
Къдрие Мустафа Киселова
Добрият учител е този който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си 

възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една 
от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови 
процеси в обществото. Учителят играе изключително важна роля в развитието на 

образованието – без добри учители няма да има прогрес не само в системата но и в 
държавата и в обществото. Той трябва да е лесно обучаем да се стреми към развиване на 
нови практики да се учи през цялата си кариера да променя подхода си в зависимост от 

учениците си да притежава умения за боравене със съвременните технически 
постижения умения за работа в екип да притежава отлични управленски и 

комуникативни възможности. Тоест да повишава квалификацията си и да придобива нови 
умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.
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УЧИЛИЩЕ

СУ"Йордан Йовков"

КЛАСОВЕ

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Проект - Подобряване на качествотот на обазованието в средишните училища чрез 
въвеждане на целодневна организация на учебния процес. 



ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Основно образование

Завършено в СОУ "Йордан Йовков през1995 година .

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Средно образование

Непрофилирано Завършено 1999 година

БАКАЛАВЪР

ПНУП

Образователно - квалификационна степен БАКАЛАВЪРСпециалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И 
НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОКИКА Професионална квалификация - Педагог, Детски 

учител, Начален учител.

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА



Начален учител

Казвам се Къдрие Киселова и работя като възпитател -начален етап в СУ"Йордан Йовков 
с.Рибново. Работата ми е доста отговорна,защото трябва децата да усвоят предадения им 
материал от първия учител, да напишат домашните си работи, да им проверя тетрадките 
,в които са работили ,да ги подготвям за предстоящ празник, за външно оценяване и така 

нататък. А понякога когато първия учител не е успял да довърши някаква работа аз 
трябва да я довърша. 

08/09/2006 - 19/09/2021

08.09.2006 - 08.09.2011 - ЦДГ Светлина с. Рибново08.09.2011 - днес - СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ 
с. Рибново 

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Общуване с хора /

Аз съм изключително общителна личност , обичам да срещам нови хора и да създавам 
нови запознанства, Справям се прекрасно в груповите проекти, умея да изказвам 

мнението си пред публика и в същото време имам критично , стратегическо и аналитично 
мислене. 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ



Притежавам изключително добри организационни умения , както в клас така и в работата 
си.Обичам да организирам учениците си да работят заедно в екип, да ги подготвям за 

предстоящ празник. Организирам ги за часовете по "Занимания по интереси 
",Организиран отдихи игри ",за разходки в природата, за излети и  други. 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Дигитални компетенции

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

РисуванеПеенеТанци

Квалификации и обучения
КВАЛИФИКАЦИЯ

18/06/2020

Едногодишна професионална педагогическа специализация - " Подготовка на детето за 
училище" 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

14/08/2019

Курс по" Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата " - 1 - 4 клас



УДОСТОВЕРЕНИЕ

19/04/2019

Обучителен курс " Основи на създаването на презентации - начално ниво " 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

19/10/2018

ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

12/05/2018

Създаване на електронно учебно съдържание 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

13/11/2019

ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

13/11/2019

ЧЕРТВА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

СНИМКИ (7)



квалификации и обучения

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Какви качества ще се изградят у едно дете зависи от таланта на учителя от неговата 
ерудиция и професионална компетентност. Не е необходимо неговата философия да се 
променя а тя трябва да се надгражда и дообогатява с опита. Да се търсят най-удачните 

пътища по които децата да откриват света на знанието. Да се прилагат интегрирани 



педагогически технологии за създаване на интерактивна възпитателно-образователна 
среда насочена към формиране на ключови компетентности у детето и готовност за 

училище. Всичко това определя професията на детския учител като творческа. Тя дава 
възможност за креативност себедоказване и себеутвърждаване.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

В стремеж да се разберат потребностите на всяко едно дете е важно да се стимулират 
уменията на децата за да се подтикне развитието им. Важно е и създаването на 

позитивна атмосфера. Тя трябва да насочва към доверие добронамереност и обич в 
групата. Децата да се научат да спазват правила и да зачитат правата на другите и 

авторитета на учителя. Да се изгради такова доверие между учители и родители което 
да гарантира щастливо детство и успешна детска група. Важен момент при формиране 

на детската личност е подобряване на психическото здраве. За целта е необходимо да се 
работи за придобиване на емоционални и социални умения. Това допринася за справяне с 

жизнени предизвикателства въз основа на общуване с връстници и възрастни. 
Осъществяването е възможно чрез изграждане на среда насърчаваща съвместната 

работа и сътрудничество между децата. 

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Изключително важно е учителят да има връзка с всеки от родителите на своите ученици 
защото в тази възраст е изключително важно за подрастващите да живеят в свят с 
уеднаквени ценности. Затова редовно провеждам родителски срещи и телефонни 

разговори с родителите на своите ученици независимо дали съм им класен ръководител 
или само преподавател. По този начин по-лесно и успешно достигам и до самите 

тийнейджъри и техните потребности. Стремя се да имам индивидуален подход към всеки 
ученик и да му помагам да достига по-високи резултати.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ



В момента съм учител на III б клас. В класа ми има 21 деца. Те са изключително 
любознателни. Винаги искат да научат нещо ново и задават постоянно въпроси, на които 

аз се стремя да отговоря изчерпателно. Обичам работата си и съм отговорна в нея . 
Изпълнявам  поставените ми задачи с удоволствие  и се  стремя да  се уча от всички 

колеги. Включвам в работата си все по -нови практики. 

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

В момента работя като възпитател начален етап, но моите бъдещи планове са да бъда 
класен ръководител и да се развивам в професията си. Очаквам с нетърпение 

разширението на нашето училище ,за да можем да работим в една спокойна среда. В 
момента се строи нов корпус  в училището ни ,с нови учебни стаи,кабинети, физкултурен 

салон .Това беше мечтата на всички учители в СУ"Йордан Йовков ".

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Обичам да работя с децата и това е едно от нещата което ми дава сили и ме мотивира за 
постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности. 

Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата развиване на 
умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и 

имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на 
приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния 

път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на 
позитивна среда в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени че се 

предлага най-доброто за тях им дава положително отношение към професията на 
учителя.


