие като слушател в обучение на тема: „
Съвременни форми на обучение и практически
начини за използването им.“, юни 2019г.

üУчастие като слушател в обучение на тема: „
Съвременни форми на обучение и практически
начини за използването им.“, юни 2018г.

üУчастие като слушател в обучение на тема: „
Запознаване и практическа насоченост при
работа с документация съгласно Наредбата за
приобщаващото образование“, февруари
2018г.

üУчастие като слушател в обучение на тема: „
Работа с електронен дневник“, февруари 2018г.

üУчастие като слушател в обучение на тема:
„Нормативни документи – Наредба №8 от
11.08.2016г. за     информацията и документите
за системата на предучилищното и училищното
образование и Наредба № 11 от 01.09.2016г. за
оценяване  резултатите от обучението на
учениците – Практически насоки за прилагане.“,
юни 2017г.



    СОЦИАЛНИ  КОМПЕТЕНТНОСТИ
üДобри комуникативни умения

üСпособност за сътрудничество в екип

üУмения за организиране и разпределяне на
задачи

üОрганизиране  и провеждане на родителски
срещи

üПривличане на  родителите  за подпомагане
на извънкласните дейности

üСтриктно и прецизно изпълнение на
поставените  административни задачи

üУчастие в постоянни и временни комисии с
различна насоченост, МО и работни групи



ПЕДАГОГИЧЕСКА      ДЕЙНОСТ
üСъздаване и поддържане на спокойна и

неутрална атмосфера в класната стая
üИзползване на подходящи образователни

стратегии, които мотивират учениците и
стимулират личностното им развитие,
реализират вътрешнопредметни и
междупредметни връзки

üПрилагане на иновации: мисловни карти,
възлагане на проекти, мултимедийни
презентации



ПЕДАГОГИЧЕСКА      ДЕЙНОСТ
üПровеждане на изнесени уроци

üИзползване на ролеви игри в обучението

üСъвместни уроци с колеги от начален етап и с
ресурсения учител

üВъзпитаване у подрастващите любов към
традициите, към рода, към България

üОказване на обща подкрепа



   ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
üОсъществяване на дейности по НП и  проекти:

• Проект „Подкрепа за приобщаващо
образование“

•  НП „Заедно в изкуствата и спорта“

• НП „Отново заедно“

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

• Проект „Центрове за повишаване готовността
на населението за реакция при наводнения"



   ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
• Проект „Подкрепа за успех“

•  НП „Иновации в действие“

üУчаствам в организирането на училищни
спортни мероприятия и инициативи



   ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
üОрганизиране и провеждане на екскурзии с

учебна цел  до град Банско и град Враца през
2022 г. с ученици от 6.клас

      

üПосещение с ученици от 5.клас на
Американската библиотека в град София през
учебната 2019 година

üОрганизиране и провеждане на екскурзия с
учебна цел  до градовете Кърджали и
Хасково с ученици от 5.клас през 2019
година



 ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

üОрганизиране на инициативи, свързани с
Националната седмица на четенето и
Световния ден на книгата

https://www.facebook.com/2.ou.gd/posts/pfbid0
uV4n7c973JccaHwf7AUrDXv3ZnBNMPBSRPEkCWF
UdjjGSp261h7bC2mEcv12z81Bl

https://www.facebook.com/2.ou.gd/posts/pfbid0
2a6JuhsaxVTdNgPUfyY6Ni5fwERiwJ2rZD73h12we
QZY6SEDDRuruzQzNeZ7pm8sJl

üОрганизиране на училищни тържества

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&
v=1948191618596478

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&
v=2805103039757939

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&
v=584773029063809



 ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

üОрганизиране и работа по НП „Занимания по
интереси“, клуб „Обичам словото“, 2018/2019
година

üУчастие с родители в извънучилищни
мероприятия – празници, работилници,
благотворителни базари

üУчастие в обучение на тема: „Онлайн
безопасност“, организирана от Национален
център за безопасен интернет през юли
2018 година

üОрганизиране и работа  по проект „Успех“,
клуб „Как да станем грамотни“, 2017/2018
година

üУчастие в проект „Грозното патенце – аз съм
различен, обичай ме“, 2017/2018 година



     ОБРАТНА ВРЪЗКА

          Резултати от Национално външно оценяване

 2021/2022г. 2020/2021г. 2018/2019г.

Среден
резултат за
училището

59.80 т. 60.82 т. 59.96 т.

Среден
резултат за
страната

53.63 т. 53.86 т. 53.06 т.

    Участие и класиране на олимпиади и състезания



     ОБРАТНА ВРЪЗКА

              

https://www.facebook.com/za
padtv.gd/videos/14703764364
85301



      ПЛАНОВЕ   ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНО 
    И ЛИЧНОСТНО  РАЗВИТИЕ

üПосещение на квалификационни курсове и
конференции на актуална тематика

üИзползване на иновативни методи –
съчетаване на информационните технологии
и обучението по литература

üСподеляне на опит

üСтимулиране на учениците за творчески
изяви и постижения

üЕфективна работа за повишаване на
функционалната грамотност на учениците

üПровокиране интереса на учениците за
работа с различни източници на
информация


