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 Лични данни

 Образование

 Трудов стаж

 Квалификации

 Умения и компетенции 

 Философия на преподаване



Име: Стефка

Презиме: Атанасова
Фамилия: Дюлгерова

Настояща месторабота: Основно училище  «Христо Ботев»,

с. Мосомище

Националност: българска
Адрес: гр. Хаджидимово, обл. Благоевград

Рождена дата: 26.03.1980 г.

Образование: Висше
Заемана длъжност: Учител група ЦДО прогимназиален етап

Информация за връзка:

E-mail: stefka.dyulgerova@abv.bg



 Висше образование :

Софийски университет «Климент Охридски» гр. София
Специалност: Начална училищна педагогика

Степен: Магистър

 Придобити следдипломни квалификации: 
• ЮЗУ « Неофит Рилски», 

Учител по икономически дисциплини
• Софийски университет «Климент Охридски» гр. София,

Учител по Информационни технологии 5-7 клас. 

 Средно образование:

Пето СУ „Георги Измирлиев”, гр. Благоевград, 1998г.



 Дата: От 01.09.2021г. - до настоящия момент

 Име и адрес на работодателя:

Основно училище „Христо Ботев“, с. Мосомище

 Сфера на работа: Образование

 Заемана длъжност:
Учител група ЦДО, прогимназиален етап
Учител по Химия и опазване на околната среда
Учител по Биология и здравно образование.



 Добрият учител е този, който умее да преподава качествено и образно,

на достъпен и разбираем език, да усъвършенства знанията и опита си, 

да умее да приема съвети и критика.

 В моята учебно-възпитателна работа централно място заема ученика 

като личност. Фокусирам работата си така , че да откривам 

индивидуалните потребности на учениците и да ги поощрявам. 

 Вярвам, че всеки ученик има силни страни и целта на образованието 

е да ги открива и доразвива. Важно е да се дава положителна оценка 

не само на постижения, но и за положени усилия и старание.



 В работата си се стремя да спечеля доверието на учениците, 

да провокирам тяхната любознателност и интерес.

Така ден след ден да трупат знания, умения и да се превърнат в хора с 
активна гражданска позиция и стойностни морални ценности в живота.

 Мотивиране на учениците да изказват и имат собствено мнение и да 
го отстояват.

 Стремя се да балансирам между либерализма в преподаването и 
спазването на дистанция и авторитет.

 Стремя се към обективност и безпристрастност.



 Планиране и подготовка на учебния процес;

 Провеждане на обучение за усъвършенстване на 

учебното съдържание;

 Провеждане на консултативна дейност с учениците;

 Използване на подходящи стратегии, методи и техники 
които:

- дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;
- отговарят на различни образователни потребности на 

учениците;
- мотивират учениците и ги стимулират;

 Обогатяване на учебния процес с интересни факти и
занимателни елементи.



 Според мен, добрият и актуален учител трябва да умее да 

съчетава според нуждите и целите на уроците си, 

традиционните методи и модерните методи на преподаване,

защото съвременните ученици се вълнуват от съвременните

ИТ и мобилни устройства. 

 Целта на всеки учител е да привлече любопитството и 

вниманието на учениците си към преподавания материал. 

Затова всички форми на преподаване, които водят до това

са добри и ползотворни,след като вниманието на учениците

е съсредоточено върху дейностите в класа.





Великденски празници



Завършени квалификационни курсове:
Удостоверение № ПДП_ ОК2_424 / 07.11.2022 г.

“Първа долекарска помощ -

Основен курс“ (второ ниво), присъствена
и дистанционна форма.



Като млад учител 
ще се стремя  да 
вземам участие в 
курсове, семинари,  
уебинари, с цел 
повишаване на 
квалификацията 
и поддържане на 
съвременно и 
актуално ниво на 
преподаване.


