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Начална педагогика



Лични данни

• Име, презиме, фамилия: Сузана  Борисова Кръстева
• Националност: България 
• Родена: 10. 03. 1969г. гр.София
• Образование: СУ „Св. Климент Охридски” – социология с 

педагогически профил –учител дисциплини философски цикъл
• ПУ “Паисий Хилендарски ”СДК- Начална училищна педагогика
• Степен: Магистър-Реторика СУ»Св.Климент Охридски»
• Квалификация: 4 ПКС
• Настояща работа: 40 СУ „Луи Пастьор” гр.София
• Заемана длъжност: Учител –дисциплини философски цикъл 

(8,9,10,11,12 клас);Гражданско образование-11 и 12 
клас;възпитател 2 клас

• Педагогически стаж: 7 години
Хоби: поезия,проза-къси разкази,рисуване



Педагогическа дейност

Планиране и подготовка на учебния процес

Провеждане на обучение по Философия 8,9,10
клас,Гражданско образование 11,12 клас.

Провеждане на обучение по Гражданско образование 
11,12 клас. 

Провеждане на консултативна дейност с учениците

Провеждане на обучителен процес в ПИГ 1-4 клас.



Курсове и повишаване на 
квалификацията

• Участие в програма Заедно в час 2015-2017г.

• Завършен обучителен курс”Позитивна педагогическа 
среда  в образованието”2017г.

• Завършен обучителен курс”Професионалният стрес-
практически техники за превенция и справяне със 
стреса на работното място” 2018г.(1 кредит)

• Участие в обучение по европейски CinEd

• Участие в обучение по програма за финансова 
грамотност”Нашите пари”2018

• Обучение Европейско гражданско образование 2020г.



• Обучение “Усвояване на основни умения при работа с 
подрастващи”2016г.(1 кредит)

• Обучение “Развиване на финансова грамотност у 
учениците”2018г.(1 кредит)

• Обучение “Придобиване на  знания и формиране на 
базови и практически умения свързани със защита на 
децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации и 
оказване на първа помощ” 2017г.(1 кредит)

• Обучение “Мотивация,дисциплина,внимание-как да 
завладеем класа,за да задържим вниманието им и да ги 
вдъхновим да продължат да работят сами”2017г.

(1 кредит) 

• Обучение на тема Философската образованост в 
средното образование 2019г.(1 кредит)



• Вътрешноинституционална квалификация 40СУ:

• Учебната  2018/2019  година:

• 1. Обучение на тема: „Работа с електронен дневник в 
платформата „Школо“ 

• 2. Обучение на тема: „Работа на учителя с проблемни 
ученици”

• 3.Обучение на тема: „Изисквания към оценяването в 5-
7 клас“ – 08.01.2019 г. 

• 4. Обучение на тема: „Подходи за работа с ученици в 
начална училищна възраст с нарушена плавност в 
говорната продукция – заекване“

• 5. Обучение на тема:  „Екологично образование и 
възпитание в училище“ -



• Учебната  2019/2020  година:
• 1. Обучение на тема: „Компютърно моделиране в 

начален етап“
• 2. Обучение на тема: „Работа в електронната платформа 

за дистанционно обучение Teams“ 
• 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 

• 4. Обучение на тема: „Наркотични и упойващи вещества 
– рискове и опасности» 

• 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“ 

• 6. Обучение на тема: „Превенция на инфекциозни 
заболявания в училище – КОВИД 19. Предпазни средства 
и и профилактични мерки“



• Учебната 2020/2021 година:
• 1. Обучение на тема: „Нека бъдем приятели –

заедно срещу агресията и насилието“
• 2. Обучение на тема: „Компютърно моделиране в 

начален етап“
• 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”)

• 4. Обучение на тема: „Развитие на позитивна 
училищна култура“

• 5.  Обучение на тема: „Изграждане на екологично 
самосъзнание“

• 6. Обучение на тема: „Изграждане на включваща 
среда. Социално-емоционално учене“ – по 
лидерска програма за училищно развитие –
„Училище за пример“ 



Учебната 2022/2023година: 
1.Уебинар за кл. ръководители „Изготвяне на лично образователно дело на ученика” –

обучител Зоя Проданова -12.09.22 г.
2.Тиймбилдинг „Емоционалната - успех, разбирателство, преодоляване на трудности“ -

обучител: Антоанета Кръстанова - 15.10.22

3. Семинар „Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2016 г. за 
информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 
образование” – обучител Ст. Спасова – 16.10.22 г.

4.Семинар „Работа с деца с обучителни трудности- СОП” – обучител Красимира 
Александрова-15.11.22 г.

5.Семинар „Преодоляване на гнева и агресията и разрешаване на конфликти“- обучител  -
Стефка Спасова-13.12.22 г.

6.Семинар  „Екипна работа между педагогическите специалисти-споделяне на опит по 
програмата „Училища за пример“ – обучител Елисавета Васова-17.01.23 г.

7.Семинар „Компетентностният подход” – обучител Райна Видева-15.02.2023 г.
8.Семинар „Готови за инспекция”- запознаване с указанието на НИО за предстоящото 

инспектиране за периода 03.04-07.04.23 г. –обучител Ант. Кръстанова- 07.03.23 г.
9.Семинар „Споделяне на иновативни практики от реализирания международен проект 

„Еразъм +“ на тема „Екологично образование: учене и действие за по-добро бъдеще“–
обучител – Зорница Владкова - координатор по проекта -16.05.22 г



Участие в проекти 

• Проект за финансова грамотност”Нашите пари” –
група 25 ученика 9,10 клас за учебната 2018-
2019г.

• Лятна занималня  2016 г.село Долни Пасарел 
сборна група1-4 клас

• Проект”Училище за пример”-фондация ЗВЧ-
лидерски екип





Моята философия

„Мисля следователно съществувам” Декарт

Образователния процес не е само предаване на предметно знание,но и възпитание и личностна 
подкрепа.

Приемам работата си ,като призвание и мисия.

Стремя се да развивам у учениците умения и нагласи,които да им помагат в реалния живот.

Целта ми е постоянно да ги мотивирам да си поставят цели и да ги следват.

Да бъдат любопитни   към света и да гледат философски на живота.


