
Старши учител начален етап  

в СУ,, Христо Смирненски” 
гр. Койнаре 



 Началният учител е този, който 

за първи път въвежда децата в 

храма на науката!  

 

 Тук започва тяхната подготовка 

за бъдещи творци на 

материални и духовни блага!  

 

 Ето защо резултатите от 

финала много зависят от 

старта! 



  

   Представяне 

   Професионална квалификация и опит 

   Педагогическа философия на учителя 

   Извънкласни и извънучилищни 

мероприятия 

   Информация за връзка 

   Приложения  



  

През 1994г. завърших   Шуменски 

университет ‘’Константин Преславски’’- 

специалност: Начална училищна 

педагогика.  

През септември същата година започнах работа в 

НУ ‘’Отец Паисий’’ – гр. Койнаре до юни месец 
2008г.  

От септември 2008г. до днес работя като начален 

учител в СУ’’Христо Смирненски’’ гр.Койнаре.  

 

Общ трудов стаж 24 години. 

 



 

   Диплома от Шуменски университет с магистърска степен 

  Сертификат за завършено обучение по темата:,, Интерактивни 

методи на работа в мултикултурна среда” 

  Удостоверение за участие  в семинар на тема : ,,Обучение и 

грижа за децата със специални образователни потребности. 

Закон за предучилищното и училищно образование и Наредба 

за приобщаващо образование” 

 Сертификат за преминато обучение за работа с 

образователен софтуер ,,Envision”  

  Удостоверение за повишаване на квалификацията на тема: 

‘’Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП’’ 

 Сертификат на тема: ‘’Обучение на педагогически 

специалности за формиране на знания,умения и 

компетентности за оценяването на учениците 

 Удостоверение-Курс за формиране на специфични умения за 

работа в училищни комисии по БДП. 
 



 Благодатен е трудът на учителя. Истинското е светлината в очите на 
учениците, които са признателни за това, което си им дал. Учителят 
работи с най-финото – човешкия материал, затова човечността в 
отношенията учител – ученик е условие за поява на благоприятни 
познавателни ситуации, ученето става откривателско, ученикът 
работи интензивно, с целия си капацитет. Взаимното доверие, 
подкрепа, готовност за творческо взаимодействие също са условие 
за успех.  

 Основният урок, който трябва да научат, е: „Нищо в тоя живот не се 
дава наготово!“. Ако чакат наготово, практическата полезност е 
нулева..  

Непрекъснато работя върху:  
 Създаване на подходяща атмосфера, психичен комфорт, при 

които ученикът желае да учи и се чувства приятно.  

 Развиване на уменията и умножаване на знанията  
 Любов към знанието и ученето   
 Развиване умения за размисъл, логическо мислене, умения за 

анализиране  
 Развиване на личностни и нравствени качества  

 Осигуряване качествена информация на родителите  
 Свободно изявяване на творческата енергия и личностна изява  
 Предразполагане на учениците сами да искат да търсят знанието  

 



  

 Ръка за ръка с педагогическата дейност вървят 
извънкласните и извънучилищните дейности, които 
спомагат за развиване на детския творчески 
порив, така че всяко дете да живее пълноценно и 
да придобива с радост допълнителни знания и 
умения, което спомага за израстването му като 
самостоятелно мислеща и отговорна личност, да 
формира норми и правила на поведение, 
поощрява творчеството и инициативността. 
Третокласниците с желание и радост се включиха 
в следните изяви:   

 Тържествено честване на Първи ноември – денят 
на народните будители. 

 



 “ Правилният подход при обучение на 
деца е , да се отнасяте към тях като 
към нормални човешки същества.” 
(Рудолф Дрейкърс)  

 “Ако искаш да те обичат, обичай!” 
(Луций Аней Сенека )  

 Ето моята тайна. Много е проста: 
истински се вижда само със сърцето. 
Същественото е невидимо за очите.”  

   (Из “Малкият принц” - Екзюпери) 



 цари уважение към подрастващите; 

  усвояват се житейски умения; 

  учениците се учат от собствените 

грешки; не се чувстват потиснати при 

евентуален провал и свикват да 

работят един с друг, вместо да се 

съревновават;  

 учители и ученици търсят заедно 

решение на учебните задачи 



 Използване на ИКТ в обучението: 
презентации;  

 тестове за проверка и оценка на 
учебни постижения 

• Тестове  

• Работни листове  

• Проекти  

• Игри  

• Задачи за самостоятелна работа  



 Извънкласни дейности:  

Галерия /снимки/ 





Бисерка Цекова Диновска  

СУ,, Христо Смирненски”  

 гр. Койнаре 

E-mail:bcdk@abv.bg 

 

 

 

 

 


