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ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебно 

заведение 

Специалност Година 

РУ “Ангел 

Кънчев” 

ТММРМ 1993 

РУ “Ангел 

Кънчев” 

Педагогика 1993 

ТПЕМ “Петко 

Лалов” 

Машинен 

монтьор 

1978 



ДИПЛОМИ И СВИДЕТЕЛСТВА 



ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

Година Град Училище Длъжност 

02/1998 – 

06/1998 и 

09/1999 – 

06/2000 

Кнежа СОУ 

“Неофит 

Рилски” 

Учител по 

математика 

09/1998 - 

08/1999 и 

09/2001 – 

08/2002 

Кнежа ОУ “Отец 

Паисий” 

Учител по Физика 

и астрономия и 

ФВС 

09/2005 до 

сега 

Кнежа ПГЗ 

“Стефан 

Цанов” 

Учител по 

технически 

дисциплини 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ И 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Като учител притежавам 4-та професионално-квалификационна степен 

№ ДАТА 

1 Център „Отворено образование“ 

Удостоверение за преминато обучение по „Същност и ценности на гражданското 

образование“ 

02.2006 

2 Център „Отворено образование“ 

Удостоверение за преминато обучение по „Глобални проблеми на съвременния свят“ 

03.2006 

3 Център „Отворено образование“ 

Удостоверение за преминато обучение по „Съвременнипроблеми на българското общество 

и преподаването им в училище“ 

04.2006 

4 Център „Отворено образование“ 

Удостоверение за преминато обучение по „Права на човека и основи на демокрацията“ 

04.2006 

5 Център „Отворено образование“ 

Удостоверение за преминато обучение по „Използване на интерактивни методи в 

обучението по гражданско образование и разработване на училищни програми“ 

05.2006 

6 Национален педагогически център 

Удостоверение за завършен курс по „Базови и специфични компютърни умения на учители 

по професионални умения“ 

03.2006 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ И 

КВАЛИФИКАЦИИ 

№ ДАТА 

7 Български туристически съюз 

Свидетелство за завършен курс за „Ръководител на туристическа дейност в училище“ 

09.2009 

8 Аграрен университет - Пловдив 

Удостоверение за преминато обучение по „Стандарти на общността. Опазване на околната 

среда“ 

10.2009 

9 Превантивно-информационен център - Плевен  

Сертификат за участие в семинар „Агресия и насилие сред младите хора. Методи за 

разрешаване на конфликти“ 

12.2011 

10 НИОКСО 

Сертификат за преминато обучение по „Изготвяне на портфолио на педагогическия 

специалист“ 

12.2012 

11 Сертификат за преминато обучение по „Нова техника и технологични решения в 

производството на земеделска продукция“ 

01.2014 

12 НИОКСО 

Удостоверение за завършено обучение по „Работа по проекти“ 

04.2016 

13 Център за творческо обучение 

Удостоверение за завършено обучение по „Училище в облака: Въведение“ 

04.2017 



УДОСТОВЕРЕНИЯ И СЕРТИФИКАТИ 



УДОСТОВЕРЕНИЯ И СЕРТИФИКАТИ 





УДОСТОВЕРЕНИЯ И СЕРТИФИКАТИ 



УДОСТОВЕРЕНИЯ И СЕРТИФИКАТИ 



УДОСТОВЕРЕНИЯ И СЕРТИФИКАТИ 







ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

          Учителят формира в учениците разбира-

нето за ученето като съзнателно усилие, изиск-

ващо постоянство, отговорност, самостоятел-

ност 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. 



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

 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. 



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
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; 

 Да идентифицирам и насърчавам силните страни на всеки 

ученик. 



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 

Планиране на учебния процес; 

• Провеждане на обучение; 

• Изготвяне на тематични планове и разпределения; 

• Изграждане на трайни знания, умения, отношения и ценности в 

учениците; 

• Диагностика, оценяване и отчитане на напредъка и постиженията на 

учениците; 

• Изработване на справки, анализи и доклади; 

• Изготвяне на работни листове, контролни работи и тестове; 

• Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники; 

• Работа с родителите; 

• Организационни функции; 

• Опазване живота и здравето на децата. 



МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

          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. 

Съвременният свят се развива твърде бързо, променят се 

условията, променят се и учениците. Стремя се да използвам 

съвременни методи на преподаване и комуникация.С методите си 

на преподаване се стремя да обхвана всички ученици. Работя 

фронтално, групово и индивидуално.  



МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

          В работата си използвам: 

•работа по проекти; 

• проблемни ситуации; 

• ролеви игри; 

• учебници за съответния клас; 

• сборници и помагала; 

• учебни тетрадки; 

•CD – та; 

•презентации, тестове, таблици, табла и др. 

 



ОТГОВОРНОСТИ НА 

УЧИТЕЛЯ 

          Организационни умения, задължения и отговорности 

През учебната 2019/2020 г. моите задължения са съобразени с длъжностната характеристика на 

длъжността старши учител. 

1. Общи: 

а) участвам в провеждането на квалификационно – методическа дейност в училище 

б) разработвам тестове, задачи, задания, контролни работи, материали и критерии за оценяване 

на знанията и уменията на учениците 

в) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността. 

2. Планирам подготовка на учебния процес. 

3. Провеждам обучението по Здравословни и безопасни условия на труд, материалознание, 

техническо чертане, техническа механика, основи но земеделието, учебна практика. 

4. Стремя се да изграждам знания, умения и ценности във всяка ученическа възраст и чрез всеки 

предмет 

5. Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес. 

6. Организационни форми. 

7. Опазване живота и здравето на децата. 



ОТГОВОРНОСТИ НА 

УЧИТЕЛЯ 

          Организационни умения, задължения и отговорности 

•Класен ръководител съм на 8 Б клас; 

•Изпълнявам преподавателската си дейност в зависимост от утвърдените нормативи; 

•Изпълнявам качествено и в срок задачи, възложени ми по компетенции; 

•Стремя се правилно да водя и съхранявам учебната и училищна документация в 

съответствие с изискванията 

•Спазвам всички задължения, при изпълнение на възложената ми работа; 

•Спазвам правилника за вътрешния трудов ред; 

•Повишавам професионалната си квалификция. 

          Работа с ученици и родители: 

•Подготовка на ученици за състезания и конкурси. 

•Консултиране на родители и провеждане на родителски срещи. 

•Консултиране на ученици 



ОТГОВОРНОСТИ НА 

УЧИТЕЛЯ 

          Социални умения и компетентности 

•Добри комуникативни умения и способност за бързо адаптиране; 

•Позитивно мислене; 

•Добра работа в екип; 

•Лоялност, креативност, коректност, организираност; 

•Добри контакти с родители, колеги и ученици; 

•Уважение и стимулиране на индивидуалността на всеки ученик. 

          Умея да създавам и поддържам благоприятна атмосфера, която 

допринася и стимулира добър психологически климат, коректни 

взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество. Тези 

умения са ми от полза по време на учебния процес, при общуването 

ми с учениците. 



ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ 

 



ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ 



ЕЖЕГОДНО УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ПРЕГЛЕД 

НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ И СРЪЧНОСТИ ЗА 

УЧАЩИ СЕ ЗА ПРИЗ “КРИСТАЛЕН ЕДЕЛВАЙС” НА 

ЯЗ. КОПРИНКА 



УЧАСТИЕ В ПОХОД “ПО СТЪПКИТЕ 

НА ЧОЛАКА” 



ОРГАНИЗИРАНЕ И УЧАСТИЕ В 

ЕЖЕГОДНИЯ НАЦИОНАЛЕН 

ТУРИСТИЧЕСКИ УЧЕНИЧЕСКИ СЪБОР  В 

ГР. КНЕЖА 



УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД “ПО ПЪТЯ НА 

ЧЕТАТА НА ПОП ХАРИТОН И БАЧО КИРО” 



ЕЖЕГОДНО УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ 

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД “ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА 

ЧЕТА” 



БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО! 


