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Информация за учителя – CV
Казвам се Анжела Павлова Фидошева, родена в гр. Гоце Делчев.

Имам придобита степен Бакалавър „Начална училищна педагогика“

Длъжност, изпълнявана в момента – Старши учител в начален етап в ОУ „Христо Ботев“, 

с. Мосомище.

Придобита квалификация – V ПКС.

Педагогически стаж: 

• 09 Октомври 1986г. - 01 Септември 1988г. - Дружинен ръководител в III ОУ към ДПО 

„Септемврийче“, гр. Гоце Делчев

• 01 Септември 1988г. – понастоящем – Учител в начален етап в ОУ „Христо Ботев“, с. 

Мосомище

Имейл за контакт: a.fidosheva@abv.bg. 

mailto:a.fidosheva@abv.bg


Умения и компетентности:

 Комуникационни умения - Добри комукационни умения, придобити по време на 

работата ми като начален учител, член на образователни комисии и участник в 

обучителни курсове и семинари.

 Организационни умения и компетенции:  

 Работа в екип;

 Прояви на креативност;

 Анализ и оценка на уменията и способностите на децата;

 Организация на извънкласни дейности с деца и родители;

 Организиране и провеждане на родителски срещи.



Умения и компетентности:

 Професионални умения:

 Планиране на учебния процес през учебната година;

 Планирам и подготвям учебния процес за всеки час

 Обобщавам резултати от проведени диагностики;

 Провеждане на обучение;

 Изграждане на нови знания, умения, отношения и ценности у учениците;

 Диагностика, оценка и отчитане на постиженията на учениците;

 Използване на подходящи образователни стратегии, методи техники;

 Организационни функции;

 Опазване живота и здравето на учениците;

 Взаимодействие с родители.



 Други умения: 
 Художествено – творчески умения и естетически вкус, които развивам и у учениците, 

с които работя;

 Способност да стопира агресията и агресивните прояви на учениците още в начален 
стадий;

 Умения за създаване на приятна атмосфера, другарство, взаимопомощ, колективизъм 
и работа в екип в класа.

 Социални умения и компетентности:

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в
екип, лоялност, креативност, отговорност, организираност, сътрудничество с учители и
родители, коректни взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с ученици
и родители, уважение и стимулиране на уникалността и индивидуалността на всеки
ученик.

Умения и компетентности:



Моята философия:

 Децата трябва да творят добро, за да побеждава доброто!;

 Опитай с добро, ако не става – опитай пак с добро!;

 Не прави това другиму, което не искаш да правят и на теб!;

 „Главата на ученика не е балон, който трябва да се напълни, а факел, който да се
запали!“ – Плутарх

 „Истинският успех в живота може да дойде, когато останете верни на своята
уникалност“ – Гена Димитрова

 „Децата са благородни, светли, те са като звезди – вървят по пътя, вятърът не ги

достига, имат в себе си убежище. Учителят не трябва да допускате да бъдат като

падащи листа – вятърът да ги подухва наляво – надясно, да се люшкат и да падат на
земята! Детето трябва да вярва в себе си!“ – Херман Хесе.



Моята философия:

 Според моята философия, образованието трябва да бъде прогресивно и надграждащо

 Учителят е творец, учителят трябва да се интересува да учи и да прилага в работата

си най – новите и иновативни методи на преподаване.

 Ученикът трябва да бъде поставен в центъра. Всяко дете е личност и има своя

индивидуалност. Всяка личност трябва да бъде уважавана. Няма лоши деца, има

неразбрани деца - както от родителите си, така и от другите възрастни.

 Ролята на семейството във възпитанието и образованието е важна, затова трябва

заедно да работим върху развитието на потребностите на ученика.

 Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и 

надгражда. 



Основни цели:

 Основната ми цел е постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни

знания, имения и навици. Децата имат различни умения – едни имат за учене, други за спорт, трети за

рисуване. Необходимо е да се разпознават индивидуалните различия, да се уважават и дори да се поощряват.

 В процеса на преподаване аз се стремя да обхвана тези индивидуални различия на учениците.

 Всеки клас е различен, затова един и същи урок е различен в различните класове. Внимателно преценявам

методите, за да могат всички деца да разбират преподаването. Стремя се да онагледявам трудния учебен

материал с презентации, с житейски примери, с картини.

 Според мен ученето не е самоцел, а дълготрайно усвояване на знания и умения, които децата да прилагат в

практиката. Никога не задавам въпроси, чиито отговори са „да“ или „не“. За да развия мисленето на

учениците и да ги провокирам да изказват и защитават свое мнение, аз питам „Защо?“, „Ти как мислиш?“,

„Как разбираш?“. Никога не класифицирам децата. Стремя се да се отнасям еднакво обективно с всички

ученици. Порицавам моментното състояние, без да обобщавам. Децата разпознават безпогрешно проявената

справедливост, оценяват малките жестове и компромиси, които им се правят.

 Основната ми цел е постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни

знания, умения и компетентности.



Моите отговорности:

 Моите отговорности и задължения са съобразени с длъжностната характеристика 
на длъжността „Старши учител в начален етап“.

 Планиране и подготовка на учебния процес.

 Преподавам по следните учебни предмети: БЕЛ, Математика, Физическа култура
и спорт, Музика, Изобразително изкуство, Околен свят, Технологии и 
предприемачество, БЕЛ-ИУЧ, Математика -ИУЧ, Час на класа, БДП, ГЗ.

 Един час в седмицата провеждам консултации с ученици, нуждаещи се от 
допълнителна работа и с напреднали ученици, желаещи да участват в олимпиади
и състезания;

 Изготвям тестове за писмено изпитване – входно, междинно, изходно равнище и 
текущи контролни работи.

 Обобщавам резултати от проведени диагностики.

 Подготвям и провеждам родителски срещи.

 Работя усилено с учениците за предстоящото им външно оценяване в края на 
годината и за преминаването им в по – горен етап на образование. 



Методи на преподаване:

 По всеки предмет боравя със специфичните термини и начини на структуриране на
уроците.

 Методите, които използвам са: разказ, беседа, дискусия, наблюдение, диагностика.

 В процеса на обучение поддържам подходяща работна атмосфера.

 Използвам методи и стратегии, подходящи за възрастта на учениците.

 Стимулирам и мотивирам учениците за тяхното личностно развитие.

 Използвам табла, технически средства и материали, подходящи за възрастта на учениците,
сборници, ел.учебник по различните предмети, презентации, тестове за оценяване и
отчитане на резултатите.

 Старая се да изграждам у учениците не само знания и умения, но и приятелски отношения
между тях.

 С участието си в организираните курсове и семинари повишавам квалификацията си и
поддържам съвременно и актуално ниво на преподаване.



Възпитателна работа с учениците:

 В работата си се старая да развия чувство за толерантност и търпимост у учениците;

 Стремя се да изграждам добри междуличностни отношения и да поддържам 

положителен климат в класа;

 Старая се да туширам конфликтите между някои по-буйни и невъздържани ученици, 

за да не прераснат в по-агресивни прояви; 

 Здравно възпитание – провеждам беседи , включващи превенция за предпазване от 

вирусни заболявания, злополуки от различен характер , наранявания; поддържане на 

лична хигиена, дневен режим, спазване на определени правила за хранене, труд и 

почивка;

 Всяка дейност завършвам с оценка на извършената работа чрез метода на 

поощрението.



Квалификационни сертификати:
 06.02.2018г.- 20.03.2018г. - Просвета – София АД, гр. София; Удостоверение Рег. № 013770/28.06.2018г.

Обучителен курс „Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми по БЕЛ в 1-4 клас“;

С продължителност 16 академични часа , 1(един  ) квалификационен кредит.

 18.06.2018г.- 21.06.2018г. - Министерство на образованието и науката; Удостоверение № 4595/28.06.2018г.

„Обучение на учители, преподаващи учебна програма по компютърно моделиране за III клас       

(общообразователна подготовка)“;

С продължителност 32 академични часа , за което са присъдени 2 квалификационни кредити.

 08.12.2018 - 18.12.2018г. - Удостоверение № 18193847/ 18.12.2018; Обучение на тема,, Игри и упражнения за 

снемане на напрежението у детето и ученика-за ефективно участие в процеса на обучение“

С продължителност 16 академични часа ,за което е присъден 1 квалификационен кредит.

 04.07.2019г. - Сертификат за завършен обучителен курс „Съвременни форми за обучение и практически начини 

за използването им“. С продължителност 8 часа.



 05.02.2020г. - Удостоверение № ПДП_ОК_3077/ 12.02.2020г.; Квалификационен курс на тема ,,Първа 

долекарска помощ -Основен курс“ ( първи модул от програмата за оказване на първа долекарска

помощ).

С продължителност от 16 академични часа , за което е присъден 1(един ) квалификационен кредит.

 01.09.2020г. - Удостоверение за повишаване на квалификацията: Курс по Периодично обучение 

„Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“.

С продължителност 32 часа ,брой кредити: 2

 30.10.- 01.11.2020г. - Сертификат за завършен вътрешноучилищен курс за повишаване на 

професионалната компетентност на тема:Обучение в електронна срда“- гр. Девин.

С продължителност 16 академични часа, за което е присъден 1(един ) квалификационен кредит.

 15.05.2021- 20.05.2021г. - Удостоверение с регистрационен № КК3299/ 21.05.2021г.; 

Обучение на тема:  ,,Иновативни подходи при преподаване в електронна среда“. 

С продължителност от 32 академични часа, за което са присъдени 2 квалификационни кредити.

Квалификационни сертификати:



 07.08.- 08.09.2021г. - Удостоверение №22033/ 08.09.2021г.; Присъствена и самостоятелна форма на обучение на
тема: „Портфолио на учителя и детето. Самооценка и атестация в образованието.“

16 академични часа . 1 ( един) квалификационен кредит.

 08.08.-10.09.2021г. - Удостоверение № 22169/ 10.09.2021г. Присъствена и самостоятелна форми на обучение на 
тема: Управление на качеството в образованието. Изработване и въвеждане на система за                                        
проследяване на качеството на качеството в детската градина/училището. Самооценка и подготовка за 
инспектиране на НИО.
32 академични часа . 2 ( два   ) квалификационни кредити.

 30.08. – 07.09.2021г. - Удостоверение № 42523/ 10.09.2021г.; Квалификационен курс „ Иновативно училище“.
48 академични часа 3 (три) квалификационни кредити.

 07.11.2022г. - Удостоверение №ПДП_ОК_417/ 7.11.2022г.; Квалификационен  курс „Първа долекарска помощ –
основен курс (второ ниво)“.
16 академични часа.1(един) квалификационен кредит

Квалификационни сертификати:



Работа по проекти:

 2019-2020 учебна година -,,Подкрепа за успех“- по оперативна програма ,, Наука и 

образование за интелигентен растеж“ .Тематично направление – Български език.

 2020-2021 учебна година НП ,,Заедно в грижата за всеки ученик“

Модул I ,,Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения 

на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио”.

 2021-2022 учебна година НП ,,Заедно в грижата за всеки ученик“

Модул I ,,Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения 

на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио”.



Приложения:



Първи учебен ден в първи клас



Седмица на четенето – първи клас Връчване на свидетелства и грамоти за завършен 

първи клас



Денят на християнското семейство

Поздравителни картички за Бабинден – втори клас



В час по 

безопасност на 

движението 

децата от 2-ри 

клас нарисуваха 

рисунки по 

темата. 

Февруари 2021г.

Проект за животните – втори клас

По случай Деня на планетата
Земя, учениците от втори клас
направиха свои проекти.

Април 2021г.



Учениците сами изработиха десетки знамена, с които

украсиха двора на училището по случай 3-ти март. 

Децата поздравяват 
своите майки за празника 
на жената - 8-март.

Боядисване на яйца за Великден



24 май - Денят на Светите братя Кирил и Методий, на
българската азбука, просвета и култура и на славянската
книжовност!

Отбелязване на Първи юни - Ден на детето

Завършване на втори клас. Връчване на 

удостоверения за завършен клас и грамоти за 

отличен успех.



Отбелязване на празника заедно с колегите от 

училището. 

Ден на Христо Ботев! Изготвяне на табла от учениците. 



Тържествено откриване на Новата учебна година 15 септември 2021г.



Ден на Народните 

будители. 

Организиране на 

различни 

дейности за 

учениците 

Включване в инициативата "Походът на

книгата"

Септември 2021г.



По случай празника на селото Никулден, учениците от

трети клас изработиха красиви сребърни рибки.

Изработка на Проекти за опазване на природата -15

декември 2021г.



Отбелязването на 149 години от обесването на Васил Левски.

Участие в организиране на дейности, 
свързани с темата „Не на тормоза в 
училище, но не и за ден!“ 



Посрeщане на Баба Марта. 11.март 2022г.Среща с психолози на третокласниците



Участие в спортни игри „Мама, татко и аз“. Април 2022г.

Отбелязване на Деня на Земята. Изготвяне на табла. Боядисване на яйца за Великден. 



Награждаване на участниците в Националните състезания ,,Многознайко " по математика и родна реч 10.май 2022г.



Тържествено отбелязване на 24 май – Денят на българската 

просвета и култура и на славянската писменост.

Учениците от класа участваха в 
рисунка по асфалт по случай 
Първи юни – Ден на детето

Завършване на 3.клас



Отбелязване на европейския ден на спорта
заедно с ученици, учители и родители.

Добре дошли в четвърти клас! 
Откриване на Новата учебна година.



Отбелязване на Деня на

Народните будители.

11.ноември 2022г. Среща на учениците с военнослужещия Костадин Пирнарев -

баща на Александра Пирнарева, по повод,, Седмицата на бащата "

Заедно с останалите учители от 

колектива преминах през курса 

„Първа долекарска помощ –

основен курс (второ ниво).


