


Мотиви за изготвяне

☛Прозрачност на моята професионална дейност

☛Справедливостта при оценяване на 
индивидуалното качество на учителския ми труд, 
произтичаща от отговорността ми за прозрачност
и доказателственост на моята професионална
дейност . 
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Раздел 1
Представяне

Децата трябва да бъдат обучавани само 
от хора, които по природа имат
влечение към това дело, изискващо
голяма любов и велико търпение .
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Автобиография

 Име

 Фамилия                                

 Гражданство

 Дата на раждане

 Образование

 Дата на завършване,

 Специалност

 Квалификация

 Сертификати

Мирослава

Дакова

Българско

20 март 1975

Висше

01.02.2002

Педагогика

Педагогика на социалната превенция и ресоциализация
• ФЖМК

• Специалност кореспонденти в печата

• Удостоверение по БДП за ученици от 1 до 4 клас

• Сертификат за работа с Envison
• Удостоверение за участие в обучение на тема „Професионален стрес и съхранение на учителите“

• Удостоверения за компютърна грамотност и текстообработка в Word и Power Point for Windows

• Удостоверение за интерактивни технологии и техники в обучението по БДП

• Удостоверение за иновативни техники за утвърждаване ролята и авторитета на учителите и образователните 

институции с цел създаване на позитивна образователна среда и мотивация за учене

• Удостоверение за педагогики за развиване на творческо мислене - лаборатория
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Трудов стаж

Общ трудов стаж

Педагогически стаж от 

Педагогически стаж в 

текущото учебно заведение

18 години

15 години

7 години
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Раздел 2
Философия на преподаване

 Най – ефективният учебен процес е този, който създава условия 
учениците да развият потенциала си докрай и им помага да си създадат
по-ясна представа за своето място в света.

 Създаване атмосфера на толерантност и търпимост. Учиниците да 
станат посланици на ценности – отговорност, чест и уважение.

Насърчаване на учениците да придобият реална представа за 
възможностите си и да се стремят да реализират своя потенциал.

Да се набляга на изграждането на лична мотивация и поощряване на 
твор1еските способности и критично мослене. 

Да се отразяват новите насоки в образованието.
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Раздел 3
Педагогическа дейност

1. Общи сведения.

Дейността ми на преподавател е свързана с изграждането на 
добри взаимоотношения и организационни връзки с:

- Ученици и родители.

- Учители от гимазията.

- Колеги от други училища.

- Управленския и административен персонал на училището.

- Експерти.
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Раздел 4

Планиране и подготовка на учебния процес

Използване на подходящи образователни стратегии, методи и 
техники, които:
-отговарят на различни образователни потребности на 
учениците
-мотивират учениците и стимулират личностното им развитие
-реализират вътрешно-предметни и междупредметни връзки

Изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности 
във всяка ученическа възраст и чрез всеки учебен предмет

Формиране у учениците разбирането за ученето като
съзнателно усилие, изискващо организираност и 
самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и поемане
на отговорност за собственото им учене, действия и поведение

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

Опазване живота и здравето на учениците
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Раздел 6
Методическа дейност

Сложността в работата на началния учител е предопределена от факта, че той трябва
да преподава различни учебни предмети, изискващи специфични методи за предаване
на знанията, а също и различни методи за тяхното оценяване. Ето защо е важно 
прилагането на всички дидактични методи в цялото им многообразие –разказ, беседа, 
диалог, наблюдение, демонстрация, практически упражнения  и занятия, а също така и 
устно изпитване, писмено изпитване, диктовка,  контролна работа, тест и др.  За целта
използвам широко различни дидактични материали, сборници, помагала и учебници, 
извън тези, определени с Тематичния работен план. Често и материали от електронната
мрежа (Интернет),  преценени от мен като подходящи . Според нуждите използвам и 
методите на индивидуалната и групова работа. Стремя се непрекъснато да включвам
всички ученици в познавателния процес, според техните потребности, като целта е 
развитие и напредък, както за изоставащите, така и за по-изявените ученици. 
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Раздел 7
Методически материали
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Образователни и учебни планове и програми; 
учебно-методическа литература; научни
разработки и реферати.

Следене на всички актуални документи, 
публикувани от МОН Учебници, помагала, табла и 
други дидактични материали, в съответствие с 
приетите към настоящия момент учебни планове.

Участие в квалификационни курсове, обучения и 
програми. 



Раздел 8
Коя е най-добрата учителка?

Позабавлявайте се с тази интересна и 
актуална статия за учителките тук
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https://www.jenatadnes.com/malkiyat-prints/koya-e-nai-dobrata-uchitelka/



