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Резюме 
  Образование 

 2002 г. – ВТУ” Св. св. Кирил и Методий” гр. В. Търново – магистър по 

специалност Информатика и професионална квалификация 

Информатик 

 2003 г. – ВТУ” Св. св. Кирил и Методий” гр. В. Търново - професионална 

квалификация учител по Информатика и информационни технологии 

 

 Професионален стаж 

 От 2009г. - учител по информатика и информационни технологии в СУ 

„Христо Смирненски“, гр. Койнаре 

 2008 г. - учител по информатика и информационни технологии в ТГ 

    „Васил Априлов”, гр. Червен бряг 

 2004 – 2008 г. - учител по математика и информационни технологии в 

ОУ „Васил Левски”, с. Голям извор  



Философия на преподаване 
Подготовката на учениците за бъдещия им успешен живот и работа е най-важната 

цел на училището на 21-ви век. Затова : 

 поставям акцент върху създаването на личности, които са творчески и 

гъвкави, устойчиви, умеят да си сътрудничат, да решават проблеми,  да 

мислят критично и да действат по нетрадиционен, аналитичен начин; 

 за мен е важно  да използвам новите технологии за персонализация на 

обучението и за обучение навсякъде и по всяко време; 

 считам, че ученикът трябва да бъде в центъра на учебния процес - учителят 

трябва да е медиатор, докато учениците конструират своето собствено 

разбиране за света около тях; 

 от съществено значение е всеки ученик да поддържа своята индивидуалност 

през целия процес на обучение, като същевременно уважава и зачита всички 

аспекти на обществото.  

„Учи децата как да мислят, а не какво да мислят.“ 

Сидни Шугармен 

 



Отговорности на учителя  

/учебна програма/ 

 Планиране, подготовка и провеждане на учебния процес по информационни 

технологии съобразно Държавните образователни изисквания. 

 Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, 

даващи оптимален резултат, мотивират учениците и стимулират 

личностното им развитие. 

 Обогатяване на учебния процес с интересни факти и занимателни елементи. 

 Формиране на положителни нагласи към ученето, изграждане на стратегии 

за активно и самостоятелно учене и за учене през целия живот. 

 Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на 

учебния процес. 



„Ако детето не може да учи по начина, по който го учим, 

може би трябва да научим начина, по който то ще се научи.“ 

Ignacio Estrada 

Методи на преподаване 

 
Дигиталната култура е ключово умение за успешен живот и професионална 

реализация в съвременното общество. За да добият такава, на учениците са 

необходими както теоретични знания, така и практически умения. 

За по-лесно усвояване и актуалност на теоретичните знания използвам 

електронни уроци, интерактивни презентации, онлайн кръстословици и 

тестове, видеоклипове.  



Методи на преподаване 

  Обичам да работя  по модела «обърната класна стая». 

Учениците предварително намират информация от различни 

източници и създават компютърен документ – текст или 

презентация, а в час се дискутира по темата, фокусира се  

върху разбиране, контекстуализиране и оползотворяване на 

информацията, а не само запаметяването й.  



Методи на преподаване/ стратегии 

  В усвояването на практически умения използвам проектно-ориентирания 

модел на работа, чрез който се усвояват трайни знания и се осъзнава 

предназначението на инструментариума в използваното програмно 

средство. 

 В центъра на учебновъзпитателния процес поставям ученика с неговата 

познавателна, емоционална и творческа дейност: да решава проблеми, да 

твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си.   

 Използваните методи и модели дават оптимален резултат в конкретна 

учебна ситуация, реализират вътрешнопредметни и междупредметни 

връзки и са моята образователна стратегия за повишаване мотивацията на 

учениците за учене и стимулиране на личностното им развитие.  



Обратна връзка 

 Като форма на обратна връзка използвам нестандартизирани 

тестове, презентации и  проекти  – индивидуални и групови.  

 Поощрявам  учениците, които работят бавно и несигурно.  

 Поставям ясни критерии за оценяване на писмените работи, тестове 

и проекти.  

 Ценя свободата на мислене и поощрявам идеите на учениците.  



Бъдещи планове 
 Формално, неформално и най-вече самостоятелно учене с цел повишаване 

на професионалната пригодност и социална интеграция. 

 Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката, методиката 

на преподаване по информатика и информационни технологии и други. 

 Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи, нови 

и интересни методи, средства и материали, подходящи за съответната 

тема. 

 В рамките на философията за „учене през целия живот” всеки човек, 

независимо от професионалната област, не трябва да спира своето 

саморазвитие.    

 


