
ДианаТончева Тончева Георгиева
Учителската професия е все по-динамична и ангажираща. Постоянното развитие на ИТ 
налага учителят да бъде в крак с тенденциите които са водещи. Децата като цяло и в 

частност учениците се интересуват изключително от всякакви иновации в смарт 
технологиите. Това обуслява и навлизането на все повече ИКТ в образованието ако 
учителят иска предметът му да е интересен. Главната цел на добрия учител е да 

предизвика любопитството на учениците към своя предмет. Толерантността емпатията и 
честността са в основата на добрите взаимоотношения между учител и ученик. Това 

налага учителят да се самоусъвършенства постоянно и да учи през целия си 
живот.Добрият учител е този който успява чрез преподаването си да осигури на 
учениците си възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната 

стълбица. Това е една от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде 
тласък на нови процеси в обществото.Учителят играе изключителна важна роля в 
развитието на образованието - без добри учители няма да има прогрес не само в 

системата но и в държавата и в обществото. Той трябва да е лесно обучаем да се стреми 
към развиване на нови практики да се учи през цялата си кариера да променя подхода си 

в зависимост от учениците си да притежава умения за боравене със съвременните 
технически постижения умения за работа в екип да притежава отлични управленски и 

комуникативни възможности. Тоест да повишава квалификацията си и да придобива нови 



умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.
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УЧИЛИЩЕ

КЛАСОВЕ

Работя с ученици от първи до четвърти клас



Tрети клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Български език и литература / Математика / Технологии и предприемачество / Околен 
свят / Човекът и обществото / Човекът и природата / Музика / Изобразително изкуство / 

Физическо възпитание и спорт / Английски език /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Програма "Всеки ученик може да бъде отличник" 2013- 2021 г., ЦМЕДТ "Амалипе"Проект 
"Еднакви и различни, ЦОИДУЕМПроект "Ранната социализация - гарант за успешно 

бъдеще"Проект "Нов шанс за успех" - ограмотяване на възрастниПроект "С грижа на 
учениците от етническите малцинства", общ КаспичанПроект "Заедно намираме 

интеграционни решения", общ. Каспичан

Програма „С грижа за всеки ученик“ / Програма “Квалификация на педагогическите 
специалисти” / Проект "Успех" /

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Организирам учениците в клубове по танци / при участието в проекти/ или при 
предстоящи празници разучаваме подходящи танци. Подготвяме празнична програма за 

различни събития, свързани с живота в училище.

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ



ССТ гр. Шумен

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТМТ

специалност  " промишлена електроника"

БАКАЛАВЪР

ШУ

специалност " начална училищна педагогика"Диплом Серия ШУ- 98 № 014831 
Регистрационен №12760/05.05.1998 г.

МАГИСТЪР

ШУ

специалност " предучилищна и начална училищна педагогикаДиплом Серия ШУ- 99-
077966 Регистрационен № 14096/1999 г.

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

Временно изпълняващ длъжността директор

Временно изпълняващ длъжността директор на Девето основно училище "Панайот 
Волов", гр. Шумен



02/10/2000 - 29/06/2001

 VI ОУ "Еньо Марковски", гр. Шумен учител в начален етап

10/09/2021 - 14/03/2022

Девето основно училище "Панайот Волов", гр. Шумен, учител- начален етап

02/07/2001 - 09/09/2021

Основно училище "Христо Ботев", село Каспичан старши начален учител

25/09/1995 - 27/09/1999

Основно училище "Христо Ботев", село Каспичанвъзпитател в начална етап

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Общуване с хора / Емпатия /

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация и сътрудничество с колеги и родители. Съобразяване с индивидуалните 
способности на учениците Изпълняване заповедите от страна на ръководството и 

редовно попълване на ЗУД.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с програми от офис пакета. Работа с офис техника.



КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Използвам подходящи методи и форми на преподаване и иновативни и интерактивни 
подходи.  Стремя се да давам не само знания на учениците, но и да ги възпитавам в 

гражданска отговорност и любов към родината и семейството.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Интерес към танците. Организиране на спортни събития. 

Квалификации и обучения
КВАЛИФИКАЦИЯ

25/10/2001

Свидетелство за ПЕТА професионално- квалификационна степен

КВАЛИФИКАЦИЯ

12/12/2008

Свидетелство за професионална квалификация УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В НАЧАЛЕН 
ЕТАП. Продължителност на курса - 1 година. Среден успех / 4.00/.

КВАЛИФИКАЦИЯ

19/11/2003

Свидетелство за ЧЕТВЪРТА професионално- квалификационна степен



СЕРТИФИКАТ

31/07/2002

Сертификат за завършен курс на обучение по проект "Област Шумен - многоетнически 
образователен модел"

СЕРТИФИКАТ

16/09/2010

Сертификат за преминато обучение "Директорска правоспособност"

СЕРТИФИКАТ

08/06/2012

Сертификат за преминато обучение "Формиране на предприемачески умения в начален 
етапна българските училища"

СЕРТИФИКАТ

28/10/2012

Сертификат за преминато обучение за подготовка на базови учители за работа в 
мултикултурна среда и превенция на отпадането на ромските деца от училище

СЕРТИФИКАТ

02/07/2016

Сертификат за преминато обучение на тема "Алтернативни позитивни стратегии при 



решаване на конфликти и преодоляване на агресията в мултикултурна учебна среда"

СЕРТИФИКАТ

09/09/2009

Сертификат за преминато обучение по програмата "Модел на интердисциплинарно 
проектно- ориентирано обучение в началното училище при интегриране на технологиите"

СЕРТИФИКАТ

08/10/2016

Сертификат за успешно завършено тридневно обучение за учители по "Фолклор на 
етносите - ромски фолклор"

СЕРТИФИКАТ

16/08/2013

Сертификат за успешно преминато обучение на учители за работа в мултикултурна среда

СЕРТИФИКАТ

12/02/2013

Сертификат за участие в обучителен семинар на тема "Новият формат за външно 
оценяване в края на четвърти клас"

СЕРТИФИКАТ

04/12/2014



Сертификат за участие в практически семинар на тема "Педагогическа анимация в 
началното училище - иновативен модел за организиране на целодневния учебен ден".

СЕРТИФИКАТ

07/05/2012

Сертификат за участие в практически семинар на тема: "Последни промени в ЗОП. 
Практически проблеми при възлагане на обществени поръчки"

СЕРТИФИКАТ

12/10/2008

Сертификат за участие в семинар за преподаватели по СИП "Фолклор на етносите - 
ромски фолклор"

КУРС

10/04/2012

Удостоверение за допълнително обучение на тема "Работа с изоставащи ученици". 
Хорариум 24 часа, 1,5 кредита.

КУРС

15/09/2003

Удостоверение за завършен интензивен квалификационен курс по английски език, 
хорариум 420 часа. Среден успех /5.50/



КУРС

12/01/2007

Удостоверение за завършено обучение "Базови и специфични компютърни умения"

КВАЛИФИКАЦИЯ

08/08/2014

Удостоверение за завършено обучение по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за достигнато ниво по 
европейската езикова рамка. 180 часа, ниво А2.

КВАЛИФИКАЦИЯ

14/01/2009

Удостоверение за професионална квалификация "Формиране на специфични умения за 
работа в училищни комисии по БДП"

КВАЛИФИКАЦИЯ

15/10/2004

Удостоверение за професионална квалификация по английски език - II модул с право на 
допълване в начален етап. Хорариум - 240 часа. Среден успех /6.00/

КВАЛИФИКАЦИЯ

07/03/2005

Удостоверение за професионална квалификация по Методика на обучението по БДП



СЕМИНАР

08/10/2018

Удостоверение за участие в обучение "Как да направим видеовизитка? "

КВАЛИФИКАЦИЯ

31/05/2018

Удостоверение за участие в обучителен курс "Формиране на умения за успешно 
прилагане на новата учебна програма по технологии и предприемачество в началното 

училище и в 5. -6. клас". 16 академични часа, 1 квалификационен кредит.

КВАЛИФИКАЦИЯ

09/08/2017

Удостоверение за участие в обучителен курс на тема "Практическите дейности в урока по 
музика - фактор за успешното прилагане на новите учебни програми". 16 академични 

часа, 1 квалификационен кредит.

СЕМИНАР

15/06/2018

Удостоверение за участие в семинар "Представяне на иновативни учебни материали по 
български език за работа с деца с друг майчин език на 5-, 6- и 7- годишна възраст

КВАЛИФИКАЦИЯ



01/05/2019

Удостоверение за участие в тематичен курс "Компютърно моделиране за III клас". 16 
академични часа, 1 квалификационен кредит

КУРС

14/12/2018

Удостоверение обучение Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на 
образователния процес. 16 академични часа, 1 квалификационен кредит

СНИМКИ (28)

квалификации и обучения





Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Оценка за моята работа е индивидуалният напредък на всеки ученик.Успехът е 
субективно понятие защото всяко дете е различно и живее в различна среда. Някои деца 

идват в първи клас със затруднения – например не могат да говорят добре не 
разпознават букви и числа Ако в края на учебната година сравнявам техните резултати с 
резултатите на т.нар. отличници те няма да бъдат оценени като успешни но напредъкът 

им отчетен за същия период може да се окаже много по-голям отколкото при втората 
група на отличниците.


