
„Не се смейте на човек, който прави 
две крачки назад.

Той може просто да се засилва!“
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СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

11/11/2020

Свидетелство №32560 за придобита V ПКС 

към  ДИУУ-гр. София

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

12/11/2021

Свидетелство №230178 за придобита IV ПКС 

към ДИУУ-гр. София

Удостоверение

18/10/2019

Участие в 1-ви ТП« Освободителите на гр.Неврокоп»



Удостоверение

06/10/2019

Участие в VI-ти НТП „ По стъпките на 
Самуиловите воини“

Удостоверение №11241 

01/02/2022

„Ефективни техники за комуникация и за 
подобряване на взаимодействието между 
семейството и образователната 
институция“



Удостоверение №2000001343

05/09/2020

Работа с електронен дневник, намаляване на 
административната тежест за учители и 
ръководство и повишаване ангажираността на 
родители

Удостоверение №03726

12/07/2021

„Прилагане на инструментариум за ранно 
идентифициране на ученици в риск от 
преждевременно напускане на 
образователната система и за 
диференциран подход при определяне на 
потребностите им от предоставяне на 
индивидуална подкрепа“



Удостоверение № БДП-К 1 368/ 16

27/10/2021

Методика на обучението по безопасност 
на движението по пътищата в V-VII клас

Сертификат 

29-30/07/2021

Обучение за учители за работа с 
„Подготовка за реакция при наводнения и 
последващи кризи“



Основната цел на образованието е да 
изгради у учениците позитивно 

отношение към процеса на обучение. 
Основната ми задача като педагог е да 

мотивирам учениците си така, че 
отношението им към ученето да стане 

тяхна естествена нужда, която да 
задоволяват през целия си съзнателен

живот.



 Учебни програми и годишни
разпределения: 

 Силно изразена мотивация на децата 
към усвояване на уроците и 

резултатите показани в оценки 



ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНТНОСТИ

1.Съвременни професионални умения, 
свързани с модерните технологии и 

практики;

2.Работа с компютър: OC Windows; 
3.Работа с приложен софтуер: Word, 
PowerPoint, Excel, Internet, AdminPro, 
AdminRD, CorelDraw, Dia, PageMaker и 

др.; 

4.Работа със софтуер за интерактивно 
обучение NetSupport School 



Образователни технологии Примери за използвани 
технологии

Технологии за развиващо 
обучение

1. Лекции, семинари
2. Задачи 

3. Презентации 
4. Уроци-практикуми

Технологии проектно обучение Информационно -
изследователски проекти 

Информационнокомуникативни
технологии

1. Използване на електронни
уроци. Разработка на 

презентации и сайтове по 
урока. 

2. Осъществяване тестов контрол
на знанията на учениците в 

електронен вид. 



Добри комуникативни умения и бързо
адаптиране, позитивно мислене, добра 
работа в екип, лоялност, креативност, 

отговорност, коректност, 
организираност, сътрудничество с 

учители, коректни взаимоотношения с 
учителския колектив добри контакти с 

ученици и родители, уважение и 
стимулиране на уникалността и 

индивидуалността на всеки ученик



 Безопасност на движението

 Квалификационна дейност



 Член на профсъюз-КНСБ



 Казвам се Василена Узунова. Работя
като учител във Второ основно 

училище ,,Гоце Делчев” гр. Гоце
Делчев. За мен професията е начин на 
живот, страст и себеотдаване. Гордея 
се, че моите ученици постигат добри

и отлични резултати.




