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За мен
Име: Елисавета Димитрова Великова

Настояща месторабота: 

Второ основно училище „Гоце Делчев“,

гр. Гоце Делчев

Образование: Висше

Специалност: география и биология

Заемана длъжност: старши учител по география 

и икономика

e – mail: eli_81@mail.bg



Образование

 Висше образование: СУ “Св. Климент Охридски” , гр. София, 2005г. 

Специалност: география и биология 

Професионална квалификация: учител по география и биология

 Средно образование: ПМГ “Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев, 

профил: биология



Трудов стаж

 Дати (от-до): 01.08.2018 г. до настоящия момент

Име и адрес на работодателя: Второ ОУ „Гоце Делчев” – гр. Гоце Делчев

Заемана длъжност: учител по география и икономика

 Дати (от-до): от 15.09.2016 г. до 31.07.2018 г.

Име и адрес на работодателя:  ОУ „Христо Ботев ” – с. Мосомище

Заемана длъжност: учител по география и икономика и биология и здравно образование

 Дати (от-до): 07.02.2011 г. до 16.09.2013 г.

Име и адрес на работодателя: ПГ по МСС „П. К. Яворов” – гр. Гоце Делчев

Заемана длъжност: учител по география и икономика 



Трудов стаж

 Дати (от-до): 17.11.2008 г. до 13.07.2009 г.

Име и адрес на работодателя: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Гърмен

Заемана длъжност: учител 

 Дати (от-до): 15. 09.2006 г. - 17.05.2008 г.

Име и адрес на работодателя: ПМГ “Яне Сандански” – гр. Гоце Делчев

Заемана длъжност: учител по география и икономика и биология и здравно 

образование



Философия на преподаването

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. В процеса на обучение се

стремя да развивам творческото мислене и въображение на всяко дете. Отчитам ролята

на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на

индивидуалните потребности на децата.

Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителят да

отстъпи от познатата водеща позиция на недвусмислен авторитет, към тази на

подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява обучаемия сам да достигне до

желаните резултати на дадения етап. От пасивни слушатели, които приемат

безкритично учебния материал учениците от своя страна да се превръщат в активно

пресъздаващи и творчески представящи се личности, интерпретиращи необходимата

информация.



Методи на 

преподаване

Според мен добрият и актуален учител трябва да умее

да съчетава според нуждите и целите на уроците си

традиционните методи и модерните методи на

преподаване, защото съвременните ученици се

вълнуват от съвременните ИТ и мобилни устройства.

Целта на всеки учител е да привлече любопитството и

вниманието на учениците си към преподавания

материал. Затова всички форми на преподаване,

които водят до това са добри и ползотворни, след като

вниманието на учениците е съсредоточено върху

дейностите в класа.

Беседа

Дискусия

Ролеви игри

Мозъчна атака

Индивидуален и групов 
подход

Провокация

Проектно – базирано 
обучение 

Обърната класна стая 

Работа в екип



Квалификации и 

обучения

Свидетелство с рег. №
9038/15.07.2021 г. за придобита III
ПКС, издадено от СУ “ Св.
Климент Охридски “ – ДИУУ, гр.
София

Свидетелство с рег. №16332/
13.11.2019 г. за придобита IV ПКС,
издадено от СУ “ Св. Климент
Охридски “ – ДИУУ, гр. София

Свидетелство с рег. № 27996/
07.11. 2018 г. за придобита V ПКС,
издадено от СУ “ Св. Климент
Охридски “ - ДИУУ - гр. София



Квалификации и 

обучения
Удостоверение №11252/02.04.2022 г. за

участие в семинар на тема " Ефективни

техники за комуникация и за подобряване

на взаимодействието между семейството

и образователната институция” с

присъден 1 квалификационен кредит

Удостоверение № 03727/12.07.2021 г. за

участие в квалификационен тематичен

курс на тема " Прилагане на

инструментариума 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” с присъден 1

квалификационен кредит



Квалификации и 

обучения
Удостоверение № КК3781/04.06.2021 г. за

участие в обучение на тема " Иновативни

подходи при преподаване в електронна

среда” с присъдени 2 квалификационен

кредит

Удостоверение № 2000001345/05.09.2020 г.

за участие в обучение на тема " Работа с

електронен дневник, намаляване на

административната тежест за учители и

ръководство и повишаване

ангажираността на родители” с присъден

1 квалификационен кредит

Удостоверение № ЕС-21301 за участие в

обучение на тема " Работа с програма за

презентиране Emaze” в периода от

30.08.2020 г. до 31.08.2020 г. с обща

продължителност на заниманията – 16

академични /учебни/ часа



Квалификации и 

обучения
Удостоверение № 18193860/18.12.2018 г. за

участие в обучение на тема " Игри и

упражнения за снемане на напрежението у

детето и ученика – за ефективно участие в

процеса на обучение” с присъден 1

квалификационен кредит

Удостоверение № 1175/30.11.2018г. за

участие в семинар 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 № ЕС-8571/08.09.2018г. за

участие в тематичен курс "Презентационни

умения на учителя” с присъден 1

квалификационен кредит



Квалификации и 

обучения

Удостоверение № ЕС- 7985/14.08.2018 г. за

участие в тематичен курс " Мениджмънт на

класа” с присъден 1 квалификационен

кредит

Удостоверение №21996/21.11.2017 г. за

завършено обучение на тема "Формиране

на функционална грамотност у учениците в

обучението по география и икономика,

история и цивилизация, философия и

гражданско образование. Формиране на

умения за работа с научен и

научнопопулярен текст" с присъден 1

квалификационен кредит

Удостоверение № 10370/05.06.2017 г. за

участие в обучителен курс " Облачни

технологии – Офис 365” с присъден 1

квалификационен кредит



Дейности

 Изработване на тематични разпределения за V- VII клас по география 

и икономика и биология и здравно образование

 Изготвяне на тестове, контролни работи и критерии за оценяване 

знанията на учениците

 Изготвяне анализ на резултатите от входни и изходни равнища

 Изготвяне на презентации на уроци и работни листове

 Изнасяне и посещения на открити уроци

 Участие в постоянни училищни комисии

 Участие в семинари и обучения

 Председател на МО по природни науки

 Работа по проекти



Постижения

Участие на учениците от V – VII клас  в 
Националната олимпиада по 
география и икономика

 2021/ 2022г

Атанас Литаров се  класира за участие 
в националния кръг на олимпиадата по 
география и икономика. 

Шестокласничката Стела Кавалова се 
класира на пето място на областен 
кръг.

Седмокласниците Рая Гущерова, 
Абдуллах Ходжев и Никол Тозева заеха 
четвърто, седмо и осмо място на 
областен кръг.



Постижения

Участие на учениците от V – VII клас  в 
Националната олимпиада по география 
и икономика

 2020/ 2021г

ПЪРВО и ВТОРО място на областен 
кръг на Националната олимпиада по 
география и икономика!

5. клас:

ПЪРВО МЯСТО - Стела Кавалова

ЧЕТВЪРТО МЯСТО - Мария Дапева

6. клас:

ВТОРО МЯСТО - Атанас Литаров

СЕДМО МЯСТО - Александра Гулева



Постижения



Училищен свят












