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 Общи сведения 

Име:Стела Любомирова Стефанова 

Длъжност: Начален учител – ЦДО 

Родена: 19.12.1976 год. в гр.Червен бряг 

Сл.телефон: 0879/827411 

E-mail:stela_stefanova76@abv.bg 

 

Трудов стаж – 14 год., педагогически – 8 год.          

От 03.01.2001г.до02.09.2002г. в 53-то ОУ“Николай 

Хрелков“-гр.София                                                      

От 18.05.2006г.до14.07.2006г.в ЦДГ“Пролет“-

гр.Койнаре 

От 25.10. 2011 год. до този момент в СУ “Христо 

Смирненски”-гр. Койнаре 

 

 

 



Образование и допълнителна квалификация 

Образование и обучение: 

•2000 год.ЮЗУ“Неофит Рилски“гр.Благоевград-

специалност:Начална училищна педагогика 

•1995 год. – ТПГ“Никола Йонков Вапцаров“-гр.Радомир-

специалност:Машини и апарати 

Допълнителна квалификация: 

•Сертификат за участие в тренинг на тема “Основи на 

комуникацията”- 2013 год. 

•Сертификат за участие в тренинг “Тормоз и неговото 

ограничаване”- 2013 год. 

•Сертификат за завършен обучителен курс “Интерактивна 

технология за образование в мултиетническа среда”- 

№4826/ 2013 год. 

 

 

 



Образование и допълнителна квалификация 

•Сертификат за завършен курс “Подходи и методи за 

работа в мултикултурна среда”- № 4762/2013 год. 

•Сертификат за завършен обучителен курс “Стратегии за 

работа с проблемни деца”- №2260/2012 год 

•Удостоверение за обучение на тема “Обучение и грижа за 

децата и учениците със СОП. Закон за предучилищното и 

училищно образование. Наредба за приобщаващо 

образование”- №72/2017 год. 

•Удостоверение за обучение на тема “ Публично 

представяне на социалния статус на учителя- портфолио”, 

“Управление на образователната институция”, 

“Лидерската роля на учителя за промяна и развитие на 

съвременната образователна институция”- 2013 год. 



Работа  по  проекти 

•Проект BG051PPO001-4.1.05-0235/17.09.2013  

«Учим и творим заедно» - Обучител клубна дейност 

«Традиции и ритуали на различните етноси» 

• Проект: «Заедно можем да постигнем мечтите си !» 

Договор № BG05M2OP001-3.002-0003- ръководител на 

клуб„ Песни и танци” 

 

 



 

Организационни технически умения и 

компетенции  

 
Организационни умения и компетенции – Отлични 

Работа с Windols, Microsoft Offise Word, Excel, Power 

Pont. 

Умения за работа с интерактивна дъска, ел. учебници. 

 Езици: 

Майчин език – български език 

 Социални умения и компетенции 

Отлични комуникативни умения, способност за работа 

в екип, коректност, отговорност. 

 

 



Философия на преподаване 

                                                                                                                             
Учителската професия е преди всичко призвание и мисия. 

Учителят е не само ПРЕПОДАВАТЕЛ. Той е и възпитател. Но 

на първо място учителят е творец. Всеизвестно е,че в 

ежедневната си работа учителят влиза в различни роли - той е 

приятел, заместник родител, ръководител, психолог, лекар, 

адвокат, съветник, организатор, мениджър…Но във всичките 

му метаморфози най-важно е доверието във 

взаимоотношенията му с ученика и неговия родител. Как се 

гради то? Ученикът винаги усеща искреността и 

всеотдайността. Възпитателят трябва да подпомага 

изграждането на система от ценности у учениците; да полага 

основите на морална ,физическа и психическа подготовка   на 

детето; да развива редица особености у детето. За да изпълни 

тези задачи, възпитателят трябва да има солидна теоретична и 

практична подготовка ,добре развит светоглед, хуманно 

отношение към децата, да притежава педагогически такт и 

стил на работа. Всичко това се постига, когато възпитателя 

разгръща своя творчески потенциал.           



Педагогическа философия на учителя 

 Децата трябва да бъдат  

обучавани само от хора, които 

по природа имат влечение към   

това дело, изискващо голяма  

любов и велико търпение. 



Методи на преподаване / стратегии 

Работата на началния учител е динамична, защото той трябва 

да познава специфичната методика на учебните предмети в 

начален етап, да борави със специфични термини и начини на 

структуриране на уроците. 

Методите, който използвам са: разказ, беседа, дискусия, 

наблюдение, диагностика. 

Изготвям годишно разпределение в началото на учебната 

година.  

Планирам и подготвям учебния процес за всеки час. 

Използвам табла, технически средства и материали 

подходящи за възрастта на учениците.  



Педагогическа дейност 

     Личността на началния учител е много важна при 

формиране на личността на детето. За малкия ученик 

неговият учител е пример за подражание и авторитет. 

Детето му вярва и той трябва да оправдае това доверие. 

Най-важното нещо за един начален учител е да обича 

децата. Главен принцип на моята педагогическа 

дейност е да покажа на детето, че е обичано, разбирано 

и уважавано, независимо от това какви са неговите 

оценки по учебни предмети, дали е палаво или 

послушно.  



Педагогическа дейност 

     Дейността ми като учител в СУ “Христо Смирненски” 

гр Койнаре е свързана с изграждането на добри 

взаимоотношения и организационни връзки с: 

•Управленския и административен персонал в училището;  

•Ученици и родители;  

•Учители от училището;  

• Колеги от други училища;  

•Експерти от РУО и МОН  



Отговорности на учителя 

Настоящи отговорности 

През учебната 2017/2018 год. съм учител ЦДО на II 

клас 

В класа се обучават 18 ученика 

Графици за закуска и обяд 

 



Организиран отдих и 

спорт 

ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И СПОРТ 



Организиран отдих и 

спорт 

 ДЕЙНОСТИ  ПО  ИНТЕРЕСИ 



Благодаря Ви за 

вниманието! 

Изготвил: Стела Любомирова      

Стефанова                               

Начален учител – ЦДО 
 

 

Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, 

допълване и актуализиране във всеки момент от дейността 

ми като учител! 

 


