
НА

СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ТЮХКОВА

СТАРШИ УЧИТЕЛ

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ВЪВ ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ



1. Име, презиме, фамилия:  Стояна Георгиева Тюхкова

2. Настояща месторабота: Второ основно училище „Гоце Делчев”

3. Адрес: гр. Гоце Делчев

3. Педагогически стаж: 22 години

4. Образование: висше  

5. Заемана длъжност: старши учител в прогимназиален етап



ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Моята философия за преподаването е, че то е един непрекъснато 

развиващ се процес, в чийто център е поставен ученикът с неговата 

индивидуалност, която трябва не само да се уважава, но дори да се 

поощрява.

Всеки ученик има силни страни и целта на образованието е да ги 

индентифицира и надгражда.

Добрият учител е онзи, който постоянно усъвършенства знанията и 

опита си, умее да приема съвети, да приема критика. Учителят 

трябва да бъде медиатор, а не първоизточник на информация, в това 

дигитално общество. 

Преподаването е двустранен процес, опакован с удобствата и 

предимствата на изобразителното изкуство. Моята роля на учител е да 

открия и

развия таланта на ученика, да му подам ръка, когато има нужда. 

Как мотивирам моите ученици?

Казвам им, че бъдещето е в техни ръце, опитвам се да им докажа, че 

пътят на знанието отваря много врати, прави живота по-лесен. 

Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата, 

аудиторията и времето. 

Времето е параметър, който е много важен за успеха.



РАБОТА В КОМИСИИ 

1.Председател на Методическото обединение на учителите

по Български език и литература, История, Изобразително

изкуство и Музика –

2012 – 2016 г.

2. Член на спортнотуристическа комисия –

2013 – 2014 г.

3.Председател на МО на Класни ръководители –

2017 – 2018г.

4.Председател на УКБДП –

2018 – 2022г.







КВАЛИФИКАЦИИ

1. ПКС 

» Притежавам трета професионално-квалификационна степен.

2. СЕРТИФИКАТИ: 

» Сертификат за участие във втората научно – практическа конференция 

на тема:

“Училището – желана територия на ученика”

» Сертификат за обучение “Формиране на предприемачески умения в 

прогимназиален етап на българските училища”

» Сертификат за участие в квалификационен курс „Разработване на 

интерактивни презентации”, 2012 г. 

» Сертификат за завършен курс на тема : “Подготовка и управление на 

проекти”; 

» Сертификат за участие във втората научно-практическа конференция 

на тема: ”Училището-желана територия на ученика”; 

» Сертификат за участие в практически семинар на тема: “Подготовка за 

създаване на електронни уроци“; 

» Дигиталните иновации в помощ на Е-образованието



» Удостоверение на тема: „ Облачни технологии- Офис 365“ рег. 

№10608/30.06.2017г.

» Удостоверение на тема: «Информационна сигурност и реакция при 

инциденти»-рег. №10925/17.11.2017г.

» Удостоверение на тема: „ Разрешаване на възникнали проблеми в 

образователните институции чрез ефективно използване на преговори“ 

рег.№186/25.03.2018г.

» Удостоверение на тема: „Придобиване на правни умения от страна на 

педагогическите специалисти, посредством запознаването им с нормативнити

уредби, относима към системата на образованието, за адекватна реакция 

спрямо агресията на учениците, родители и общественост“ 

рег.№1164/30.11.2018г.

» Удостоверение на тема: Power Point 2016: Създаване на динамично учебно 

съдържание – OfficeMIX рег. №70102/28.11.2018г.                                                                                                     

» Сертификат за успешно завършено обучение по стандартизиран модул на 

тема: “Оценяването на учебните резултати в началното училище“. 

» Сертификат за участие в квалификационен курс: „Смесени техники на 

преподаване “. 

» Удостоверениеза повишаване на квалификацияна тема: „Методика на 

обучението по безопасност на движението по пътищата в V – VII клас“ 

рег.№ БДП-К 1233/22 / 02.08.2019г.

» Работа с електронен дневник, намаляване на административната дейност за 

учители и ръководство и повишаване ангажираността на родителя 

рег.№2000001346/05.09.2020г.



» Удостоверение№: 207828-20, EduTech супер уикенд на тема: „Microsoft

за образованието“. Проведен: 18-21.12.2020г.

» „Работа с електронен дневник, намаляване на административната 

дейност за учители и ръководство и повишаване ангажираността на 

родителя“ рег.№2000001346/05.09.2020г.

» Удостоверение рег.№ 21001330/20.04.2021г. На тема „Формиране на 

културната компетентност в обучението по изобразително изкуство“.

» Удостоверение на тема: „Иновативни подходи при преподаване в 

електронна среда“ рег.№КК3788/04.06.2021г.

» Удостоверение на тема: „Портфолио на учителя и детето. Самооценка и 

атестация в образованието“, рег. №22054/08.09.2021г.

» Удостоверение на тема: „Управление на качеството в образованието. 

Изработване и въвеждане на система за проследяване на качеството в 

детската градина/училището. Самооценка и подготовка за инспектиране 

на НИО“, рег.№22185/10.09.21.2021г.

» Сертификат за завършено обучение на тема: „Ръководство за учители: 

подготовко за реакция при наводнения и последващи кризи“, период: 29-

30.07.2021г.

» Удостоверение на тема: „Ефективни техники за комуникация и за 

подобряване на взаимодействието между семейството и образователната 

институция“, рег. №11268/01-01.04.2022г.



Методическа дейност 

1. Оказване на методическа помощ на колеги от 

други направления при изготвяне на тaбла, 

декори и др. за постигане на по-добри 

резултати; 

2. Изготвяне на тематични разпределения по 

изобразително изкуство;

3. Изготвяне на презентации, тестове и 

контролни работи.

4. Подготовка и участие в конкурси на 

училищно, общинско, областно и национално 

ниво.



РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

» "Да направим училището привлекателно за

младите хора" Училище за Себеутвърждаване

и Подготовка към Европейски Хоризонти

(У С П Е Х ): 2011 - 2017 учебна година. 

» Занимания по интереси 2019 – 2022г.

» НП „Участвай и променяй – родителят, 

активен партньор в училищния живот“.





ИЗНЕСЕН УРОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО



ОТКРИТ УРОК НА ТЕМА: ВИДОВЕ НАТЮРМОРТ



ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

 Организиране на тържества

 Посещения на музеи

 Екскурзии с учебна цел 

 Клуб занимания по интереси 

„С поглед към природата“

 Консултации 

 Допълнителна работа с ученици по тяхно 

желание



НА 1 НОЕМВРИ УЧЕНИЦИ РИСУВАТ НА ТЕМА: 

„ОГНИЩА НА БЪЛГАРЩИНАТА В МОЯ ГРАД“



ПОДГОТОВКА ЗА ВЕЛИКДЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР, 

ОРГАНИЗИРАН ОТ НЕВРОКОПСКАТА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ.



ЗАСАЖДАНЕ НА ЕЛХИЧКИ В ГРАДСКИЯ ПАРК ПОД

МОТОТО "ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО "



РОЖДЕСТВЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР





ЕКСКУРЗИИ



1. Подготовка на ученици за участие в 

конкурси;

2. Организиране и провеждане на 

състезания и конкурси; 

3. Провеждане на консултации с ученици;

Работа с приложен софтуер: MS 

Word, 

MS Power Point, MS Windows 

XP, Internet, e-

mail. 



ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА АЛЕКСАНДРА ГУЛЕВА И НИКОЛАЯ

БЕЛЧЕВА В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА

НАРКОМАНИИТЕ В БЛАГОЕВГРАД.






