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I. ЗА МЕН 
2. Общи сведения



▪ Добрият учител учи цял живот. За да 
преподаваш, трябва да знаеш. Затова всеки
учител първо трябва да открие удоволствието
от работата за себе си, за да може да 
„зарази“ учениците и да предаде това
удоволствие и на тях. Училището ще бъде
желана територия за учениците, само ако е 
желана територия за учителите. 

▪ Стремя се да бъда добър учител. 
Провокирам учениците си и така ги уча да 
мислят и да изразяват свое мнение. 
Изслушвам и уважавам мнението на всеки. 
Стремя се да бъда пример за подражание, да 
респектирам, но и да вдъхвам доверие. 

▪ Вярвам във възможностите на всяко дете. 
Поощрявам не само отличните ученици, но и 
тези, които работят бавно и несигурно. Аз 
съм в училище, за да дам най-доброто от 
себе си. 

I. ЗА МЕН 
2. Философия на преподаване



• Освен основната цел на урока - предаване и усвояване на определена 

информация по съответния учебен предмет, се стремя да решавам и други, 

не по-малко важни проблеми:

• Да формирам нравствени ценности;

• Да развивам и насърчавам познавателната активност;

• Да включвам всички ученици в учебния процес. Вярвам, че всеки ученик 

има силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и 

надгражда с цел постигане на положителни промени в личността и 

овладяване на трайни знания, умения и навици.

Учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния живот, 

които са значими за тях.

Времето минава, учениците се сменят. Всеки клас е различен. 

Педагогическата ми дейност се обогатява с опита, който трупам, от 

срещите ми с различни деца в различно време.

I. ЗА МЕН 
2. Философия на преподаване



• Учителят формира у учениците разбирнето за ученето като съзнателно

усилие, изискващо постоянство, отговорност, самостоятелност и 

организираност.  Той трябва да ги убеди, че бъдещето е в техни ръце, че 

знанието отваря много врати и е път към по-добър живот. Училището е 

„прозорецът“, през който много млади хора за първи път са погледнали

към бъдещето си.

• Днес училището е мястото, където децата трябва да се научат да общуват

с деца от други социални, етнически, религиозни и културни общности. 

В основата на образованието наред с   принципа „Учим, за да знаем.“, 

трябва да намери място и принципа „Учим, за да живеем заедно.“

I. ЗА МЕН 
2. Философия на преподаване



Година

11/1983  - до сега

09/1982  - 11/1983

01/1982  - 07/1982

Град / село

гр. Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев

с. Баничан

Училище

Второ основно училище „Г. Делчев“

Основно помощно училище    

Основно помощно училище11/1981  - 12/1981 гр. Гоце Делчев

Основно училище 

„Отец Паисий“

Длъжност

Начален учител

Възпитател

Начален учител

Възпитател

I. ЗА МЕН 
3. Професионален опит и стаж



Учебно заведение

СУ – ЦИУУ, 
гр. София

ЮЗУ „Неофит Рилски“, 

гр. Благоевград

ЮЗУ „Неофит Рилски“, 

гр. Благоевград

Специалност

II ПКС

Специализация по начална училищна педагогика  

„Съвременни подходи в обучението и възпитанието“

Висше образование по специалност „Начална 

училищна педагогика“, степен магистър

Година

04/1996

03/1996

05/1979
ПГ „Яне Сандански“, 
гр. Гоце Делчев Диплома за завършено средно образование

10/1986

I. ЗА МЕН 
4. Образование



Като учител притежавам 2-ра професионално-квалификационна степен (II ПКС)

Учебно заведение/ 
организация Обучение/Документ

СЕРТИФИКАТ за завършено обучение на тема:

„ Позитивна работа в екип. Тийм билдинг за колектива.

Изграждане и обогатяване на добрите отношения, 

повишаване на личностната мотивация и емпатията на
колектива “

Година

11.2022

04.2022

09.2020

04.2021

Тренинг.БГ –

обучителен център 

Щастие

ЦЕНТЪР ЗА 

СЪВРЕМЕННО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършено обучение на тема:

„Ефективни техники за комуникация и за подобряване на 

взаимодействието между семейството и образователната 

институция“

УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършено обучение на тема:

„Иновативни подходи при преподаване в електронна среда“

Университет „Проф. 

д-р Асен Златаров“ –

Гр. Бургас

ШКОЛО ООД
УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършено обучение на тема:

„Работа с електронен дневник, намаляване на 

административната тежест за учитили и ръководство и 

повишаване ангажираността на родители“

I. ЗА МЕН 
5. Допълнителни обучения и квалификации



Учебно заведение/ 
организация

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. Русе

„КОРЕКТИВ – ЕКСПРЕС“ ЕООД,
гр. Силистра

Кабината БГ ООД

Обучение/Документ

УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършено обучение на тема:

„Интерактивни техники и технологии в обучението по БДП“

УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършено обучение на тема:
„Придобиване на правни умения от педагогическите специалисти 
посредством запознаването им снормативната уредба, относима 
към системата на образованието,за адекватна реакция спрямо 
агресията на ученици, родители и общественост“”

УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършено обучение:
„Power Point 2016: Създаване на динамично учебно съдържание -

OfficeMIX“

Година

08.2019

11.2018

02.2018

ПРОСВЕТА и 

ЮЗУ «Неофит Рилски», 

гр. Благоевград

Присъствено обучение на тема: «Формиране на умения
за успешно   прилагане на новите учебни програми по 
БЕЛ  в 1. – 4. клас»

11.2018 

I. ЗА МЕН 
5. Допълнителни обучения и квалификации

МОН, НЦПКПС
УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършено присъствено обучение на тема:

„Обучение на учители, преподаващи КМ в III клас“

02.2019



Учебно заведение/ 
организация

ITLEARNING

ITLEARNING

Кабината БГ ООД

гр. София

Обучение/Документ

УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършено обучение:

„Компютърно моделиране в началното училище –
майсторски клас“

УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършено обучение:

„Компютърно моделиране в началното училище“

СЕРТИФИКАТ за завършен курс

„Облачни технологии- офис 365“

Година

08.2018

01.2018

06.2016ИВЕМ ЛАЙФ ЕООД

СЕРТИФИКАТ за обучение на тема:

„Работа с електронно-образователни ресурси и платформа
за създаване на електронно учебно съдържание”

06.2017

04.2015 

Софийски университет
„Св. Климент Охридски“

гр. София, ДИУУ

УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършено обучение:
„Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“

I. ЗА МЕН 
5. Допълнителни обучения и квалификации



I. ЗА МЕН 
6. Дипломи, сертификати и удостоверения

Диплома за завършено висше 
образование - магистър

Удостоверение за придобита 
II ПКС



I. ЗА МЕН 
6. Дипломи, сертификати и удостоверения

Свидетелство за специализация Приложение



I. ЗА МЕН 
6. Дипломи, сертификати и удостоверения



I. ЗА МЕН 
6. Дипломи, сертификати и удостоверения



I. ЗА МЕН 
6. Дипломи, сертификати и удостоверения



I. ЗА МЕН 
6. Дипломи, сертификати и удостоверения



I. ЗА МЕН 
6. Дипломи, сертификати и удостоверения



I. ЗА МЕН 
7. Отличия и награди

Награда от община

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за

високи постижения в

учебно-възпитателната

работа и високи

постижения на

учениците ми в

областни и национални

състезания и конкурси



I. ЗА МЕН 
7. Отличия и награди



„Всеки има талант. Но ако оценяваш  рибата по нейната способност да се  катери 

по дърво, тя ще живее цял живот с убеждението, че е глупава.“                Айнщайн

II.  Педагогическа дейност 
1. Организиране и управление на образователния процес



Дейността ми като преподавател е свързана с осъществяване на организационни връзки,                                  

взаимоотношения и взаимодействия с учениците и техните родители, с учители и възпитатели от 

моето и други училища, с управленския и административния персонал на училището, с експерти     

в РИО и МОМН, с институти и звена за квалификация на учители.

През учебната 2022-23 година съм учител на 3. А клас. За успешното протичане на учебния 

процес изготвям тематични планове и разпределения по всеки учебен предмет за III клас. Старая 

се правилно да водя и съхранявам учебната и училищна документация в съответствие с 

изискванията. Изпълнявам преподавателската си работа в съответствие с утвърдените нормативи.

Планирам подготовка на учебния процес. Стремя се така да провеждам обучението, че то да води 

до   изграждане на трайни знания, умения, отношения и ценности у учениците. 

Много важни са контактите с родителите, своевременното им уведомяване за възникнали 

проблеми, включването им в живота на класа. Редовно провеждам консултации и срещи.

Периодично извършвам диагностика, оценяване и отчитане на напредъка и постиженията на 

всеки ученик.    За целта изготвям работни листове, контролни работи и тестове, справки, анализи 

и доклади за входно, междинно и изходно ниво.   

II.  Педагогическа дейност 
1. Организиране и управление на образователния процес



Срещаме ги в учебната литература или в публикации, подредени в различни класификации, но 

целите при използването им са едни и същи – достъпен, нагледен, интересен и успешен учебен процес. 

Преподавателските ми похвати и методите се променят съобразно темата, аудиторията и времето.  

ОРЕС наложи да използвам нови образователни платформи: СмарТест, google.forms, 

liveworksheets, writereader, Microsoft Sway.

Съвременният свят се развива твърде бързо, променят се  условията, променят се и учениците. 

Стремя се да използвам съвременни методи на преподаване и комуникация, за да обхвана всички 

ученици. Работя фронтално, групово и индивидуално.

В работата си използвам:

• работа по проекти;                                           

• проблемни ситуации;                                      

• ролеви игри;                                                    

• учебници за съответния клас, учебни тетрадки, сборници и помагала;                  

• електронните учебници на издателствата, по които работим;                                                              

• тестове, таблици, табла и др.

• Уча.се, academiko

• урок-екскурзия 

• Голяма част от уроците, които преподавам са изработени във вид  на електронно 

съдържание (авторски презентации).

II.  Педагогическа дейност 
2. Иновативни методи за преподаване и оценяване



II.  Педагогическа дейност 
2. Иновативни методи за преподаване и оценяване



II. Педагогическа дейност 
2. Иновативни методи за преподаване и оценяване



II.  Педагогическа дейност 
2. Иновативни методи за преподаване и оценяване



II.  Педагогическа дейност 
2. Иновативни методи за преподаване и оценяване



II.  Педагогическа дейност 
2. Иновативни методи за преподаване и оценяване

Книги, създадени от учениците ми – випуск 2016-2020 година



През учебната 2020/21 година работих по проект ОУД, клуб „Зная, уча и играя“ – за допълнителни 

занимания по ключови дигитални умения.

През същата учебна година с колегите на първи клас работихме и по изпълнение проект на 

училището по НП „Участвай и променяй– родителят, активен партньор в училищния живот”

През учебната 2021/22 година работих по три проекта. С колегите от екипа продължихме и във втори 

клас работата  по изпълнение на училищния проект по НП „Участвай и променяй– родителят, 

активен партньор в училищния живот”.
През същата учебна година във 2. А клас сформирах и група за занимания по интереси – клуб 

„Сръчни ръчички“. 

Третият изпълнен проект вав втори клас бе по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА «Заедно в грижата за 

ученика» Модул 1 «Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на 

учениците в началния етап чрез създаване на индивидуално портфолио».

През настоящата учебна 2022/23 година по проект ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ  сформирах клуб 

„Забавна математика“.

II.  Педагогическа дейност 
3. Участие в програми и проекти



II.  Педагогическа дейност 
4. Извънкласна дейност

/Снимков материал в Галерия/ 

- екскурзии с учебна цел;

- посещения на паметници и музеи;

- оформяне интериора на класната стая;

- участие в училищни и градски тържества 

и мероприятия:

.откриване на учебната година; 

. Коледно тържество;

. з-ти март;

. патронен празник;

. конкурси;

. благотворителна дейност



• Организирам и провеждам с учениците екскурзии с образователна цел: 

- октомври 2021 г. – до зоопарка в с. Дъбница

- юни 2022 г. – двудневна екскурзия до гр. София

- ноември 2022 г. – екскурзия до Попови ливади

• Участваме в благотворителни кампании: 

- декември 2021 г. – в коледния базар, организиран от училището

- 31.май 2022 г. – благотворителна акция в Дом за стари хора

- 18.11.2022 г. – в благотворителен базар на „Хроника срещу рака“ за набиране на средства за 

лечение на онкоболни

• През декември 2021 година с учениците от класа се включихме  в кампанията за засаждане на 

дървета „Посади дърво и остани във вечността“ на „Исторически парк“ към с. Неофит Рилски, 

област Варна. Събрахме и предадохме хартия, а събраните средства 

дарихме за засаждане на дърво. Всеки ученик от класа получи грамота от организаторите. 

II.  Педагогическа дейност 
4. Извънкласна дейност





Работим в екип при: 

• изпълнението на дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането 

на входното, междинното и изходното равнище на знанията и уменията на учениците 

от съответния клас;

• разработването на  тестове, задачи, задания, 

контролни работи, материали и критерии за 

оценяване на знанията и уменията на 

учениците; 

• подготовката на празнични програми;

• организиране на екскурзии;

• подготовката на открити уроци.

II.  Педагогическа дейност 
5. Екипна работа за реализиране политиката на училището



Открити уроци:

• 27.11.2018 г. – открит урок по математика 

в 3. клас на тема „Видове   триъгълници 

според ъглите“ пред ръководството на 

училището и колеги.

• м. ноември 2013 г. – открит урок по 

български език на тема „Звучни съгласни 

в края на думата“ пред колеги от град 

Виница,  Македония и пред ръководството 

на училището

• Урок за нови знания в първи клас на тема  

„Звук и букви Т т“      
22. 11.2013 г., открит урок по БЕЛ

III.  Резултати от педагогическа дейност



27.11.2018 г.
Открит урок 

по 
математика

3. В клас

III.  Резултати от педагогическа дейност



III.  Награди и постижения на учениците
1. Випуск 2020-2024 , I А клас

Отлично представяне на учениците Мартин 
Дречев, Иван Даутов и Иван Райков от I А клас



III.  Награди и постижения на учениците
1. Випуск 2020-2024 , II А клас

Класирани за финален кръг - СБНУ



III.  Награди и постижения на учениците
1. Випуск 2020-2024, II А клас

Резултати от з финален кръг - СБНУ



Наградени

ученици –

финален 

кръг на 

СБНУ



III.  Награди и постижения на учениците
1. Випуск 2020-2024, II А клас

Резултати от  Европейско кенгуру 

Резултати от  „Любословие“ 

Максимумът точки е 50.    

Асел Бекташ  - 41 

Мартин Лапантов - 38 

ВВиктор  Лапантов - 36



III.  Резултати от педагогическа дейност
1. Випуск 2016-2020 

Учебна 2016/17 година (I-в кл.):

Коледно математическо състезание 2016: 
– Фатме Кичукова   – 3. място

– Денис Джугданов – 4. място

Европейско кенгуру 2017: 
– Александър Киневирски – 1. място

– Денис Джугданов – 2. място

Награди и постижения на учениците



III.  Резултати от педагогическа дейност
1. Випуск 2016-2020 

Награди и постижения на учениците



III.  Резултати от педагогическа дейност
1. Випуск 2016-2020 



III.  Резултати от педагогическа дейност
1. Випуск 2016-2020 



III.  Резултати от педагогическата дейност
1. Випуск 2016-2020 

Учебна 2018/19 година ( III -в кл.):

Име
"Аз 
рисувам"

„Аз, 
природата и 
светът”

„Аз и 
числата”

„Аз общувам с Европа”
/англ. език/

„Аз и буквите”

Румяна Гущераклиева
50 50 50

Фатме Кичукова
50 50 50 50

Румен Зейнев
50 50 50 50

Сара Шенгова
50 50 50

Денис Джугданов
50 50 50 50

Александър Киневирски
50 50 50

Мария Монева
50 50

Георги Станков
50 50

Стефи Байракова
50 50

Андреа Стоянова
50 50

I. Класирани за Национално финално състезание - СБНУ
II.Европейско кенгуру

2019 г.:

2. място – Денис Джугданов

4. място – Фатме Кичукова

5. място – Александър 

Киневирски



III.  Резултати от педагогическата дейност
1. Випуск 2016-2020 

Учебна 2019/20 година ( IV-в кл.):

Национална олимпиада по математика 
Областен кръг

Александър Киневирски – 3. място



III.  Резултати от педагогическата дейност
1. Випуск 2016-2020 



III.  Награди и постижения на учениците
1. Випуск 2012-2016



IV. Приложения          2020-2024 год., I-A клас



IV. Приложения          2020-2024 год., I-A клас



IV. Приложения          2020-24 год., I-а клас

Великденска среща в Митрополията с Неврокопски митрополит Серафим



IV. Приложения          2020-24 год., I-а клас

24 май 2021



IV. Приложения          2016-2020 год., I-в клас



IV. Приложения          2016-2021 год., I-в клас

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ в I-в клас, 2017 г.



Творим в парка

IV. Приложения          2016-2020 год., I-в клас



Вече сме в трети клас!

IV. Приложения          2016-2020 год., II-в клас



IV. Приложения          2016-2020 год., III-в клас



IV. Приложения          2016-2020 год., III-в клас



IV. Приложения          2016-2020 год., III-в клас



В ЧАС

IV. Приложения          2016-2020 год., III-в клас



Здравей, 4. клас!



IV. Приложения          2016-2020 год., IV-в клас

Изяви на ученици - НФС 



IV. Приложения          2012-2016 год., I-а клас

15. Септември 2012 г.- петокласници и първокласници –
заедно на празника



IV. Приложения          2012-2016 год., I-а клас



IV. Приложения          2012-2016 год., I-а клас



„Зимата, Пролетта и детето“, 2-а клас

IV. Приложения          2012-2016 год., II-а клас



IV. Приложения          2012-2016 год., IV-а клас



III. Приложения          2008-12 год., I-a клас





Посрещаме Първи 
юни на

АВРАМОВИ  
КОЛИБИ

IV. Приложения

Опознаваме България



Опознаваме България  

На Шипка Царевец



ПЛОВДИВ ГАБРОВО

Опознаваме България  



Цари Мали град София



МЕЛНИК





София, пред храм Ал. Невски



Зоопарк, София

В парламента



В „Музейко“



Драгалевски манастир Ротонда „ Св. Георги“



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


