
Ако гледаш година напред – посади цвете. 

Ако гледаш десет години напред – посади дърво. 

Ако гледаш сто години напред – образовай
децата! 



1. ЛИЧНИ ДАННИ

2. ОБРАЗОВАНИЕ

3. ТРУДОВ СТАЖ

4. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

5. МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

6. ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА 
УЧИТЕЛЯ

7. КВАЛИФИКАЦИИ

8. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ











 Образователно – квалификационна степен: 
Бакалавър

 Специалност: Българска филология

 Професионална квалификация: Филолог

 Образователно квалификационна степен: 
Магистър

 Специалност: Психология

 Професионална квалификация: Психолог



 Дата: от 15.09.2015 до 14.09.2016 

Име на работодателя: Професионална гимназия 
“Захари Зограф” – гр. Плевен

Сфера на работа: образование

Заемана длъжност: учител по Български език и 
литература

 Дата: от 15.09.2016 до момента

Име на работодателя: Спортно училище “Георги 
Бенковски” – гр. Плевен

Сфера на работа: образование

Заемана длъжност: учител по Български език и 
литература







Учебно – образователният процес е двустранен –
между ученика и учителя. Философията ми на
работа се състои в това, че трябва да приема
всеки ученик с индивидуалните му способности и
облик, да не се опитвам да го променя, а да
развивам това, което е заложено в него.

Учителят е този, който трябва да провокира,
насърчава, изпитва и окуражава ученика.

Като учител вярвам в успеха на всяко едно дете!



 Да стимулирам учениците към истинско, дълбоко
размишление върху проблемите, да ги подтиквам
да изказват собственото си аргументирано мнение,
да развивам логическото им мислене и да им
помогна да осъзнаят, че същността на знанието е в
неговото приложение.

 Да формирам у учениците ценности , които ще им
помогнат да заемат достойно място в гражданското
общество.

 Да помогна на ученици да открият красотата и
достойнствата на родния си език.







Традиционно обучение – беседа, разказ, 
сравнение, онагледяване, дискусия, фронтална 
работа

 Интерактивно обучение – ролеви игри, работа по 
двойки, дебати, работа в малки групи, “Мозъчна 
атака”, “Аквариум”, изготвяне на постери, 
драматизация, работа по проекти

 ИКТ – електронни учебници, презентации, 
изготвени от мен и от учениците

Образователни планове, програми и учебно –
методическа литература



 Анализ на входни и изходни нива

 Устно и писмено изпитване

 Самостоятелни работи – индивидуално 
изпълнение или работа по групи

 Тестове

 Домашна работа

 Индивидуални разговори с учениците и техните 
родители









Сертификат за участие в курс за допълнителна 
квалификация – “Целеполагане и планиране в 

обучението по философия и гражданско 
образование”



Удостоверение за участие в обучителен курс –
“Прилагане на новите учебни програми и 

стандарти”



Удостоверение за участие в квалификационен 
курс – “Съвременни стратегии за справяне с деца 

и ученици с обучителни трудности”



Удостоверение за участие в обучение –
“Четивната грамотност на учениците и 

оценяването PISA 2018”



 Класен ръководител

 Протоколчик на Педагогическия съвет

 Подготовка на ученици за участие в IV национален 
литературен  конкурс “И децата покоряват светове. 
Покажи, че можеш!”

 Организиране на мероприятия по повод 
Националната седмица на четенето 2017 год.

 Ръководител на група “Да на грамотността” по 
проект “Твоят час”




