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„Има два начина да изживееш живота си. Единият е, сякаш чудеса не 
съществуват. Другият – да виждаш чудо във всичко“.

Алберт Айнщайн



ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име: Елисавета Адриянова Славчева

Родена на: 12.08.1969 г.

Националност: България

Месторождение: гр. Русе

Хоби: разходки сред природата, пътуване в чужбина, 

книги, театър, филми

E-mail: elislavcheva@mail.bg



ОБРАЗОВАНИЕ

Средно образование: 33 ЕГ „Света София“, гр. София

Висше образование: СУ „Св. Климент Охридски“, специалност 
Начална училищна педагогика с втора специалност Български език,

магистър



ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

15. СУ „Адам Мицкевич“, София – начален учител, септември 1995 – август 2005 г.

Национален учебен комплекс по култура, София – начален учител, септември 2005 – юни 
2006 г.

51. СУ „Елисавета Багряна“, София – начален учител ЦДО, октомври 2006 – юли 2008 г.

51. СУ „Елисавета Багряна“, София – старши учител в начален етап, септември 2010 – август 
2016 г.

40. СУ „Луи Пастьор“, София – старши учител в начален етап ЦДО, 17.09.2018 г. – до този 
момент



КВАЛИФИКАЦИИ И ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ

Приоритети на образователния модел – XXI век, 2000 г.

V професионално-квалификационна степен, 2004 г.

Английски език – ниво В2, Езиков център „Нов стандарт“, 2011 г.

Превенция на насилието – начини за действие в конфликтна ситуация, 2012 г.

Методи на ефективна комуникация между учители и родители, 2014 г.

Английски език – ниво В1, Център за професионално обучение „Евклид“, съгласно европейската 
квалификационна рамка, 2015 г.

Множествената интелигентност при децата и учениците. Педагогически технологии за развитието 
ѝ, 2015 г.

Интерактивни методи на обучение, 2015 г.



КВАЛИФИКАЦИИ И ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ

Усвояване на основни умения при работа с подрастващи, 2018 г.

Интерактивни стратегии и методи на обучение по околен свят в начален етап, 2020 г.

Изследователският подход в обучението по математика в начален етап, 2020 г.

Формиране на умения за успешно прилагане на новата учебна програма по технологии и 
предприемачество в начален етап, 2020 г.

Прилагане на компетентностния подход и усъвършенстване на уменията за работа в дигитална среда, 
2020 г.

IV професионално-квалификационна степен, 2020 г.

Иновативни техники за утвърждаване ролята и авторитета на учителите и образователните институции с 
цел създаване на позитивна образователна среда и мотивация за учене. Пълноценно въвличане на 
семействата в процеса на обучение и възпитание, 2020 г.

Педагогики за развиване на творческо мислене – лаборатория, 2021 г.



ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

2018/2019 г.

Работа с електронен дневник в платформата „Школо“

Работа на учителя с проблемни ученици

Екологично образование и възпитание в училище

Управление на конфликти

2019/2020 г.

Работа в електронната платформа за дистанционно обучение Teams

Иновации и модерни технологии в преподаването и общуването

Наркотични и упойващи вещества – рискове и опасности



ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ

Как да приобщим децата и учениците със СОП и да спомогнем за преодоляване на 
предразсъдъците към тях от страна на останалите ученици

Превенция на инфекциозни заболявания в училище – КОВИД 19. Предпазни средства и 
профилактични мерки

2020/2021 г.

Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието

Визия за бъдещето

Развитие на позитивна училищна култура

Изграждане на екологично самосъзнание



ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

 Всяко дете е уникална личност, която се нуждае от уважение, зачитане на 
достойнството, разбиране, поощрение и вяра в себе си

 Разгръщане на потенциала на всяко дете, уважаване на личното му мнение и 
интереси

 В центъра е знаещото, мислещото, търсещото, творящото дете, спокойно, уверено и 
с положителна нагласа, със здрава ценностна система, умеещо да общува, с добра 
езикова и обща култура, със знания в различни научни области, работещо в екип, 
което може да прилага наученото в живота

 Децата имат различни възможности, затова е необходимо всяко дете да следва 
собствения си темп и в условия на добронамереност и ясно поставени правила да 
се изяви по най-добрия за него начин, за да изпита удовлетворение от работата си 

 Създаване на положителна нагласа към ученето за знания

 Формиране на чувство на емпатия и толерантност към индивидуалните различия



ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

 Децата да осъзнаят, че бъдещето е в техни ръце и знанието отваря много врати, но нищо 
не се постига без усилия

 Изграждане на съзнателно и прецизно отношение към работата, което рефлектира и върху 
другите сфери на живота

 Децата да се учат от грешките си, от преживяванията и събитията в реалния живот

 Учебно-възпитателният процес е взаимодействие между учители, ученици и родители

 Чрез учебната дейност да се изграждат умения, приложими във всички сфери на живота –
умения за планиране и организиране на дейността, за познавателна активност и решаване 
на проблеми, за вземане на самостоятелно решение и поемане на отговорност, 
креативност, критично мислене и самооценка, отговорно отношение, сътрудничество и 
екипно взаимодействие

 Формиране на уважение към живота в цялото му многообразие. Осъзнаване на 
необходимостта да живеем в хармония с природата, да пазим планетата Земя, защото 
никой не е открил по-добро място за живеене – ние сме само гости, а от нашите решения и 
поведение зависи и другите след нас да се насладят на чудесата на природата



МЕТОДИ
Наблюдение

Онагледяване

Разказ

Обяснение

Упражнение

Табла, схеми, диаграми, таблици, мисловни карти

Демонстрация

Дискусия

Разрешаване на проблемни ситуации

Индивидуална и групова работа

Проектна дейност

Дидактични игри

Използване на електронни устройства и информация от интернет



МОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ КАТО ПЕДАГОГ
Планиране, организиране и провеждане на учебно – възпитателния процес

Развиване на организационни умения и изграждане на дневен режим

Създаване на позитивна атмосфера и нагласа за учене

Достъпно поднасяне на учебното съдържание, диференциране на дейностите по степен на трудност за 
различните деца

Поощряване на усилията, самостоятелността и креативното мислене на учениците

Оказване на подкрепа при затруднения и поощряване на напредъка

Постоянна обратна връзка за постигнатите резултати в работата

Насърчаване на изказване на собствена позиция и аргументиране

Развиване на умения за изграждане на относително реална самооценка у учениците

Оказване на съдействие за изграждане на социални умения и самоконтрол

Развиване на умения за разрешаване на възникнали конфликти

Изграждане на класа като колективна общност от индивидуални личности в дух на емпатия и толерантност

Комуникация с родители

Комуникация с колеги за споделяне на опит



ЦЕНИМ ХУБАВИТЕ МИГОВЕ
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Докосвай света с внимание и любов.


