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Светла Димитрова Попова

 Месторабота: Второ ОУ “Гоце Делчев”,

гр. Гоце Делчев

 Длъжност: Старши учител начален 

етап на образование

 E-mail: svdpopova1975@abv.bg
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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, с всички негови индивидуални особености.

Според мен началният учител трябва не само отлично да владее учебния

материал, който преподава, но и да умее да предаде знанията по достъпен

и увлекателен начин. Вярвам, че истинският педагог е и възпитател. Трябва

да съумява да разбира вътрешния свят на своите ученици и да стимулира

техните интереси.
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За да се развиват познавателните способности на ученика, от решаващо

значение е и ролята на семейството. Затова връзката учител – ученик –

родител е много важна и трябва да се поддържа непрекъснато.

Да си учител е призвание и голяма отговорност. Това се отнася особено за

началния учител. За да осигури пълноценно формиране на личността на

малкия ученик, той самият трябва да бъде ярка личност и да притежава

качествата, които да изгради у децата. От таланта на учителя, от неговото

духовно богатство зависи изграждането на детето и формирането му като

пълноценна личност.
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 От 15.09.2014 г. до сега 

Второ основно училище 

„Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев, 

начален учител;

 От 13.09.2000 г. до 31.08.2014 г.

Помощно училище „Васил Левски“, 

гр. Гоце Делчев, възпитател;

 От 21.09.1998 г. до 01.07.1999 г.

Основно училище „Христо Ботев“, 

с. Мосомище, учител по химия и физика.
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Образователно-квалифиционна степен: магистър 

Специалност: начална училищна педагогика 

ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

Образователно-квалифиционна степен: магистър

Специалност: учител по химия и физика 

Химически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

2014 г. 

1995 г. 
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 Свидетелство за придобита Пета професионалноквалификационна степен

с регистрационен № 12625 от 03.11.2014 г.

 Свидетелство за  придобита Четвърта професионалноквалификационна 

степен с регистрационен № 6552 от 07.11.2016 г.

 Свидетелство за  придобита Трета професионалноквалификационна степен 

с регистрационен № 8135 от 30.10.2020 г.

 Свидетелство за  придобита Втора професионалноквалификационна степен 

с регистрационен № 4596 от 12.11.2021 г.
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 Удостоверение № 11271/02.04.2022 г. за завършено обучение на 

тема: „Ефективни техники за комуникация и за подобряване на 

взаимодействието между семейството и образователната институция“, 

с присъден 1 квалификационен кредит;

 Сертификат за участие в обучение на местните заинтересовани страни 

по проект “Създаване на трансграниченводен геопарк в района на р. 

Места”, 13.06.2022 г.;

2022 г.
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 Удостоверение № 22057/08.09.2021 г. за завършено обучение на 

тема: „Портфолио на учителя и детето. Самооценка и атестация в 

образованието.“, с присъден 1 квалификационен кредит;

 Удостоверение № 22188/10.09.2021 г. за завършено обучение 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 от 

НИО.“, с присъдени 2 квалификационни кредита;

2021 г.
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 Удостоверение № КК 3740/04.06.2021 г. за завършено обучение на 

тема: „Иновативни подходи при преподаване в електронна среда“, с 

присъдени 2 квалификационни кредита;

 Удостоверение № 2000000413/05.09.2020 г. от обучение на тема: 

„Работа с електронен дневник, намаляване на административната 

тежест за учители и ръководство и повишаване ангажираността на 

родителите“, с присъден 1 квалификационен кредит;

2021 г.

2020 г.



11

 Удостоверение №19206049/24.06.2020 г. от обучителен курс на тема: 

Използване на метода „Обърната класна стая“, с присъден 1 

квалификационен кредит; 

 Удостоверение №19205862/16.03.2020 г. от обучителен курс на тема: 

„Компютърно моделиране в началното училище – компютърни игри, 

проекти и управление на програмируеми устройства“, с присъдени 2 

квалификационни кредита;

2020 г.
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 Удостоверение за участие в I-ви ТП „Освободителите от гр. Неврокоп“, 

18.10.2019 г.;

 Удостоверение за участие в VI-ти НТП „По стъпките на Самуиловите 

войни“, 06.10.2019 г.;

 Сертификат за участие в национална конференция за иновативно 

обучение и добри практики в образование „Училище за бъдеще“ 2.0 -

23.03.2019 г.;

2019 г.
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 Удостоверение № БДП-К 1233/39/02.08. 2019 г. от обучителен курс по 

безопасност на движението по пътищата на тема: „Интерактивно 

обучение на децата и учениците по БДП в I – IV клас“, с присъдени 2 

квалификационни кредита;

 Удостоверение №70106/28.11.2018 г. от обучителен курс на тема: 

„Power Point 2016: Създаване на динамично учебно съдържание –

OfficeMIX“, с присъден 1 квалификационен кредит; 

2019 г.

2018 г.
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 Удостоверение №1180/30.11.2018 г. за обучение на тема: 

“Придобиване на правни умения от страна на педагогическите 

специалисти посредством запознаването им с нормативната уредба, 

относима към системата на образованието, за адекватна реакция 

спрямо агресията на ученици, родители и общественост”, с присъден 

1 квалификационен кредит;

 Удостоверение №16171685/23.03.2018 г. за обучение на тема: 

“Разработване на интерактивни упражнения с Excel –ребуси, 

кръстословици, пъзели”, с присъден 1 квалификационен кредит;

2018 г.
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 Удостоверение №10357/05.06.2017 г. за обучение на тема: “Облачни 

технологии – Офис 365”, с присъден 1 квалификационен кредит;

 Сертификат за обучение на тема: “Работа с електронно-образователни 

ресурси и платформа за създаване на електронно-учебно съдържание”, 

14.06.2016 г.;

 Сертификат за обучение на тема: “Педагогически технологии за работа 

с деца с емоционални проблеми”, 11.01.2013 г.;

 Сертификат за обучение на тема: “Арт-педагогика и арт-терапия за 

ученици със СОП”, 13.01.2012 г.
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Проект “Занимания по интереси”
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Училищни празници
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Екскурзии
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Екскурзии



26

Награди



27

Награди
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Обучения



“Има три неща, които
възрастните могат да научат
от децата: да бъдат радостни
без повод, винаги да са заети
с нещо и да се стремят с
всички сили към това, което
желаят.“ 

Паулу Коелю


