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Мото:

Да отдадеш себе си на децата,

това е смисълът на живота.
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Образование

През 1983 г. 
завърших средното 
си образование в 
гимназия –
гр.Калофер

1985г. – Полувисш 
институт за 
начални учители „ 
Д-р Петър Берон“ в 
гр. Шумен

1989 г . – Висш 
педагогически 
институт „ К. 
Преславски“ в гр. 
Шумен - магистър



Трудов стаж

• От 1 . 09. 1985 г  до 1 .09. 1986г. 

– ОУ „ Г.С.Раковски“ в гр. 

Каолиново – начален учител;

• От 1.09. 1986г. до 31.12.1988 г. 

в ОбК на ДКМС в гр. 

Каолиново- секретар на ОбК

на ДКМС;

• От 1.01.1989г. до 31.08.1990 г.

във вестник „ Каолиноско утро“ 

– редактор на младежка 

страница;

• От 1.09.1990 г.  до  1. 09.1993г. 

в ОУ „ Христо Ботев“  в 

с.Пристое – начален учител;

• От 1.09.1993г. до 10.09. 1995 г.

в  ОУ „ Йордан Йовков „ в село 

Браничево – начален учител;

• От 11.09.1995 г. работя в СУ „ 

Сава Доброплодни“ – начален 

учител



Методи на преподаване

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. 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. 



Открити уроци

пред 

родителите





Работа с кукли и 

драматизация





ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА НАЧАЛНИЯ 
УЧИТЕЛ :

познаване на образователното съдържание по 
основните учебни предмети- Български език, 
Математика, Роден край, Физическо възпитание и 
спорт, Изобразително изкуство, Домашен бит и 
техника, одобрени от МОН . води документация, 
свързана със съответната дейност която извършва ; 
носи отговорност относно грижата за здравето на 
децата ; участва в различни организационни и други 
мероприятия, които са пряко свързани с неговите 
задължения ; провежда ежедневни занимания с цел 
придобиване на конкретни знания и умения от страна 
на децата; ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
притежава необходимата комуникативност и 
креативност при учебно-възпитателния процес ; 
умее да подбира и планира съответните материали и 
средства за изготвянето на конкретна образователна 
дейност; умее ефективно да идентифицира 
необходимите потребности от образование



Философия на

преподаване

Изграждането на 
позитивна 
училищна среда, 
където всеки има 
свое място и се 
чувства специален, 
е добра 
предпоставка за 
учене с желание.



Тук децата са привлечени от работата над самата роля,



Децата участват с огромно желание при изготвянето на 

декорите, осигуряването на рeквизита. 

Самото излизане на сцена е истински празник за тях и 

техните родители.



Чувстват се щастливи. Очакват емоцията на празника. Изживяват 

пълноценно играта на сцена. Целият процес на подготовка продължава 

месец, понякога два. 

Репетициите мобилизират децата, мотивират ги. Правят живота в училище 

интересен и разнообразен. Самото оживяване на отделните персонажи 

ги кара да направят ролята истинска, да я почувстват. Стават по –

дисциплинирани, отговорни и активни.



Свят с мечти и музика богат...



Походи и екскурзии 



Децата стават по –
добри, учат се на 
толерантност, на 
комуникация на по 
– високо ниво без 
агресия и насилие.



Детство мое – така си ми потребно!



Използвам  успешно   

българския фолклор и 

работата над приказното 

творчество, 

възпроизвеждането на 

народни обичаи със 

съответната символика и  

обредност.



Фолклорът и традициите стоят 
най – близко до децата и 

техните родители. Те са ни 
заложени подсъзнателно като 

родова памет. Ето защо 
вплитането им в живота на 

училището прави връзката с 
родителите и децата много 
силна и жива, приобщава 
към българската културна 

традиция.



Квалификации

• Удостоверение за II клас –

квалификация в Институт за 

повишаване квалификацията на 

учителските кадри „ Д-р П.Берон“ –

гр. Варна;

• Свидетелство за професионално –

квалификационна степен – Първа  

на ШУ „ Епископ К. Преславски и 

ДИПКУ Варна

• Следдипломна 
специализация  
по Съвременни 
подходи в 
методиката на 
обучение в 
началното 
училище в ВПИ „ 
К.Преславски“ –
гр. Шумен ;



„ Дърво без птици, птици без дърво 
не може – все тъй е било!“


