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Това е моята витрина на професионални постижения. Тя е винаги отворена защото съм от 

учителите които са готови за нови предизвикателства. Te ни правят по-ефективни там 
където е нашето място – класната стая те ни доближават до онези към които е насочена 

нашата работа – учениците.Това е моята витрина с професионални постижения но и 
мястото където ще споделям своите търсения и своите битки. Добре дошли! 
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КЛАСОВЕ

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ



Радио и журналистика

БАКАЛАВЪР

Начална училищна педагогика

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

Учител начален етап

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, 
организираност, отгонорност, творчество и инициативност,лоялност, честност, 

креативност.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Позитивно отношение и грижа за физическото и духовно развитие на учениците

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с Word,Excel,Internet,Microsoft office



КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

 Умея да привличам вниманието, да провокирам, мотивирам и стимулирам мисловната 
дейност на децата.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Танцово изкуствоАктьорско изкуство

Квалификации и обучения

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Взаимното доверие между родители и педагогическия екип е един от най-важните 
фактори за осъществяване на ползотворна и ефективна работа. Доверието се изгражда с 

откритост съпричастност и взаимно уважение.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Привърженик съм на модерните методи на преподаване – методът на Монтесори 
интерактивни игри и уроци мултимедийни презентации уроци на открито ролеви игри и 

интердисциплинарни уроци. Смятам че учителят трябва да е близо до учениците си а 
това се постига най-често чрез игрово обучение. Традиционните методи на обучение са 

закостенели и трудноразбираеми за учениците от начален етап.



ОБРАТНА ВРЪЗКА

Доверието което трябва да съществува между родителите и педагогическия екип е едно 
от основните и важни за нас условия за да има ползотворна и ефективна работа. За да 

достигнем до родителите и да ги накараме да ни вярват уважават и да бъдат постоянни 
наши партньори използвахме много и различни методи и средства. Доверието между 
учители и родители дава възможност родителите спокойно да споделят и проблеми с 
децата им от вкъщи при което учителят с желание и старание се опитва да помогне 
защото на всички ни е ясно че за много деца важи “госпожата каза…“. При много от 

проблемите се постигат положителни резултати за което учителят получава 
благодарност от родителите. Вярвам че в този свят на трудни човешки взаимоотношения 

и унижение към професията на детския учител има хора които оценяват усилията и 
труда ни. Убедена съм че човек получава това което дава. Когато си добронамерен и 

разрешаваш проблемите в разговор а не в спор и с усмивка а не с нацупени устни нещата 
се получават и то много добре. 


