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„За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да 

обичаш това, което преподаваш, и тези, на които 

преподаваш“

В.О. Ключевски



Философия на преподаването. 

Мотивация

 Мотивацията е онази сила, която важи за всяка човешка дейност;

 Всеки учител трябва да мотивира учениците, за да могат те да 

усвояват знания и умения с удоволствие;

 Да се стреми да постига максималното като се забавлява, да мисли 

самостоятелно, да бъдат самокритични и да приемат критика;

 При своята самостоятелност учениците да откриват и развиват 

способностите си.



Моето портфолио

❑ Целта на моето портфолио е да споделя работата ми като учител, 

характера ми на работа, професионалното ми развитие и 

самообразованието;

❑ В разделите са представени документи, сведения резултати и планиране 

на по-нататъшните ми дейности;

❑ Портфолиото показва работата ми като начален учител, класен 

ръководител и социалният ми статус на педагог.
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Квалификационна дейност

❖ Участие в семинари, курсове, обучения и други форми на училищно и 

извънучилищно ниво.

❖ Диплома за висше образование – НУП – Висш педагогически институт 

„Неофит Рилски“ Благоевград , магистър 1994г.

❖ V и IV ПКС (В процес на обучение за III ПКС).
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Умения и компетенции

 Организирани и 

комуникативни умения

 Работа в екип

 Отговорност, коректност, 

постоянство, лоялност 

към учениците, 

родителите и колегите.

 Компютърни умения

Сертификати и удостоверения

1. Удостоверение за професионална 

квалификация- Методика на образованието на 

децата и учениците по БДП.

2. Сертификат на тема: Разработване, 

внедряване и използване на интерактивни 

форми и методи в образователния процес.

3. Сертификат на тема: Обучение на 

педагогически специалисти за работа с деца и 

ученици със специални образователни 

потребности (СОП)
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Педагогическа дейност

Учителят е човек, който слага основите за по-нататъшното развитие на 

човека. Той трябва да носи любовта към децата в себе си. Всеки учител 

трябва да бъде и дете, да носи детското в себе си, за да предаде знанията 

и уменията си така, че да достигнат до всеки ученик

От 28 години трудов стаж, 20 години са преминали в СУ “Йордан Йовков“ 

с.Рибново.

Преподавам в начален етап от I до IV клас. Винаги се стремя да бъда 

обективна и справедлива , в едно с обучаването и преподаването. Държа 

много на реда и дисциплината, на правилата, на обноските и маниерите.

Изисквам много от учениците си, но и давам много- СЪРЦЕТО И ДУШАТА СИ.
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Работата ми като учител изисква:

❑ Ежегодно планиране на педагогическата дейност чрез разработване на 

тематични работни планове на преподаваните предмети.

❑ Изготвяне на план на класния ръководител, където отразявам 

спецификите и задачите на съответната паралелка. Основни цели тук са 

постигане на атмосфера на спокойствие и доверие на разбиране и 

взаимопомощ, на подкрепа и сътрудничество между учениците в класа.

❑ Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците.

❑ Реализиране на възпитателно-образователния процес в неговата 

динамика- развиване на добри умения и способност на социална 

интеграция.

❑ Търсене на „Обратна връзка“ с учениците, но и активна работа по 

привличане на родителите в учебния процес.

❑ Взаимодействие с всички колеги и образователни институции.
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Моята философия като учител

 Създаване на атмосфера и уважение, обич и доверие;

 Качествено и образно преподаване на достъпен и разбираем език;

 Фокусиране върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на 

учене;

 Откриване на силните страни на учениците и тяхното надграждане;

 Мотивиране и стимулиране на учениците да учат и да се развиват;

 Насърчаване на инициативността на учениците да предлагат различни 

решения на даден проблем

Вярвам, че учител, който обучава, без да е вдъхнал у учениците си 

желание да учат, кове студено желязо.
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Настоящи отговорности

 Класен ръководител на IIa клас през учебната 2019/2020 година

 Изготвям годишен тематичен план за разпределение на учебното 

съдържание, съобразно ДОИ и МОН в началото на учебната година

 За съответния час разработвам тематичен план, свързан със знанията и 

уменията на учениците на определен етап от усвояване на учебния 

материал

 Подготвям и осигурявам нужните условия за ефективна и приятна работна 

среда в клас
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Методическа дейност

Сложността в работата на началния учител е предопределена от факта, че той 

трябва да преподава различни учебни предмети, изискващи специфични 

методи за преподаване на знанията, а също и различни методи за тяхното 

оценяване. Ето защо е важно прилагането на всички дидактични методи в 

цялото им многообразие-разказ, беседа, диалог, наблюдение, демонстрация, 

практически изпитвания, диктовка, контролна работа, тест и др.

Според нуждите използвам и методите на индивидуалната и груповата работа.

Стремя се непрекъснато да включвам всички ученици в познавателния процес, 

според техните потребности, като целта е развитие и напредък, както за 

изоставащите, така и за по-изявените ученици.
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МЕТОДИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

 Образователни и учебни планове и програми; учебно-методическа 

литература; научни разработки; реферати;

 Следене на всички актуални документи публикувани в МОН;

 Учебници, учебни помагала, табла и други дидактични материали, в 

съответствие с приетите към настоящия момент учебни планове;

 Участие в квалификационни курсове, обучения и програми;
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През годините съм преподавала на стотици 

ученици. Участвала съм в редица училищни 

мероприятия. Вземала съм участие в 

екскурзии, зелени училища, лагери и др. 

Проучвала съм интересите на учениците с 

цел за постигане на тяхното пълноценно 

формиране като добри и отзивчиви хора, 

знаещи и можещи личности, подготвени за 

тяхното по-нататъшно развитие в живота 
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Бъдещи планове

 Придобиване на III ПКС;

 Обогатяване и развитие на 

знанията и уменията ми като 

педагог и специалист като 

участвам в различни курсове и 

квалификации;

 Повишаване на нивото на 

дигиталните умения и знанията 

си ИТ;

Самонаблюдение

 Самокритичност към работата ми;

 Отговорност, взискателност и 

постоянство;

 Уважение, самоуважение, 

толерантност, откритост и 

честност към себе си и към другите

„Добрият пример е най-доброто 

възпиание“
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ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ: ГАЛЕРИЯ
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