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“Най - големият подарък за мен е благодарността на 
моите ученици… Един учител знае, че ако 
изгражда с любов и истина, онова, което изгради 
ще е вечно.”

Джон Шлатър

“ Да черпим от живота мечти, да даваме на мечтите 
живот.”

Мария Кюри
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ЧАСТ 1   РЕЗЮМЕ

❑ Родена в гр. Кнежа  през 1968 г.

❑ от 1990 г. работя като учител

❑ Завърших ПИ “Дичо Петров” гр. 
Смолян – 1990 г.

❑ 1996 г. завърших ПУ “Паисий 
Хилендарски” гр. Пловдив



Повишавах квалификацията си като участвах в 
обучения и притежавам следните документи:

❑ Сертификат от тренинг на тема 

“Прилагане на количествени и качествени 
индикатори за бърза диагностика за 
насилие върху дете”   -2012  година; 

❑ Сертификат от семинар - “Практики за 
обучение и оценяване на грамотност по 
природни науки”    - 2012 година;

❑ Сертификат от семинар – ‘’Практики за 
обучение и оценяване на математическа 
грамотност”      - 2012 година;



Повишавах квалификацията си като участвах в 
обучения и притежавам следните документи:

❑ Сертификат от обучение за 
“Изготвяне на портфолио на 
педагогически специалист”                           
-2012 година;

❑ Сертификат от “Обучение на 
педагогически специалисти за работа с 
деца и ученици със специални 
образователни потребности (СОП)”        
– 2013 година; 



Повишавах квалификацията си като участвах в 
обучения и притежавам следните документи :

❑Сертификат от обучение за “Качество 
и иновативност в професионалното 
образование и обучение на възрастни” 
– 2014 година; 

❑Сертификат от обучение за “Система 
за управление на качеството на 
продуктите и услугите – ISO”                    
– 2015 година;



Повишавах квалификацията си като участвах в 
обучения и притежавам следните документи :

❑Сертификат от семинар  “Тестът като 
инструмент за измерване и оценяване 
на постиженията на учениците в ПОО” 
– 2015 година;

❑Сертификат от обучение 
“Инструменти за привлекателно 
образование по ПНЕ (Приложение на 
съвременни електронни средства)”       
– 2015 година;



Повишавах квалификацията си като участвах в 
обучения и притежавам следните документи :

❑Удостоверение от обучение 
“Оценяване на самостоятелното учене 
и самооценка на учениците”                             
– 2015 година;

❑Удостоверение от обучение 
“Възможности на учебно-
познавателната задача в обучението 
по природни науки”                                                      
– 2016 година;



Повишавах квалификацията си като участвах в 
обучения и притежавам следните документи :

❑Свидетелство за Пета професионално-
квалификационна степен                            
– 2016 година;

❑Удостоверение от обучение 
“Разработване на тестове – като 
инструментариум за оценяване на 
учениците” – 2017 година;



Повишавах квалификацията си като участвах в 

обучения и притежавам следните документи :

❑Удостоверение от обучение „Училище 
в облака – въведение“  - 2017 година; 

❑Удостоверение от обучение „ 
Изработване и прилагане на 
интерактивни форми и методи в 
процеса на обучение и оценяване“                     
– 2018 година;



Повишавах квалификацията си като участвах в 
обучения и притежавам следните документи :

❑Удостоверение от обучение 
„Задаването на въпроси като 
интерактивен и иновативен метод за 
активиране на учениците в учебния 
процес“ – 2018година;

❑Удостоверение от обучение „Методика 
на обучението по безопасност на 
движението по пътищата“                                
– 2018година 



Повишавах квалификацията си като участвах в 
обучения и притежавам следните документи :

❑Удостоверение от обучение                          
„Първа долекарска помощ – основен 
курс“ – 2018 година; 

❑Свидетелство за Четвърта 
професионално-квалификационна 
степен – 2018 година;



ЧАСТ 2: ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Учителят трябва:

❑ да обича предмета, който преподава;

❑ да притежава енергия и ентусиазъм;

❑ да мотивира учениците да изучават 
предмета му;

❑ да бъде добър педагог;

Моята цел е, учениците, излизайки от 
мой час, да знаят повече.



ЧАСТ 3: ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ

❑ да изготвя на годишни разпределения;

❑ да формира целите на уроците;

❑ да избира подходящи учебни помагала, 
по които да преподава;

❑ да избира методите на преподаване;

❑ да въведе критерии за оценяване;

❑ да повишава своята квалификация.



ЧАСТ 4: МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

❑ Основна в момента е класно-урочната 
система на обучение;

❑ Използване на ИКТ в обучението по 
физика и астрономия и математика;

❑ Използване на интерактивни методи на 
преподаване;



❑ Учениците трябва да са в центъра на 
обучението, да се отчита тяхната активност. 
Във всеки момент преподавателите се 
интересуват дали учениците са усвоили 
материала. Проверката да се прави по време 
на учебния процес;

❑ Диалогична лекция с решаване на казуси:

• Работа по групи;

• Ролеви игри;

❑ Учене чрез правене:

• Лабораторни занятия; 

• Практикуми.



ЧАСТ 5: Участие в извънкласна дейност

❑ Ръководител на клуб “Млад 
конструктор” по проект “УСПЕХ”;

❑ Председател на МО по природо -
математически дисциплини до                                         
2018 година;



Участие в извънкласна дейност

❑ Ръководител на клуб “Астрономия и 
Космос” по проект “Твоят час”                    
– 2016/17 учебна година;

❑Ръководител на клуб “Математика и 
математическа логика” по проект 
“Твоят час” за деца с обучителни 
затруднения – 2016/17 учебна година;



Участие в извънкласна дейност

❑Ръководител на отбор участващ в 
спортни туристически игри;

❑Ръководител на отбор спечелил Приз 
“Кристален еделвайс”;



Клуб “Млад конструктор” 2011/2012



Клуб “Млад конструктор” 2012/2013



Клуб “Математика и математическа 
логика” 2016/2017



Клуб “Астрономия и Космос” 2016/2017  



Клуб “Астрономия и Космос” 2016/2017  



Отбор участващ в спортни 
туристически игри 2017/2018



Отбор спечелил Приз “Кристален 
еделвайс” 2018/2019



ЧАСТ 6: Моите ученици
Випуск 2011



Моите ученици
Випуск 2015



Моите ученици
Випуск 2019



ЧАСТ 7: БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Участие в различни форми на 

обучение с цел повишаване на 
квалификацията 



Невъзможното днес ще стане 
възможно утре!

К.Е.Циолковски

Благодаря за вниманието! ☺


