
На Поля Петкова  



Лична информация 

Умения и компетенции 

Педагогическа дейност 

Разработени проекти 

 



Родена : 20.02.1975 г. 

Месторождение: гр. Кнежа 

Местоживеене: гр. Койнаре, обл. Плевен, 

Ул. “Милчо Симеонов” № 29 

Длъжност : Старши учител ЦДО 

Месторабота: СУ “Христо Смирненски” гр. 

Койнаре , обл. Плевен 

 

 

 

 



Образование и обучение: 

 Висше: Югозападен университет “Неофит 

Рилски” гр. Благоевград – Магистър по 

специалност Българска филология 



Професионален опит: 

 Общ трудов стаж: 14 години и 8 месеца 

 Педагогически трудов стаж:12 години и 8 месеца 

 В момента Старши учител ЦДО – 

прогимназиален етап СУ “Христо Смирненски” 

 

 



Сертификат : Обучение на педагогическите 

специалисти за превенция на училищното 

насилие, агресията и други негативни прояви. 

 

Удостоверение: “Изграждане на базисни умения 

за работа с електронна среда за обучение 

MOODLE 2.0+” 



Обучение : “Създаване на привлекателна, 

подкрепяща и мотивираща образователна среда в 

образователните институции за млади 

педагогически специалисти” 

Удостоверение : “Обучение и грижа за децата и 

учениците със специални образователни 

потребности. Закон за предучилищното и 

училищното образование и наредба за 

приобщаващо образование.” 



Затвърждаване на учебното съдържание и 

усъвършенстване на уменията. 

Пренос на знания в нови учебни ситуации. 

Развиване на умения за учене и самостоятелно 

справяне с поставените задачи. 

Формиране на положително отношение към 

учебния труд. 



Разгръщане на творческия потенциал и 

въображението. 

Стимулиране на любознателност и стремеж към 

изява. 

Усъвършенстване на комуникативните 

способности. 

Максимално развиване на индивидуалните 

способности. 



Задачи 
 Проучване на индивидуалните възможности на 

учениците. 

 Работа с учебници и учебни помагала. 

 Прилагане на индивидуален подход към децата 

съобразен с особеностите на тяхното развитие. 

 



Задачи 
 Създаване на благоприятна атмосфера в групата 

с цел максимално развитие на способностите на 
всички ученици. 

 Формиране на умения за индивидуална и 
групова работа по време на самоподготовката. 

 Активно стимулиране на мисловните процеси, 
обогатяване на речевата култура, изразяване на 
завършена мисъл и концентриране на 
вниманието. 



Задачи 
 Формиране на личност с висока култура и 

знания. 

 Изглаждане на конфликти, недоразумения и 

негативни постъпки. 

 Формиране на съзнателно отношение, лична и 

колективна  отговорност за опазване на 

училищната собственост. 



 Кандидатствахме по НП “Осигуряване на 

съвременна образователна среда”. 

 Модул “Подкрепа на целодневното обучение”. 

 Спечелихме финансирането с разработения от 

нас проект “Забавлявам се, уча, творя”, чрез 

който обзаведохме съвременна класна стая за 

учениците от целодневно обучение. 




