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Това, което съм чул,
забравям.

Това, което съм видял,
си спомням.

Това, което съм направил, съм 
разбрал.
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СЪДЪРЖАНИЕ



Дейността на преподавателя е свързана с 
осъществяване на организационни връзки, 
взаимоотношения и взаимодействия с:
 учениците;
 техните родители;
 учители от същото и други училища, както и други 

институции ;
 управленския и административния персонал на 

училището;
 експерти в РУО и МОН;
 институти и звена за квалификация на учители.

Раздел 1. 
Общи сведения



Раздел 2. 
Педагогическа дейност

Философия на преподаване

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

 Постигане на положителни промени в личността 
на учениците и овладяване на трайни знания, 
умения и навици.

 Фокусиране върху индивидуалните потребности и 
включването на учениците в процеса на учене.

 Индивидуалните различия е необходимо да се 
разпознават и уважават.

 Учениците трябва да учат от преживяванията, 
събитията от реалния живот, които са значими за 
тях.



 Основни функции

Раздел 2. 
Педагогическа дейност

 Планиране и подготовка на учебния процес.
 Провеждане на обучение по съответните предмети.
 Използване на подходящи образователни стратегии, 

методи и техники, които:
• дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;
• отговарят на различни образователни потребности на 

учениците;
• мотивират учениците и стимулират личностното им 

развитие;
• реализират вътрешнопредметни и междупредметни 

връзки;
• способстват за професионална ориентация и кариерно 

развитие;



Раздел 2. 
Педагогическа дейност

 Обогатяване на учебния процес с интересни факти и 
занимателни елементи.

 Използване на учебно-технически средства и 
материали, подходящи за постигане на оптимални 
резултати в конкретната учебна ситуация.

 Използване на създадени мултимедийни материали.

 Изграждане на общи знания, умения, отношения и 
ценности във всяка ученическа възраст и чрез всеки 
учебен предмет.

 Формиране на положителни нагласи към ученето 
като ценност и изграждане на стратегии за активно и 
самостоятелно учене и за учене през целия живот.



 Формиране у учениците разбирането за ученето като 
съзнателно усилие, изискващо организираност и 
самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и 
поемане на отговорност за собственото им учене, 
действия и поведение.

 Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията 
на учениците и на учебния процес.

 Развиване и подобряване на индивидуалната и 
диференцирана работа с учениците.

 Опазване живота и здравето на учениците.

Раздел 2. 
Педагогическа дейност



Раздел 3. 
Научно-методическа дейност

 Разказ, обяснение, дискусия;
 Анализ, синтез, обобщение;
 Тестови задачи;
 Задачи за самостятелна работа;
 Упражнения;
 Инструктаж и указания за работа;
 Практическа работа;
 Прилагане на нов софтуер при изпълнение на 

някои задачи с цел сравняване.



Раздел 4. 
Отговорности на учителя

През учебната година задълженията ми са съобразени с 
длъжностната характеристика на учителя.
1. Общи:
а) участвам в провеждането на квалификационно –
методическа дейност;
б) отговарям за правилното водене и съхранение на учебната 
и училищната документация в съответствие с изискванията 
на нормативните  актове;
в) подпомагам дейностите по разработване на тестове, 
задачи, задания, материали и критерии за оценяване на
знанията и уменията на учениците пo различните предмети;
г) анализирам и обобщавам резултатите, получени от
оценяването на входно-изходните равнища, текущ контрол;

е) изпълнявам и други задължения, произтичащи от
спецификата на длъжността;



Раздел 4. 
Отговорности на учителя

1. Планиране и подготовка на учебния процес.
2. Провеждане на  обучението по предметите,

които преподавам.
3. Изграждане на общи знания, умения и

ценности във всяка ученическа възраст и 
чрез всеки предмет.

4. Спазване на Правилника за вътрешния трудов ред.
5. Организационни форми.
6. Спазване на правила по техника на безопасност.
7. Опазване живота и здравето на децата.



Раздел 5.
Друга информация

 Образователни планове, програми и учебно–
методическа литература.

 Използване на ИКТ в образователния процес –
презентации на теми или материали от уроци.

 Диагностични средства за оценка, индикатори и 
критерии за оценяване.

Методически материали:



Раздел 5.
Друга информация

Квалификационна дейност:

 Участие в обучения, семинари, курсове и други 
форми на училищно и извънучилищно ниво.

 Работа по проект „Семеен уют“ към ДДЛРГ „Иван 
Кюлев“ – гр. Гоце Делчев. 

 Посещение и наблюдение на добри практики.
 Провеждане на конференции по случай.
 Вътрешноинституционална квалификация.



Раздел 6.
Бъдещи планове

 Запознаване с нови методи на обучения;
 Прилагане на нови софтуерни продукти в 

обучението.



Част II. Приложения

Приложение 2.
Учебна документация

 Учебни планове;
 Учебни програми;
 Годишни разпределения на учебния 

материал по отделните предмети;
 Учебници;
 Учебни помагала;
 Методична литература.



Приложение 3.
Методически разработки

 Разработки на уроци;
 Провеждане на открити уроци 

Презентации;
 Табла и макети. Модели на изделия.



КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ



На 29.11.2017 г. се проведе открит урок по ИТ на тема "Компютърната

клавиатура опознавам, игри с цифри научавам" с учениците от 1. клас.

Присъстваха учители, родители на настоящи и бъдещи първокласници.

Учениците показаха умения за работа с компютърната клавиатура, решаваха

задачи със събиране и изваждане на числото 8, а с изучените букви съставяха

думи.



Приложение 4. 
Самостоятелни работи и 

тестове

 Самостоятелни работи по отделни 
предмети;

 Електронни тестове, отчитащи входен, 
текущ и изходен контрол;

 Самоконтрол - електронен тест;
 Критерии и показатели за оценяване и 

отчитане на резултати.



Приложение 5.
Дипломи и свидетелства 

Диплома за висше образование –
ЮЗУ “Неофит Рилски” – 1989 г. 
Свидетелство за професионална квалификация–
ЮЗУ “Неофит Рилски” –2004 г. 
Свидетелство за професионалноквалификационна
степен - IV – ДИУУ гр. София –2014 г.
Свидетелство за професионалноквалификационна
степен - V – ЦИУУ гр. София –1998 г.
Свидетелство за поддържаща квалификация –
ЦИУУРК гр. София – 1992 г.



Първа до лекарска помощ – второ ниво – 2022 г.
Иновативно училище – 2021 г.
Компютърно моделиране и информационни  технологии –
5. клас -2021 г.
Управление на качеството в образованието. Изработване и 
въвеждане на система за проследяване на качеството в 
училището. Сомооценка и подготовка за инспектиране на 
НИО - 2020 г.

Приложение 6. Квалификации



Портфолио на учителя и детето. Самооценка и атестация в 
образованието - 2020 г.
Обучение в електронна среда - 2020 г.
Първа долекарска помощ - 2020 г.
Сертификат „Съвременни форми за обучение и 
практиктически начини за използването им - 2019 г.
Създаване на динамично учебно съдържание – Office MIX -
2018 г.
Удостоверение – Методика на обучението по безопасност 
на движението по пътищата в V-VII клас – 2018 г.
Удостоверение – Компютърно моделиране в началното 
училище – 2018 г.
Удостоверение – Облачни технологии- Офис 365 – 2017 г. 
Грамота за конкурс по превенция на наркоманиите-2017 г.

Приложение 6. Квалификации



Сертификат  “Дигитални компетенции в 5. 
клас - мисия възможна!“ – 2017 г. - уебинар
Сертификат „Как се преподава предприемачество на 
петокласници“ – 2016 г. - уебинар
Сертификат  “Управление на дисциплината в класната 
стая“ – 2015 г.
Сертификат  „Подкрепа на личностното развитие на де-
цата със специални образователни потребности“-2014 г.
Сертификат  „Учене в толерантност“ – 2014 г.
Сертификат  „Разработване на мултимедия
с Prezi“ – 2014 г.
Сертификат  „Разработване на електронно портфолио
на учителя“ – 2014 г.

Приложение 6. Квалификации



Приложение 6. Квалификации

Удостоверение за завършен курс – „Създаване  и 
публикуване на уеб страници“ – 2013 г.
Сертификат  „Педагогически технологии за работа
с деца с емоционални проблеми“ – 2013 г. 
Сертификат за ръководство на ученици в Трето 
регионално  състезание по информационни
технологии - 2012 г.
Сертификат  „Артпедагогика и арттерапия на
ученици със СОП“ – 2012 г.

Удостоверение за обучение–„Стъпка по стъпка“– 2010 г.
Грамота за ръководство на ученически проекти
в Първо регионално състезание по информационни            
технологии – 2010 г.



Приложение 7. Проекти

 Проект «Успех» – 2012 г./2013 г.

 Проект «Успех» – 2013 г./ 2014 г.



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и 
повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи 
специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни 
и инвестиционни фондове
 Проект «Твоят час» – 2016 г./ 2017 г.
 Проект «Твоят час» – 2018 г./ 2019 г.
 Занимания по интереси- 2018г./2019 г.
 Занимания по интереси- 2019г./2020 г. 
 Проект «Образование за утрешния ден» – 2020 г. Платформа за 

управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по 
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. 



 Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно 
образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове – юни 2022 г. 

 Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно 
образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове – октомври 2022 г. 






