
Йонка Дерлипанска, 

старши учител в 40 СУ “Луи Пастьор”, гр. София

„Ето моята тайна. Много е проста: истински се вижда само със сърцето. 
Същественото е невидимо за очите.”

„Малкият принц” Антоан дьо Сент Екзюпери



Резюме на учителя:

 Старши учител, с повече от 37 години трудов стаж, учителски стаж- 27г., преподаващ в 40 СУ “Луи 
Пастьор” повече от 16г./. Завършила съм руска филология в ПУ „П.Хилендарски” гр. Пловдив, с 
втора специалност: “Учител по български език и литература”; Преквалификация: Начална 
училищна педагогика -ДИУУ  СУ “Св.Кл. Охридски”;

Знанието е безсмислено, ако не е съчетано с Добро и морал! 

 Учителската работа  за мен е мисия, защото най-ценното, което “притежаваме”, са децата-
нашето утре. Да си учител е радост, но преди всичко отговорност.

 “Красотата ще спаси света!”.

 Всеки сам кове съдбата си! “ Повече пот в учението, по-малко кръв в боя”- Суворов

 Израстването/ осъзнаването/ на детето е труден, понякога болезнен процес и подкрепата, 
примера на учителя, родителя и средата са от изключително значение.

 Всяко дете има собствен път и темп на развитие, ярка, специфична индивидуалност, която 
уважавам;

 За да съхраним бъдещето си, трябва да запазим: 1. Връзката си с Природата; 2. Своята 
идентичност като народ/чрез познаване на историята и традициите ни/; 3. Да стимулираме 
учениците си всеки ден да дават най-доброто от себе си, докато стане навик и изградят характер;

 Математиката е основата на всички науки, но съм убедена, че невинаги “2+2=4”;



Образование:

 1976-1980г. Средно образование - РЕГ „ИВан Вазов” гр. Пловдив;

 1981г.-1986г. Магистър - ПУ „П.Хилендарски” гр. ПловдивСпециалност „Руска филология”, 
специалист по руска филология и учител по руски език и литература, с втора специалност  
“Учител по български език и литература”;

 1993г-1994г. Преквалификация специалност НУП / Начална училищна педагогика/, ДИУУ СУ 
„Св.Кл. Охридски” гр.София;

 11. 2015г. Придобита  Пета професионално квалификационна степен по специалност НУП, 
ДИУУ СУ „Св.Кл. Охридски” гр. София;

 11.2017г. Придобита Четвърта професионално квалификационна степен по специалност 
НУП; ДИУУ СУ “Св.Кл. Охридски” гр. София;



Трудов Стаж:

 1983г. – Учител - в ДГ с.Беловица, окр.Пловдивски

 09.1881г.- 09.1882г. - Учител по руски език - с. Стърница, окр. Смолянски

 09.1980г.- 09.1981г. - Учител по руски език - с. Седефче, окр. Кърджалийски

 01.1992г.- 06.1992г. - Учител по руски език в IX и X клас - 40 СОУ „Луи Пастьор”, гр. София, ул. 
„Иван Бойчев”№17

 09.1996г. - 08.1998г. - Учител в начален етап на обучение - 40 СОУ „Луи Пастьор”, гр. София, 
ул. „Иван Бойчев”№17 

 09.1998г. - 09.2007г - Възпитател и учител в начален етап на обучение - ЧОУ „Веда” с 
преподаване на немски език, гр. София, ул. „Брегалница”№48

 09.2007г. – 09.2021г. – Старши учител в начален етап - 40 СУ „Луи Пастьор”, гр. София, ул. 
„Иван Бойчев”№17 



Учебната 2022/2023 година:

 Уебинар за класни ръководители „ Изготвяне на лично образователно дело на ученика“ – обучител Зоя 

Проданова - 12.09.2022г.

 Тиймбилдинг „ Емоционалната интелигентност – разбирателство, преодоляване на трудности“ – обучител 

Ант. Кръстанова - 15.10.2022г.

 Семинар „ Наредба за изменение и допълнение на Наредба номер 8 от 2016г. За информацията и 

документите на системата на предучилищното и училищното обрзование“ – обучител Ст. Спасова –

16.10.2022г.

 Семинар „ Работа с деца с обучителни трудности – СОП“ – обучител Красимира Александрова –

15.11.2022г.

 Семинар „ Преодоляване на гнева и агресията и разрешаване на конфликти“ – обучител Ст. Спасова –

13.12.2022г.

 Семинар „ Екипна работа между педагогическите специалисти – споделяне на опит по програмата            

„ Училища за пример““ – обучител Елисавета Васова – 17.01.2023г.

 Обучение – повишаване на квалификацията: „Диференциране и адаптиране на учебното съдържание и 

методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се 

предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на 

децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/в класната стая между ресурсните учители, 

другите педагогическиспециалисти и помощниците на учителя “ – 10.02 -12.02.2023г.

 Семинар „ Компетентностният подход“ – обучител Райна Видева – 15.02.2023г.

 Семинар „ Готови за инспекция“ – запознаване с указанието на НИО за предстоящото инспектиране за 

периода 03.04 – 07.04.2023г. – обучител Ант. Кръстанова – 07.03.2023г.



Вътрешна квалификация

Учебната 2020/2021 година:

 1. Обучение на тема: „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“ – 02.09.2020 г. 

Обучител:  Стефка Спасова, зам. директор, 3 академични часа.

 2. Обучение на тема: „Компютърно моделиране в начален етап“ - 11.09.2020 ч. Обучител: Еленка 
Запрянова, главен учител, 3 академични часа

 3. Обучение на тема: „Визия за бъдещето” по проекта BEACON - Bridging  European and Local Climate 

Action (”Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво”) – 13.10.2020 г. Обучител:  

Росица Тенжова, главен учител,3 академични часа.

 4.Обучение на тема: „Развитие на позитивна училищна култура“ – 17.11.2020. Обучител: Антоанета 

Кръстанова, директор, 4 академични часа

 5.  Обучение на тема: „Изграждане на екологично самосъзнание“ ; 14.04.2021 г. Обучител: Райна Видева, 
начален учител, 3 академични часа

 6. Обучение на тема: “Педагогиката за развитие на творческото мислене-лаборатория”-16 академичнаи 

часа

 6. Обучение на тема: „Изграждане на включваща среда. Социално-емоционално учене“ – по лидерска 

програма за училищно развитие – „Училище за пример“ – 22.06.2021 г. Обучител: Ели Васова, председател 

на Методическо обединение – начален етап, 3 академични часа.



Вътрешна квалификация

Учебната  2019/2020  година:

 1. Обучение на тема: „Компютърно моделиране в начален етап“- 11.09.2020 г. Обучител: Еленка Запрянова, 

главен учител, преподавател по ИТ,3 академични часа.

 2. Обучение на тема: „Работа в електронната платформа за дистанционно обучение Teams“ – 24.09.2020 
г. Обучител: Зоя Проданова, зам. директор,  4 академични часа

 3. Обучение на тема: „Иновации и модерни технологии в преподаването и общуването” по проект „Как да 

бъдем училище на 21 век”, в рамките на Европейската програма за подкрепа на образованието, 

обучението, младежта и спорта „Еразъм+” -22.10.2019 г. Обучител:Димитрина Стоева, начален учител, 

базов учител на СУ „Св.Кл. Охридски, 3 академични часа

 4. Обучение на тема: „Наркотични и упойващи вещества – рискове и опасности»- 17.12.2019 г. Обучител: 

Красимира Александрова, педагогически съветник –- 3 академични часа

 5. Обучение на тема: „Как да приобщим децата/учениците със специални образователни потребности 

/СОП/ и да спомогнем за преодоляване на предразсъдъците към тях от страна на останалите ученици“ -
03.02.2020 г. Обучител: Красимира Александрова, педагогически съветник, 3 академични часа

 6. Обучение на тема: „Превенция на инфекциозни заболявания в училище – КОВИД 19. Предпазни 

средства и и профилактични мерки“– 20.03.2020 г. Обучител: Емилия Иванова, медицински фелдшер, 3 

академични часа



Вътрешна квалификация

Учебната  2018/2019 година:

 1. Обучение на тема: „Работа с електронен дневник в платформата „Школо“ - 25.09.2018 г. Обучител: Зоя 

Проданова, зам. директор,  4 академични часа

 2. Обучение на тема: „Работа на учителя с проблемни ученици“– 20.11.2018 г.  Обучител: Красимира 
Александрова, педагогически съветник, 3 академични часа

 3. Обучение на тема: „Подходи за работа с ученици в начална училищна възраст с нарушена плавност в 

говорната продукция – заекване“ –19.02.2019 г. Обучител: Валентина Лалова, логопед, 3 академични часа.

 4. Обучение на тема:  „Екологично образование и възпитание в училище“ - 23.04.2019 г. Обучител: Стефка 

Спасова, зам. директор,  3 академични часа



Участие в проекти

 2010г. „Спортувай активно-живей здравословно”- Програма за развитие на физическото възпитание и 

спорта в Столична община;

 2013г. „30г. спорт в 40 СОУ”- Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична 

община; 

 2014г. „Училищна среда и здраве”- Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична 

община;

 2011-2015г. Проект „Успех”- „Да направим училището привлекателно за младите хора”, съфинансиран от 

ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Ръководител на клуб „Етнография”;

 2016-2018г. Проект „Твоят час”. Ръководител на клуб „Занимателна математика”;

 2019-2020г. Проект „Опазване на климата чрез енергийна ефективност”. Училищен пакет 50/50- пестене на 

енергия в училище. Проектът е финансиран от Национален доверителен фонд и цели повишаване 

информираността на учениците по темата за енергийната ефективност и насърчаване да спестяват 

енергия в училище. 

 2019, 2020,2021г.Участие в дейностите по национална програма „Иновации в действие”, чията цел е 

мултиплициране на добри иновационни практики.



Обучения:

 2019г. „Безопасност на движението”

 2019 г. „Техники за справяне със стреса, с агресията”

 2018г „Обучение на учители, преподаващи учебна програма по компютърно моделиране за 3 клас”

 2015г. Тиймбилдинг – „Иновативни модели на преподаване”. Обмяна на добри практики.

 2015г.Работа по проект към СО „Спортувай активно-живей здравословно”

 2015г  Фондация Анимус „Противодействие на тормоза”

 09.2015г. „Нимеро” и факултет по НПП-СУ „Св.Кл. Охридски”- добри педагогически практики. Национална 
конференция на Енвижън „Иновативни решени2015г. ПУ „П. Хилендарски” „Интерактивни технологии и техники в 
обучението по БДП”

 2013-2014г Работа по проект „Успех”

 2013г. „Обучение на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни 
потребности /СОП/”

 2013г фондация „Анимус” .„Превенция на насилието в училище”

 2009г. СУ „Св.Кл.Охридски”, Факултет по математика и информатика „Работа с компютри и ИТ за 1-4кл.”

 2006г. МОН със съдействието на Майкрософт България- „Базови и специфични компютърни умения на учители” 



Снимков материал от прекрасни мероприятия с бъдещето на нацията!









Бъдещи планове:

Активно участие в обучения, курсове, тимбилдинги, лаборатории, 

работилници за повишаване квалификацията ми като професионалист и за 

личностно развитие, за да съм адекватна и в синхрон с постоянно 

нарастващите изисквания към личността и знанията на съвременния учител. 

Постигнати резултати:

Всичките ми ученици са добри, знаещи, трудолюбиви, родолюбиви, 

отговорни, млади хора, които търсят реализация в живота според интелектета, 

способностите и мечтите си. Ограмотени са, владеят необходимите ключови 

компетентности, имат критично мислене и могат да се впишат в обществото 

със знанията и уменията си на „ползу роду”. Голяма част от тях продължават 

обучението си в езикови гимназии, реномирани учебни заведения със 

съзнанието, че ученето продължава  цял живот, че всеки сам гради бъдещето си  

и трябва да е полезен, както на себе си, така и на обществото.


