




1. Лична информация

Име:                            Виктория Петрова Павлова

Адрес:                         гр.Гоце Делчев,ул. Криволак - 3

E-mail: pavlovaviki@abv.bg

Националност:          българска

Образование:            Висше(Магистър-НУП)

Трудов стаж:             24 години

Дата на раждане:     29.03.1974г.



2. Трудов стаж

От  15.09.2015 г. до сега - II ОУ “Гоце Делчев”,  гр. Гоце Делчев-
-

старши учител на група в ЦОУД(1- 4 клас)

От  28. 09.1998– 01.09.2015      - 139 ОУ“Захарий Круша“,гр.София-старши

начален учител(1- 4 клас)       



3. Образование и обучение

2022 г. - Удостоверение за участие в обучение на тема:,, Ефективни 
техники за комуникация и за подобряване на взаимодействието между 
семейството и образователната институция“.
Обуч.организация:,,ЦСО“,гр. София

2021 г. - Удостоверение за участие в обучение на тема:,, Иновативни 
подходи при преподаване в електронна среда“. Обуч. организация:
Университет,, Проф. д-р А. Златаров“, гр. Бургас

- Удостоверение за участие в обучение на тема: ,,Портфолио на 
учителя и детето. Самооценка и атестация в 
образованието.“Обуч.организация: ,,Тренинг и обуч.център Щастие“

- Удостоверение за участие в обучение на тема:,,Управление на 
качеството в образованието .Самооцeнка и подготовка за инспектиране 
на НИО.“Обучителна организация :,,Тренинг и обуч. център Щастие“

- Свидетелство за придобита IV ПКС. Обучителна организация: 
СУ,,Св.Кл.Охридски“, ДИУУ ,гр .София



3. Образование и обучение

2020 г. :          Удостоверение за участие в обучение на тема:,,Работа с електронен 

дневник,намаляване на административната тежест за учители и 

ръководство и повишаване ангажираността на родители“.

Обуч.организация:,,Школо ООД“

2018 г. :           Удостоверение за участие в семинар на тема:,,Придобиване на 

правни умения от страна на педагогическите специалисти,пос-

редством запознаването им с нормативната уредба,относима 

към системата на образованието,за адекватна реакция спря-

мо агресията на ученици,родители и общественост“.

Обуч.организация:,,Коректив-експрес“



3. Образование и обучение

2017 г.               - Удостоверение за участие в обучителен курс на тема:Инфор-
мационна сигурност и реакция при инциденти“

- Удостоверение за завършен курс „Облачни технологии – Office

365“

2016 г. - Вътрешно-училищна квалификация на тема „Разрешаване
на конфликти “ и „Справяне с агресията сред децата“



3. Образование и обучение

2014 г. - Квалификационен курс:,,Разработване на проекти по Еразмус

+“

2013г. - Свидетелство за придобита V-та квалификационна степен от

ДИУУ,гр.София

- Практикум на тема:,,Работа с електронни учебници и интерак-

тивни технологии в началното училище“

2012г.             - Преминато еднодневно обучение на тема:,,Работа с образовате-

лен софтуер,,Envision”

2008 г. - Публикация в сп.,,Начално образование“,брой 1 от 2008 г. на 

тема:Формиране на начални умения за възприемане на героите 

в басня от учениците във втори клас.

2006-2007 г. - Завършена едногодишна текуща квалификация на тема:Новото 

учебно съдържание по български език и литература в началния 

етап на образование(Център за педагогическа квалификация 

,,Образование“ООД,гр.София)           



3. Образование и обучение

2001г. - СУ,,Св.Климент Охридски“,гр.София-Магистър(НУП),

Специализация,,Свободноизбираеми извънкласни и 

и извънучилищни дейности по интереси“

1998 г.                      - СУ,,Св.Климент Охридски“,гр.София-Бакалавър(НУП),

Специализация,, Социална педагогика“

1992г.                       - ПГ “Яне Сандански”  - гр. Гоце Делчев

Диплома за средно образование серия А,номер:007833



4. Лични умения и компетенции

Майчин език Български

Други езици Руски 

Писане Много добро

Разговор Много добро

5. Социални умения и компетенции

Добри комуникативни умения , работа в екип, коректност, 

толерантност в работата с други етноси и в интеркултурна среда, 
отговорност , организираност , инициативност и позитивизъм.



6. Организационни умения и компетенции

Член на МО на началните учители, организиране на 
празници, чествания, игри, украси.

Председател на Комисията по ПБДБАК

7. Технически умения и компетентности  

Базови и специфични компютърни умения    



Добър е не този учител, който подсказва на учениците си 
домашната работа, а този който съумее да предизвика интерес 
и умение към ефективна самостоятелна работа.

Моето разбиране за качествено образование е то да 
поставя в центъра ученика. Да се фокусира върху 
индивидуалните му способности  и активното му включване в 
процеса на обучение.

Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно 
да работим върху развиването на индивидуалните потребности  
и способности на всеки ученик.

Ценя свободата на мислене.

Всички ученици имат силни страни и целта на обучението е 
да ги открива и развива, за да се постигнат положителни 
промени в образованието и възпитанието на младите хора.

Стремеж към целенасочена и активна работа с учениците, 
които работят по-бавно и несигурно.



1. Отговорности , задължения и цели

 Нормално протичане на на учебно – възпитателната дейност в 
групата за ЦОУД;

 Контрол на качеството и ефективността на учебно-възпитателната 
дейност;

 Анализиране на резултатите от написаните домашни работи, 
отразяващи ефективността на проведените занятия;

 Навреме подадена до Директора информация за учебно-
възпитателната дейност в групата за ЦОУД, точно и в срок 
изпълнение на поставените задачи от ръководството;

 Съхранение на документацията, отчитаща учебно-възпитателната 
дейност в групата за ЦОУД;

 Спазване на седмичното разписание;
 Осигуряване на нормални условия за провеждане на всички видове 

дейности в групата за ЦОУД;
 Контрол за стриктно изпълнение от учениците на поставените им от 

класните ръководители задачи.



2 . Настоящи задължения на ръководителя на група в 
ЦОУД

 Работа с деца I – IV клас;

 Проверка на присъствието на учениците;

 Дежурство в коридорите;

 Водене не документация в електронния дневник;

 Организиране на обяда, отдиха и спорта;

 Организиране и провеждане на самоподготовка по 
общообразователните предмети;

 Всеки ден провеждане на 2 часа дейности по интереси;

 Участие в МО на началните учители;

 Поддържане на позитивизъм и добър микроклимат в групата



1. Използвам учебно – технически средства и материали, подходящи за 
постигане на резултати в конкретна учебна ситуация;

2. Обогатявам учебния процес с научни новости от предметната област;

3. Съдействам за максимално развитие и изява на личностния потенциал 
на всеки ученик съобразно индивидуалните му способности;

4. Съобразявам изискванията си към учениците с възрастовите им 
особености;

5. Изполвам диалог, групова и фронтална работа;

6. Винаги се стремя да прилагам междупредметни връзки.



1. Посещаване на курсове и обучение в областта на педагогиката и методиката 
на преподаване в групите за ЦОУД;

2. Запознаване с методична литература; 

3. Усъвършенстване уменията за планиране и подбор на нови и интересни 
методи, средства и материали, подходящи за заниманията в ЦОУД;

4. Провокиране интереса на учениците  в търсене, подбор и работа с различни 
източници на информация;

5. Насочване вниманието на учениците върху изполването на информационни 
технологии в тяхното образование по всички учебни предмети – подбор на 
информация, презентации и др.

6. Използване на други иновативни методи на обучение. 





VI . Моята група



VI . Моята група



Благодаря за 

вниманието


