
 





 „Колко далеч ще стигнеш в живота си 
зависи от това да бъдеш грижлив и 
внимателен към младите, състрадателен 
към възрастните, симпатизиращ на 
стараещите се и толерантен към слабите 
и силните, защото в някой момент от 
живота си ще си бил всеки един от тях.“ 

 -Джордж Вашингтон (бивш президент на 
САЩ)  

Раздел І. Общи сведения 
Представяне 



Даниела 
Трендафилова 
Александрова 
 

 ЗДУД в ІХ ОУ „Панайот 
Волов“ – гр. Шумен до 
11.09.2020 г. 

 ВрИД директор от 
11.09.2020 г. 

 Преподавател по биология 
и здравно образование в 
VІІа и VІІб  Осъществявам 
обучение и възпитание на 
учениците в съответствие с 
ДОС 



 

• Координирам и участвам пряко в изготвянето на 
училищните учебни планове, училищни правилници и 
документи 

• Създавам организация и осъществявам контрол  по 
изготвянето на учебните програми, предмети и годишни 
тематични разпределения 

• Разработвам  Образец №1 

• Контролирам образователната дейност 

• Педагогически стаж – 18 години 

 

 



ОБРАЗОВАНИЕ 



ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И СТАЖ 



Моята философия 

„Щом престанат да четат, хората 
престават да мислят“ 

Д. Дидро 



Моята философия е, че в днешното динамично и 
технологично време учениците трябва да са подготвени и 

обучени така, че възможно най-добре да се реализират  
пълноценно в живота.  



Отговорности: 

• Осъществявам контрол на образователно-
възпитателната дейност в училище 

• Преподавам биология и здравно образование в VІІ 
клас 

• Работа в методически обединения и в комисии 

• Работа по проекти:  „Подкрепа за успех“  и 
„Образование за утрешния ден“ 

• Работа с напреднали ученици  за подготовка  на 
олимпиади и състезания 

• Организиране и контролиране допълнителната работа 
на учителите с ученици със специални образователни 
потребности 

 



• Контролирам качеството  и ефективността на учебно-възпитателната 
дейност; 
Поддържане и съхранение на документацията , обезпечаваща и отчитаща  
учебно-възпитателната дейност; 
Спазване на седмичното разписание; 
Контрол  върху стриктното  водене и въвеждане на текущите резултати на 
учениците; 
Отчитане на проекти; 
 
 
 



„Да се учиш – значи да се 
променяш“ 

Буда 



Научно-методическа дейност 
Квалификационна дейност 

Тема на квалификационната форма Период на 
провеждане 

Базови и специфични компютърни умения на 
учители по химия и биология 

18.03.2006 год. 

Курс на обучение модул „Физика“ за учебен 
предмет в V клас „Човекът и природата“ 

29.08.2006 год. 

Курс на обучение модул „Физика“ за учебен 
предмет в VІ клас „Човекът и природата“ 
 

24.07.2007 год. 

Курс на обучение English Language – Elementary 
Level A1 

10.03.2009 год.  

Курс на обучение „Интегративност и 
интерактивност в обучението“ 

19.07.2011 год. 

Курс на тема Изпитът по биология за ІV-V ПКС“ 25.06.2012 год. 



Тема на квалификационната форма Период на 
провеждане 

Семинар „Стратегии за изготвяне на инструментариум 
за определяне на входно/изходно ниво по природни 
науки“ 

29.04.2014 год. 

Курс на тема „Интерактивни методи на обучение“ 02.04.2015 год. 

Курс на тема „Мултимедийни и облачни технологии в 
работата на съвременния учител“ 

19.06.2017 год. 

Обучение на тема „Мениджмънт на класната стая. 
Изграждане на позитивна образователна среда“ 

05.12.2017 год. 

Курс на тема „Прогресивни образователни практики 
(за училищни екипи)“ 

08.02.2018 год. 

Курс на тема „Работа с платформа за дистанционно 
проверяване на тестови форми“ 

04.05.2018 год. 

Курс за повишаване на квалификацията 
„Интерактивни методи във възпитанието и 
обучението по безопасност на движението по 
пътищата“ 

28.10.2019 год. 

Свидетелство за придобиване на V ПКС 20.10.2010 год. 



Сертификати и удостоверения 



Сертификати и удостоверения 



Сертификати и удостоверения 



Сертификати и удостоверения 



Сертификати и удостоверения 



Сертификати и удостоверения 



Професионални знания и умения 
 Познаване и прилагане на методиката на работата и 
нормативните изисквания 
 Поддържане на професионалната компетентност и 
адаптиране на модерни методи и похвати 
Мотивация за работа 
 Интерес и ангажираност към изпълняваната работа 
 Готовност за поемане на допълнителни отговорности 
Качество на работа 
 Положително отношение към целевата група и 
умения за работа с нея 
 Качество на отчетните документи 
  

Личен план на развитие 



ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН 2019 Г. 



ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН 2019 Г. 



ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН 2019 Г. 



ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН 2019 Г. 



ПРАЗНИК НА ЧИСЛАТА В І А КЛАС 



ПРАЗНИК НА ЧИСЛАТА В І А КЛАС 



ПРАЗНИК НА ЧИСЛАТА В І А КЛАС 



СЪСТЕЗАНИЕ „МНОГОЗНАЙКО“ 



СЪСТЕЗАНИЕ „МНОГОЗНАЙКО“ 



„МЛАД ОГНЕБОРЕЦ“ 



„МЛАД ОГНЕБОРЕЦ“ 



„МЛАД ОГНЕБОРЕЦ“ 



„Много по-мъчно е да съдиш сам себе си, отколкото да съдиш 
другите. Ако можеш да съдиш себе си правилно, значи ти си 
истински мъдрец.“ 
 
„Трябва да бъдеш много търпелив. Ще те гледам с крайчеца на 
окото и ти няма да казваш нищо. Езикът е извор на 
недоразумения.“ 
 
„Това е въпрос на дисциплина – каза ми малко по-късно малкия 
принц. – Когато се приготвиш сутрин, трябва да се погрижиш и за 
планетата.“ 
 
„Ти ставаш отговорен завинаги за това, което си опитомил“ 
„ 

Любими цитати от „Малкият принц“ 




