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Представяне: 

 

 

През 1991г. завърших УИ “ Дичо Петров“ гр. Смолян ,със 

специалност БЕЛ, Фр.език и Музика. 

От същата година започнах педагогически стаж в СОУ 

“Христо Смирненски“ гр. Койнаре и към момента - 2017г. 

имам непрекъснат педагогически стаж 27 години в същото 

училище. 

 

 

 

Професионална квалификация и 

опит: 

 

- Диплом от УИ “Дичо Петров „ - гр. Смолян 

 

-Удостоврение за завършен курс на обучение „Базови и 

специфични компютърни умения –Windows,MS Office-

Word,Power Point ,Internet 



 

- Certificate of Achievement Europen Centre -

A1,A2,B1,B2 

 

-  Сертификат Envision 

 

-Сертификат-„Практически проблеми при комуникацията 

и документирането на случаи на насилие върху дете и на 

тормоз. 

 

-Удостоверение-„Изграждане на базисни умения за работа 

с електронна среда за обучение Moodle 2.0 

 

-Сертификат –„Работа в мултикултурна среда“ 

 

-Сертификат –„Формиране на знания румения и 

компетентности за оценяване на учениците“ 

-Сертификат-„Интерактивна технология за образование в 

мултиетническа среда“ 

 

-Удостоверение –„Обучение и грижа за децата и 

учениците със СОП“ 



Педагогическа философия на 

учителя: 

Учениците трябва да се учат да учат,да развиват 

потребностите. 

Образованието е процес,продължаващ цял живот 

Учителят учи не само учениците,но и себе си. 

Учителската работа е творческа. 

 

„|Да си учител е майсторство ,то не е обикновен 

занаят,нещо повече –то е цяло изкуство!“ 

Успехът през призмата на моите 

Ученици: 

 

През дългогодишния си педагогически стаж съм се 

стремяла да създам приемственост между класовете,които 

съм изпратила и тези ,които съм приела. 

Това започва още от първия учебен ден ,когато големите 

каки и батковци съпровождат първокласниците при 

прекрачването на училищния праг за първи път. 

По идея на мои ученици бяха реализирани от сценарии, 

игра – режисиране и заснемане на филмови прожекции. 



Участваме заедно в различни инициативи организирани от 

организации , с които училището си партнира. 

  

Информация за връзка: 

СУ“Христо Смирненски“-гр.Койнаре 

тел. за връзка : 0879827408 

Приложения: 
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