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Част I. 
Раздел 1. Общи сведения 

 За мен професията на учителя е призвание. Това е 
професията, която създава всички останали професии. 
Завършвайки средното си образование единственото ми 
желание беше да уча за учител.  

 Следвайки мечтите си завърших през 1989 год. НПУ 
„Дичо Петров“ гр. Смолян със специалност учител по български 
език и литература, френски език и трудово политехническо 
обучение.  

 Веднага след завършването си започнах работа като 
учител в СУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре, където работя 
вече 28 години. 



ОБРАЗОВАНИЕ  

•НПУ „Дичо Петров“ гр. Смолян – професионален бакалавър 
със специалност: учител по български език и литература, 
френски език и трудово политехническо обучение.  

•Сертификат от училище «Европа» за завършено ниво А1 по 
английски език  №16800/юни 2005 г. 

•Сертификат от училище «Европа» за завършено ниво А2 по 
английски език  №25978/май 2006 г. 

•Сертификат от училище «Европа» за завършено ниво В1 по 
английски език  №07347/юни 2007 г. 

•Сертификат от училище «Европа» за завършено ниво В2 по 
английски език  №14055/юни 2008 г. 

 

 

 



ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

•Удостоверение за завършено обучение „Базови и специфични компютърни 
учения“ №15-2065/06.02.2007 г. 

•Сертификат за завършен семинар на тема „ Разработване на проектно 
предложение за финансиране от структурни фондове“ №197/100/2010г. 

•Сертификат  за участие в практически семинар „Мениджмънт на класа като 
образователна и работна среда“ №201103051752/3.05.2011 г. 

•Сертификат за завършен обучителен курс на тема  «Стратегии за работа с 
проблемните деца» №2253/17.06.2012 г. 

•Сертификат за завършен обучителен курс на тема“Подходи и методи за работа в 
мултикултурна среда“ №4744/7.04.2013 г. 

•Сертификат за завършен обучителен курс на тема «Интерактивна технология за 
образование в мултиетническа среда» №4808/7.04.2013 г. 

•Сертификат за завършен обучителен курс на тема «Стратегии за работа с 
проблемните деца“ №2253/17.06.2012 г. 

•Сертификат за завършен обучителен курс на тема «Работа в мултикултурна 
среда» 25- 27.10.2013 г. 

 

 

 



ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

• Сертификат за участие в тренинг на тема „Тормоз и неговото ограничаване“ 
№ТР 204/2013 г. 

• Сертификат за участие в тренинг на тема „Общуване с учениците“ №ТР 
156/2013 г. 

• Сертификат от квалификационен курс «Обучение на педагогически 
специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за 
оценяването на учениците» №КПС-ВУО-8611/2014 г. 

• Сертификат за участие в практически семинар на тема « Формиране на 
функционална грамотност у учениците чрез урока по български език и 
литература» №28543/2014 г. 

• Удостоверение за обучение на тема «Изграждане на базисни умения за работа 
с електронна среда за обучение MOODLE“- 2015 г. 

• Сертификат за обучение за работа с образователен софтуер Envision“- 2016 г. 

 

 



ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

• Сертификат за обучение на тема „Интерактивни форми и методи на работа в 
мултикултурна среда“ №549-68/2016 г. 

• Удостоверение за участие в семинар на тема «Обучение и грижа за децата и 
учениците със СОП. Закон за предучилно и училищно образование и Наредба 
за приобщаващо образование- 2017 год. 

• Удостоверение за участие в тематичен курс на тема «Новите учебни програми 
и учебно съдържание по български език 5-6 клас» №7286/2017 г. 

 

 



Раздел 2. 
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

        Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. В процеса на 

обучение се стремя да развивам творческото мислене и въображение на 
всяко дете.  

            Отчитам ролята на семейството и смятам, че заедно трябва да работим 
върху развиването на индивидуалните потребности и способности  на 
децата.          

             Учебно-възпитателния процес е двустранен – между ученика и учителя. 
Учителят трябва да приеме всеки ученик с индивидуалните му способности и 
облик, да не се опитва да го промени, а да развива това, което е заложено в 
него.           

             По отношение на работата с колегите, се стремя да открия ценното във 
всеки един от тях, за да създадем една благоприятна обстановка за работа.  



Раздел 3. Педагогическа дейност 

1. Дейността ми като преподавател е свързана с изграждането на  

добри взаимоотношения и организационни връзки с:   

 Управленския и административен персонал на училището; 

  Ученици и родители; 

  Учители и възпитатели от училището; 

  Колеги от други училища; 

  Експерти от МОМН; 

  Департаменти и звена за квалификация на учители; 



Раздел 3. Педагогическа дейност 

•Председател на методическото обединение на учителите 
по български език 

•Участие в проект „Нов шанс за успех“ 

•Участие в проект”УСПЕХ” 

•Участие в проект „Учим и творим заедно“ 

•Участие в проект „Твоят час“ 

•Участие в проект „Заедно можем да постигнем мечтите си“ 

•Участие в национална програма „С грижа за всеки ученик“ 



Основни функции 
1. Планиране и подготовка на учебния процес. 
2. Провеждане на обучение по български език и английски език. 
3. Провеждане на консултативна дейност с  ученици. 
4. Обогатяване на учебния процес с интересни факти и занимателни 

игри. 
5. Използване на учебно-технически средства и материали, подходящи 

за постигане на оптимални резултати в конкретна учебна ситуация. 
6. Изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности във 

всяка ученическа възраст. 
7. Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и 

изграждане на стратегии за активно учене през целия живот. 
8. Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и 

на учебния процес. 
9.  Опазване живота и здравето на учениците;  

 
 

Раздел 3. Педагогическа дейност 



Раздел 3. Педагогическа дейност 

 

10. Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, 

които: 
•дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация; 
 
•отговарят на различни образователни потребности на учениците; 
 
•мотивират учениците и стимулират личностното им развитие; 
 
•реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки.  



 
 
Раздел 4. Методи за оценка и  
индивидуална работа с ученици 
 

 Светът се развива твърде бързо, за да мога да си позволя да бъда 
консервативна. Старая се да имам съвременен подход на преподаване и 
комуникация. В центъра на учебно-възпитателния процес поставям ученика с 
неговата познавателна, емоционална и творческа дейност: да решава проблеми, 
да твори, да бъде самоуверен и да се учи от грешките си. Използвам 
разнообразни методи на преподаване в зависимост от методичната единица и 
учебните програми. Обогатявам учебния процес с интересни факти и 
занимателни елементи.  

 Всяка седмица в точно определен ден и час провеждам задължителни 
консултации с ученици, които имат затруднения с изучавания материал. 
Допълнително провеждам консултации пожелание на ученици за по-
задълбочено разглеждане на определени проблеми. Отчитам ролята на 
семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развитието на 
индивидуалните потребности на ученика. 

 Формирам у учениците разбирането за ученето като съзнателно 
усилие, изискващо организираност, самодисциплина и самостоятелност. 
Поощрявам и учениците, които работят бавно и несигурно. Ценя свободата на 
мислене и поощрявам идеите на учениците. 



  
 
 

Раздел 5. Дейности по интереси 
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Изготвил: 

Жана Стоянова Василева 

  
 

БЛАГОДАРЯ  ЗА  ВНИМАНИЕТО! 


