


,,Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, 
който трябва да бъде запален.“

Плутарх 





1. Представяне 

2. Педагогическа
дейност

3. Урочни и извънурочни
занимания

Съдържание:

4. Заключение



За мен:

От 09.2019 г. до момента начален 
учител- ЦДО в 40. СУ ,,Луи Пастьор“-
гр. София.

От 01.06.- 01.08. 2019 г.- учител в 
лятна занималня в гр. София.

2015 г.- 2020 г.- завършено висше 
образование в СУ ,,Климент 
Охридски“- гр. София/ ОКС-
бакалавър/ специалност- педагог, 
учител. Профил- консултиране в 
образованието.

1998 г.- завършено средно 
образование с икономически 
профил в 56. СУ ,,Проф. К. Иречек“-
гр. София.



,,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“.- 1 кредит

,,Педагогики за развиване на творческо
мислене- лаборатория“.- 1 кредит

Обучителни курсове:

Стажантска програма 
,,Психологическо консултиране“-
студентски практики към МОН.

,,Интерактивни стратегии и методи 
на обучение по околен свят в 
начален етап“.- 1кредит

,,Моята България- нов ефективен 
инструмент за преподаване на теми от 
българската история в дух на 
родолюбие чрез насърчаване на 
самостоятелно мислене и развитие на 
аналитични умения“.- 1 кредит

,,Успешна подготовка за НВО в 4 
клас“.- 1 кредит

Обучителни курсове:



Обучителни курсове: Обучителни курсове:

,,Изследователският подход в 
обучението по математика в 
начален курс “.- 1кредит

,,Възможности на учебните 
програми по Човекът и обществото 
(3.-4. клас) за оценка на 
функционалната грамотност на 
учениците “.- 1кредит

,,Най- новите информационни 
техноогии в процеса на обучение “.-
1кредит



Вътрешноинстуционални 
обучения:

2019/2020 уч. година
Работа в електронна платформа 
за дистанционно обучение-Teams.

Иновации и модерни технологии 
в преподаването и общуването.

Наркотични и упойващи 
вещества- рискове и опасности.

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

Превенция на инфекциозни 
заболявания в училище- Ковид 19. 
предпазни и профилактични 
средства.

Вътрешноинстуционални 
обучения:

2020/2021 уч. година

Нека бъдем приятели- заедно срещу 
агресията и насилието.

Визия за бъдещето

Развитие на позитивна училищна 
култура.

Изграждане на екологично 
самосъзнание.



Вътрешноинстуционални 
обучения:

2021/2022 уч. година

„Изготвяне на педагогическо 
електронно портфолио“

„Нови и важни промени в 
нормативната уредба“

“Методически насоки за 
обучение в дигитална среда“

„Как да пестим енергия?“

2021/2022 уч. година

„Екипно учене и сътрудничство 
между учителите“

„Курс STEM в училище- приложни 
и интердисциплинарни методи в 
образованието по науки“

Вътрешноинстуционални 
обучения:



Труд, дисциплина и отношение. Това са трите неща на които държа в работата
си с учениците.

Без труд и усилия никога не се постигнат трайни резултати. Без правила
децата са застрашени и несигурни.Наличието им ги кара да се чувстват защитени.

Добронамерено отношение и уважение, както помежду им, така и от моя
страна създава благоприятната и стимулираща среда за учене.

За мен да преподаваш означава да помагаш. Всеки от нас има нужда да се
чувства приет и разбран.

Мисля, че в днешно време на нестихваща технологична еволюция, децата ни
имат нужда от духовна революция.

Старая се да бъда довереник на децата си, за да стигам по- близо до тях.
Това ми дава възможност да съм запозната с причини и предпоставки за

техния напредък или трудности при обучението.
Смятам, че ако детето усеща добронамереност от страна на учителя, ще даде

всичко на което е способно, за да не го разочарова.



За мен е важно моите ученици да се чувстват спокойни
и комфортно в класната стая в присъствието на учителя си.

Привърженик съм на позитивната дисциплина.
Тоест поощряват се усилията, които детето полага, а не

се акцентира дали резултатът е отличен.
Така се стимулират децата със затруднения или по-

стеснителните от тях.
Доброто онагледяване, достъпният стил на изразяване,

включването дори и на минималния опит на детето също
биха подпомогнали учебния процес.



Наблюдение
Разказ
Упражнение
Обяснение
Проектна дейност
Дидактични игри
Разрешаване на проблемни ситуации
Онагледяване (чертежи, мисловни карти)
Работа с проектор и електронни ресурси)



светофар (за дисциплина),

онагледяване на добрите
постижения ( табла),

онагледяване на най- много
положени усилия ( значка),

онагледяване на направени добри
постъпки ( значка),

стимулиране на четене на книги
(табла),

мъдра мисъл на седмицата.





Да планира, организира и провежда учебния процес.
Да адаптира учебното съдържание към затрудненията на учениците си.
Да следи постоянно напредъка или затрудненията.
Да поддържа комуникация с останалите специалисти в уч. заведение и да се

консултира с тях при нужда.

Да има добра комуникация с родителите на учениците си.
Да развива и стимулира самостоятелността на учениците.
Да развива умения за реална самооценка на ученика.
Да развива умения за аргументиране и изказване на лична позиция.
Да развива умения за разрешаване на конфликтни ситуации, чрез общуване и

комуникация.

Да работи върху изграждането на класа, като колективна общност.
Да развива организационни умения у учениците и саморегулация.
Да стимулира креативно и дивергентно мислене (повече от едно решение).



Поддържане на контакт и комуникация с родителите.

Ежедневни разговори с учениците и споделяне.

Комуникация с училищния педагогически и непедагогически персонал.

Рисунките, които получавам от децата са най- вярната
и точна обратна връзка.

Прегръдките на влизане в класната стая.



Завършване на СДК- „Учител по български език и литература“.

Дадох ли изчерпателни насоки за работа на всеки ученик?
Създадох ли необходимата атмосфера за спокоен учебен процес?
Владея ли поведението на класа, мога ли да го прогнозирам?
Достатъчно подготвена ли съм с план за протичане на учебния ден?
Осигурила ли съм допълнителни материали?
Проявих ли достатъчно търпение?
Показах ли със своето поведение, че държа на своите ученици?
Какво повече мога да направя утрешния ден?

Отговорите на тези въпроси са моята авторефлексия.



Нашето творчество



Нашето творчество



Ученето е забавно



Рециклираме





Денят на книгата



Пишем на глаголица



Денят на Земята




