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I. Представяне 

1. Лични данни

Име, презиме, фамилия: Камелия Методиева Владова 

Дата на раждане: 07.05.1981г., гр. София

Националност: България

Образование: Висше

Степен: Бакалавър

Месторабота: 40 СУ „ Луи Пастьор“- гр. София

Длъжност: Учител начален етап - ЦДО

Педагогически стаж: 6 години 



2. Образование, квалификации и обучения:

Образование
2016 – 2020г.  Висше образование

Учебно заведение:
Софийски университет „ Св. Климент Охридски“

Образователна квалификационна степен:
Бакалавър

Специалност:
Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация:
Педагог, детски учител, начален учител



Квалификации и обучения:

 Методика на обучение по безопасност на движението по

пътищата – 2019г. ( 2 кредита)

 Създаване и използване на електронни уроци и дигитално

учебно съдържание – 2021г. ( 1 кредит)



Трудов стаж по специалността:

 От 2016 – до 09. 2020г –

Учител в ДГ № 172 „ София“

 От 08.09.2020г. до сега –

Начален учител - ЦДО

в 40 СУ „ Луи Пастьор“- гр. София  



• Фокусиране върху индивидуалните потребности и включването на

учениците в процеса на учене.

• Постигане на положителни промени в личността на учениците и

овладяване на трайни знания, умения и навици.

• Всеки ученик има силни страни и целта на образованието е

да ги открие и надгради.

• Индивидуалните различия е необходимо да се разпознават и

уважават.

• Учителят формира у учениците разбирането за учене като

съзнателно усилие, изискващо постоянство, отговорност,

самостоятелност и организираност.

• Той трябва да ги убеди, че бъдещето е в техни ръце,

че знанието отваря много врати и е път към по-добър живот.

Училището е «прозорецът», през който много млади хора

за първи път са погледнали към бъдещето си.

II. ПЕДАГОГИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ



Философия на преподаване
• Добрият учител учи цял живот. За да преподаваш, 

трябва да знаеш. Затова всеки учител първо трябва 

да открие удоволствието от работата за себе си, 

за да може да  зарази  учениците и да предаде това 

удоволствие и на тях.

• Стремя се да бъда добър учител.  Провокирам

учениците си и така да ги уча да мслят и изразяват

своето мнение. Изслушвам и уважавам мнението на 

всеки. Стремя се да бъда пример за подражание,

да респектирам, но и да вдъхвам доверие.

•  Вярвам във възможностите на всяко дете. Поощрявам не само отличните 

ученици, но и тези, които работят бавно и несигурно.

• Освен основната цел- преподаване и усвояване на определена

информация, се стремя :

- Да формирам нравствени ценности;

- Да развивам и насърчавам познавателната акнивност;

- Да включвам всички ученици в учебния процес          



1. Методи на преподаване   
– Преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия. 

– Степенуване по трудност на учебните предмети, включени в

самоподготовката. 

– Усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране. 

– Стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и

предизвикателства.    

– Старателно написване на домашните работи и усвояване на учебното 

съдържание.    

С оглед повишаване качеството на обучението, старая се да включвам 

прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа,

индивидуален подход, работа в малки групи, интерактивни упражнения 

и упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на

учениците, на паметта и въображението. 

III. Методи на преподаване 

/ Цели и стратегии/



2. Цили и стратегии

Самоподготовката допринася за правилното и трайно

усвояване на учебния материал и съдейства за формиране на 

навици за самостоятелно учене с разбиране, 

стимулира любознателността и стремежа към знание,

толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на

уменията за общуване.

Общата цел на заниманията по интереси е да

организира свободното време на учениците

така, че те да реализират потребностите си от

изява и творческа свобода, да разгърнат

интересите, мислите и въображението си.



IV. Отговорности на учителя ЦДО:

– Планира, организира и провежда учебния процес.

– Адаптира учебното съдържание към затрудненията на учениците си.

– Следи постоянно напредъка или затрудненията. 

– Поддържа комуникация с останалите специалисти в учебното

заведение и се консултира с тях при нужда.

– Да има добра комуникация с родителите на учениците си.

– Развива и стимулира самостоятелността на учениците.

– Да развива умения за реална самооценка на ученика.

– Да развива умения за аргументиране и изказване на лична позиция.

– Умения за разрешаване на конфликтни ситуации, чрез общуване и

комуникация.

– Работи върху изграждането на класа, като колективна общност.

– Да развива организационни умения у учениците и саморегулация.



V. Обратна връзка

Поддържане на контакт и комуникация с родителите .

Ежедневни разговори с учениците и споделяне.

Комуникация с училищния педагогически и непедагогически 

персонал.

Доверието и спокойствието, което изпитват учениците при 

съвместната ни работа.

Радостта и прегръдките на влизане в класната стая са

най- вярната и точна обратна връзка.



IV. Бъдещи планове

Реализиране на успешна учителска кариера.

В процес съм на придобиване на квалификация 5 ПКС.

Имам планове да участвам в курсове и квалификации,

които могат да обогатят и развият знанията и уменията ми 

като педагог и специалист и в по-горен курс на обучение. 

За следващата учебна година планирам да наблегна на

подготовката на учениците в предстоящото им НВО, чрез 

методи, които да разгърнат потенциала им и те да покажат 

придобитите си знания и умения.



VII. Приложения







“Има два вида учители – такива,

които те заливат с толкова много информация, 

че оставаш скован, и такива, които само с един 

малък подтик, ти вдъхват сила, с която можеш

да скочиш чак до небето.”

Робърт Фрос



Благодаря 

за

вниманието! 


