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Сфера на работа - образование
 Трудов стаж – 34 год.                                                   

Образование и обучение                                                                                                       

 Колеж за начални и прогимназиални учители        

“ Дичо Петров” , гр.Смолян

 Български език и литература     

 Немски език  

 Труд и техника

 ПУ “Паисий Хилендарски”, гр.Пловдив                                
Българска филология



Професионална дейност
 01.09.1988 год. – 31.08.1989 год.

СОУ ,, Св. Св. Кирил и Методий“, с.Брезница

 01.09.1989год. – 2022год.                                                  
ОУ “ Христо Ботев”, с.Мосомище
Преподавател по:                                                    
Български език и литература;                                         
Немски език;                                                          
Домашна техника и икономика;                             
Технологии



Моите водещи идеи в 
преподаването

 “Образованието не е, за да преобразява хората или 
да ги развлича, или да ги прави експертни 
техници. То е, за да освободи мисълта им, да 
разшири хоризонтите им, да подхрани интелекта 
им, да ги научи да мислят правилно, ако е 
възможно.”                                                            

Робърт Хътчинс

 “Работата на учителя е да накара учениците си да 
прозрат в собствената си вътрешна сила и 
жизнеспособност.”                                                      

Джоузеф Кембъл



Философия на преподаването
Споделям основните идеи, залегнали във Философията на  

преподаване на отговорния учител:

 Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно 
на достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията 
и опита си, да умее да приема съвети, да приема критика.

 Философията за образованието на отговорния учител винаги поставя 
в центъра ученика.

 И най-подготвеният учител не може да постигне успех, ако не отчита 
индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене. 
Много важно е индивидуалните различия  да уважават и поощряват.

 Отчитам важната ролята на семейството и се стремя заедно с 
родителите да работим върху развиването на индивидуалните 
потребности на ученика.

 Отговорното преподаване включва идеята, че съвременните млади 
хора трябва да се учат и чрез преживяванията си, събитията от 
реалния живот, които са значими за тях.



Методи на преподаване

 Провокация на мисленето – анализ, синтез, обобщение, разсъждение, 
умозаключение

 Дискусия – начин на изразяване на позиция 

 Писмени разработки / преразкази, съчинения, есета/

 Упражнения за интерпретиране на текстове по зададени параметри 

 Упражнения за трансформиране на отделни езикови елементи и на 
цялостни текстове 

 Тестови задачи с избираем отговор 

 Задачи с отворен отговор 

 Игрови дейности, презентации, иновативни методи, целящи да 
предизвикат интереса на учениците и да повишат мотивацията им за 
учене 

 Лекционен метод



Квалификация
 Удостоверение за завършено обучение “ Базови и специфични компютърни умения 

на учители по български език и литература” – 14.04.2006г.  
 Сертификат за участие в първата научно – практическа конференция на тема 

“Училището  - желана територия на ученика” – 17.03.2007г.  
 Сертификат за завършен курс  на тема:,, Интерактивни методи на обучение” –

2008г. 
 Сертификат за участие в практически семинар на тема:,, Повишаване на 

мотивацията за учене” – 18. 06. 2011г.   
 Сертификат за участие в практически семинар на тема: ,, Проектно – базирано 

обучение” – 15.12.2012г.       
 Сертификат за завършен квалификационен курс на тема: ,, Формиране на 

предприемачески умения в прогимназиален етап на българските училища”  -
10.02.2013г.  

 Сертификат за завършен квалификационен курс “Обучение на педагогически 
специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в 
интеркултурна среда” – 17.03.2014г. – 21.03.2014г.  

 Сертификат за участие в практически семинар на тема: ,, Управление на 
дисциплината в класната стая” – 28.03.2015г.  



Квалификация
 Удостоверение за повишаване на квалификацията по методика на обучение на 

учениците по БДП в V – VІІІ клас – 30.09.2016 /2квалификационни кредита/
 Удостоверение за завършен обучителен курс на тема ,, Иновации в обучението по 

бълг.  език в 5.клас … „ – 16.02.2017год. – 14.03.2017г0д./1 квалификационен кредит/
 Удостоверение за завършен обучителен курс на тема: ,, Извършване на вътрешна 

оценка на качеството в образователната институция“ – 20.04.2017год. –
23.04.2017год. / 2 квалификационни кредита /

 Удостоверение за завършен обучителен курс на тема: ,, Power Point 2016: Създаване 
на динамично учебно  - съдържание – Office MIX“ – 24.11.2018г. – 25.11.2018г.                   
/1 квалификационен кредит/

 Свидетелство за придобита пета професионалноквалификационна степен –
Департамент за усъвършенстване на учители  / Софийски университет ,, Климент 
Охридски – 19.10.2018г0д. /

 Сертификат за завършен обучителен курс на тема ,,  Съвременни форми за 
обучение и практически начини за използването им“ – 04.07.2019год.

 Удостоверение за завършен обучителен курс – Първа долекарска помощ – Основен 
курс – 05.02.2020год./1 квалификационен кредит/ 

 Удостоверение за повишаване на квалификацията - Интерактивни технологии и 
техники в обучението по БДП / Център за продължаващо обучение, Русенски 
университет ,, Ангел Кънчев“ – 01.09.2020год. /2квалификационни кредита/



Квалификация
 Удостоверение за завършен обучителен курс на тема: ,, Иновативни подходи при 

преподаване в електронна среда“ / Университет ,, Ангел Кънчев“, гр. Бургас –
21.05.2021год. /2квалификационни кредита/

 Удостоверение за завършен квалификационен курс на тема: ,, Прилагане на 
инструментариума за 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“ / Югозападен 
университет ,, Неофит Рилски“, гр. Благоевград – 07.06.2021год. /1квал.кредит/

 Удостоверение за завършен обучителен курс на тема:,, Портфолио на учителя и 
детето. Самооценка и атестация в образованието“ / Тренинг и обучителен център   
,, Щастие“ – 08.09.2021год. / 1квалификационен кредит/

 Удостоверение за завършен обучителен курс на тема: ,, Управление на качеството в 
образованието. Изработване и въвеждане на система за проследяване на 
качеството в  училището. Самооценка и подготовка за инспектиране в НИО“ / 
Тренинг и обучителен център ,, Щастие“ – 10.09.2021год./ 1квалиф.кредит/

 Удостоверение за завършен квалификационен курс на тема: ,, Иновативно 
училище“ / Кабината БГ ООД , гр. София – 10.09.2021год. /3 квалиф.кредита/ 

 Удостоверение за завършен квалификационен курс на тема: ,, Първа долекарска
помощ – Основен курс (Второ ниво )“ / Център за образователни инициативи,       
гр. София – 07.11.2022год. /1квалификационен кредит/



Проекти
 Работа по европейски проект „Трансгранично сътрудничество: България – Гърция –

Македония“- участие във фолклорен фестивал в гр.Гоце Делчев   
 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 „Художествено 

слово“/ 
2018 – 2019 год.

 Работа по национална програма „Занимания по интереси“ /клуб „Художествено 
слово“/ 

2019 – 2020 год.  
 Работа по европейски проект ,, Подкрепа за успех“ 

2020 – 2021 год. 
 Работа по национална програма ,, Занимания по интереси“ / клуб ,, Художествено                                               

слово“ 
2021 – 2022 год.

 Работа по национална програма ,, Занимания по интереси“  / клуб ,, Художествено 
слово“
2022 – 2023 год.   





Училище любимо …
Призванието да бъдеш учител!

Предизвикателството да бъдеш учител!

 Учим

 Забавляваме се

 Творим



Незабравими моменти от работата ми като учител по 
БЕЛ, като класен ръководител и ръководител на клуб 
,, Художествено слово“



Обсъждане на сценарии 
за предстоящи тържества



Прекрасните актьори от клуб ,, Художествено слово“



Коледно 
тържество, 
организирано от 
членовете на 
клуб                      
,, Художествено 
слово“



Клуб ,, Художествено слово“

Представяне на 
традиционен за 
селото обичай –
Посрещане на 
коледари



Клуб ,, Художествено слово“

Участие в 
тържествения 
концерт, 
посветен на 
празника на 
селото -
Никулден



Първият учебен ден
Випуск 2018; Випуск 2021



Участие в туристическия поход 
,,Освободителите на 
гр.Неврокоп“



Клуб ,, Художествено слово“

Драматизация на съвременния 
вариант на приказката ,, Дядо и 
ряпа“



Моменти от часовете по 
БЕЛ и Час на класа – випуск 
2018; випуск 2021





Ученическо самоуправление в часовете по БЕЛ



Отлично представяне на Национално състезание ,, Родна реч“



Добре дошли в пети клас ! 

Учебна 2022 – 2023г.  На добър час!

2021 -2022г.



Създадохме книга 
на Народните 
будители



Включваме се с огромно желание във всички празници и инициативи 



Клуб ,, Художествено слово“  



Уроци по родолюбие в часовете по БЕЛ


