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Представяне
Име: Илияна Костадинова Тинчева

Националост: българска

Имейл: : ilianatincheva@gmail.com

Тип на институцията: Училище

Име на училището: ОУ „Христо Ботев“, село Мосомище

Заемана длъжност: Старши

учител в начален етап



Образование и образователно-

квалификационна степен

 1. Образование: висше, степен – магистър

Специалност: предучилищна и начална 

педагогика

 2. Професионална квалификация: V

 3. Професионален опит: От 01.09.1994г. до 

10.09.1995г. - начален учител в ОУ „Иван Вазов“- с. 

Буково;

 От 11.09.1995г. до момента - ст. учител в начален 

етап в ОУ „Христо Ботев“ - с. Мосомище



„Децата са като пеперуди, носени от вятъра...

Някои могат да се издигнат по-високо от другите, 

но всички те летят по най-добрия начин, на който са 

способни. 

Защо да ги сравняваме една с друга? 

Всяка една е различна. Всяка една е специална.

Всяка една е прекрасна.“

Мария Монтесори



Философия на преподаване

 1. Вярвам, че да бъдеш учител е призвание, което се състои от талант, знания и умения 
за комуникиране.

 2. Добрият учител прелива от обич към децата, знае какво чувстват, мислят и е търпелив 
с тях.

 3. Добрият учител знае как да седи правилно на бюрото, но предпочита да е прав, за да 
е близо до децата.

 4. Добрият учител се усмихва искрено на децата, като споделя с тях както радостите, 
така и проблемите им. 

 5. Добрият учител хитро затваря очи при детските номерца и хвали дори и най-малките 
им успехи. 

 6.Добрият учител умело приобщава родителите към живота на класа.

В ръцете си държим бъдещето. Всичко започва от детството и всичко нататък зависи от него. 
Много неща могат да почакат, децата – не!

Заставайки пред тях, аз винаги предварително обмислям отговорите на три въпроса: 

КАКВО предлагам на децата?

ЗАЩО го предлагам?

КАК го предлагам?

Това е част от моята философия на преподаване.



Стратегии на преподаване

 1. В работата си се стремя да развивам творческото мислене и 

въображение на всяко дете.

 2. Насочила съм усилията си към усвояване на новите компетенции за 

социализация към екипност на работа.

 3. Достъпен, забавен и интересен начин на развиващо обучение.

 4. Използване на интерактивни игри, методи и информационни 

технологии за модерно образование на децата.



Принципи на преподаване

 1. Основните принципи на преподаване, които използвам са свободата и 

личния избор на ученика.

 2. То само изгражда своето собствено „аз“, самостоятелно решава в кой 

етап от живота си кой „прозорец“ за познания да отвори и да направи 

възможно възприемането на определени умения и знания.

 3. Девизът на педагогиката на Монтесори е: „Помогни ми да се справя 

сам!“



Методи на преподаване

 1. Индивидуалният подход към всяко дете го кара да се чувства 

специално.

 2. Играем, значи учим! – интерактивни, дидактични, подвижни, музикални 

игри – всичко се учи по-лесно, когато е на игра.

 3. Важно е детето да види – наблюдението и демонстрацията са най-

добри.

 4. Развитие на нагледно-образно и логическо мислене на ученика –

беседата и разказът ми помагат за това. 

 5.Работа в екип.

 6. Използвам мултимедийни продукти в ежедневието си: технически 

пособия – мултимедиен проектор, както и софтуерни продукти –

програмите от Microsoft Office, Power Point, различни програми за 

обработване на снимки и изображения и за изработване на презентации, 

свързани с работата ми в клас, електронните уроци от издателствата, 

научнопопулярни видеофилми в интернет мрежата. 



Отговорности на учителя

 1. Общи:

 участвам в провеждането на квалификационно – методическа дейност по 
всички образователни направления;

 участвам в дейности, свързани с подготовката, организирането и 
провеждането на оценяването на входното и изходното равнище и на 
националното външно оценяване на знанията и уменията на учениците от 
съответния клас;

 анализирам и обобщавам резултатите, получени от оценяването на входните и 
изходните равнища и от националното външно оценяване по всички 
направления;

 2.Изпълнявам и други задължения, произтичащи от спецификата на 
длъжността:

 планирам подготовката на учебния процес.

 изграждам общи знания, умения и ценности в клас.

 диагностицирам и отчитам  постиженията на децата.

създавам позитивна работна атмосфера.

 опазвам живота и здравето на учениците.



Организационни умения и компетенции
 1. Организиране и провеждане на педагогическата дейност в съответствие с 

изискванията, определени с различните нормативни и образователни документи.

 2. Своевременно и коректно водене на задължителната документация свързана с 
педагогическата дейност.

 3. Участие в педагогически съвети и изпълнение на техните решения;

 4. Участие в различни организационни и методически форми и инициативи, 
свързани с дейността на учебното заведение;

 5. Активно участие в методическото обединение на началните учители, а от 
учебната 2022/23г. съм негов председател.

 6. Отговорност към състоянието и обогатяването на материално-техническата и 
учебна база.

 7. Отлични умения за работа в екип.

 8.Активни участия в Европейски проекти на МОН и в проекти на училището

9.Умения  и компетентности за  работа в ОРЕС.

Артистични умения и компетентности 
 Отлични умения в изобразителното изкуство

 Отлично актьорско майсторство 

 Отлични умения в певческото и танцово изкуство

 Отлични спортни умения

 Добро владеене на английски език



 Работа по европейски проект „Твоят час“                                                                                      
2016 – 2017 год.                                                                            

 Работа по европейски проект  ,,Твоят час“ -
2017 /2018 год.   

 Работа по национална програма „Занимания по интереси“ 
/клуб „Чети и играй“/ 2018/2019 год.

 Работа по национална програма „Занимания по интереси“ 
/клуб „Чети и играй“/- 2019/2020 год.

 Работа по европейски проект ,,Подкрепа за успех“ –/клуб  
„Математика“/-2020/2021 год.

 Работа по национална програма ,,Занимания по интереси“ 
/клуб ,,Училищен театър“/2021-2022г

 Работа по национална програма “Заедно в грижа за всеки 
ученик“-2020/2021г.;  2021/2022г.

Участие в проекти



 „Компютърно моделиране в начален етап.“ -10.12.-10.01.2018г.-1 
кредит

 „Съвременни форми на обучение и практически начин за 
използването им.“ – 04.07.2019г.

 „SELFIE 2018-2019, session 2.’’-25.02.2019г.

 „Първа долекарска помощ- Основен курс.“ -05.02.2020г.-1 кредит

 „Обучение в електронна среда.“ -30.10-01.11. 2020г.

 „Иновативни подходи при преподаване в електронна игра.“ – 15.05.-
20.05.2021г.-2 кредита

 „Подготовка за реакция при наводнения и последващи кризи.“ – 29-
30.07.2021г.

 “Първа долекарска помощ”-Основен курс ,второ ниво/31.10.22г.-1 
кредит

 Иновативно училище-07.09.21г.-3 кредита

Участие в обучителни курсове за повишаване

на професионалните компетентности:



 „Актуални проблеми на обучението и възпитанието 
по БДП в СУ и детската градина“. – 01.09.2020г.-2 
кредита

 „Прилагане на инструментариума за ранно 
идентифициране на ученици в риск от 
преждевременно напускане на образователната 
система и за диференциран подход при определяне 
на потребностите им от предоставяне на 
индивидуална подкрепа.“ – 07.06.-09.06.2021г.-1 
кредит

 „Портфолио на учителя и детето. Самооценка и 
атестация в образованието.“ –08.09 2021г.-1кредит

 „Управление на качеството в образованието. 
Изработване и въвеждане на система за 
проследяване на качеството в детската 
градина/училището. Самооценка и подготовка за 
инспектиране на НИО.“ – 10.09.2021г.-2 кредита



24.05.2022г.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР БЛАГОЕВГРАД

ПРОЕКТ 
„ТВОЯТ 
ЧАС“-
2017г



2018г



Читалище „Никола Вапцаров“-с.  Мосомище-2018г.



МАЖОРЕТЕН 
СЪСТАВ НА 
УЧИЛИЩЕТО
-2016-2020г.
Ръководител: 
Илияна 
Тинчева



ЗДРАВ ДУХ В 
ЗДРАВО 
ТЯЛО-2019г.







-

2018 година



Учебни 2018 – 2020г.  

Участия в проект 

„Чети и играй“. 



Участия в 
състезания и 
проекти-2018-
2021г.





Проект “ Слънчева 

система“-2019



Проект “ Моето родно селище“-2019





Проект “ Чети 
и играй“-
2020г.



Проект “ Чети и играй“-2020г.



Съвместна инициатива с кмета на с . Мусомище , г-н Либяховски









Учебни 2020 – 2022г.





Среща-разговор с известния детски писател от гр. Гоце Делчев- Иван Мишев







Заслужени грамоти и медали от 

състезанието по математика –Многознайко



Интересен урок по 

музика









2. клас



Съвместна инициатива с родители и ученици 

от трето ОУ „Братя Миладинови“-2022г.



Успешно представяне в състезанието “Аз рисувам“ 





Личен принос за подобряване материалната база 

на училището




