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Любим цитат 

 

""Ето моята тайна. Много е проста: истински се вижда само със сърцето. Същественото е 

невидимо за очите". 



                                                                                            Из "Малкият принц"-Екзюпери 

Моето училище - ОУ"Св. Климент Охридски" 

 

 

Философия на преподаване: 

"Ученикът не е съд, който трябва да напълним, а факел, който трябва да разпалим". 

                                                                                                                    Сократ 

            Моята философия на преподаване поставя ученика на централно място. В работата ми 

се стремя да покажа на детето, че е обичано, разбирано и уважавано.  

           Професията на учителя е много отговорна.  Мисля, че той трябва да бъде човек с добра 

душа и да обича децата такива, каквито са. Да стимулира силните страни на всеки ученик, да 

накара всяко дете да се радва и да е доволно от постиженията си, да се опита да ги направи 

добри хора. 



 

 



Образование 

 

Дипломи: 

2013 г.- Диплома за висше образование по специалност "Предучилищна и начална 

училищна педагогика" издадена от ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград - магистър 

1997 г.- Диплома за висше образование по специалност "Начална училищна педагогика" 
издадена от ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград - бакалавър 

 



 

Професионалноквалификационна степен: 

2015 г. - Свидетелство за професионалноквалификационна степен за придобиване на Пета 

професионалноквалификационна степен. Издадено от СУ "Св. Климент Охридски" София-
Департамент за информация и усъвършенстване на учители. 

 

Удостоверения и сертификати: 

2020г.- Семинар-обучение на тема "Обучение за развитие на емоционална грамотност и 

умения за решаване на конфликти при деца чрез иновативни карти на приятелството". 

Проведено от лектор Анета Качева от Фондация "Партньори-България - 2020г." 

2019г.-Удостоверение за повишаване на квалификацията на тема "Хиперактивност и 

дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици". 
Издадено от Фондация Кузманов. 

2019г.- Удостоверение за повишаване на квалификацията на тема "Актуални проблеми на 

обучението и възпитанието по БДПв в средното училище и детската градина". Издадено то 
Русенски университет. 

2018г.-Удостоверение за повишаване на квалификацията на тема "Компютърно моделиране 
в началното училище". Издадено от Образование и технологии. 

2018г.- Удостоверение за повишаване на квалификацията на тема "Обучение на учители, 

преподаващи учебна програма по компютърно моделиране за 3 клас /общообразователна 



подготовка/". Издаден от МОН "Национален център за повишаване на квалификацията на 
педагогическите специалисти". 

2016г.- Сертификат за обучение на учители на тема "Мултимедийни образователни 

технологии за постигане на ефективен учебен процес" и тема "От Домашен бит и техника 
към Технологии и предприемачество". Издаден от "Анубис" и "Булвест 2000". 

2016г.- Удостоверение за повишаване на квалификацията на тема "Интерактивни технологии 
и техники в обучението по БДП". Издаден от Русенски университет. 

2007г.-Удостоверение за завършено обучение на курс "Базови и специфични компютърни 

умения". Издаден от МОН "Национален педагогически център". 

2007г.- Сертификат за завършен курс "Интерактивни методи на обучение". Издаден от 
"Фондация Европартньори 2007". 

2006г.- Удостоверение за професионално обучение по програма-модул "Английски език 1 

ниво". Издаден от ЦПО към НМБР учебно звено "Бизнес инкубатор-Гоце Делчев, център за 

подпомагане на предприемачеството". 

2006г.- Удостоверение за завършен курс "Компютърно обучение 1 ниво"-Windows.XP, 

Msoffice XP-Word, Excel. Издадено от "Бизнес инкубатор-Гоце Делчев-учебно звено към 
Центъра за професионално обучение към Национална мрежа за бизнес развитие". 

2005г.- Удостоверение за професионална квалификация по "Методика на обучението по 
БДП -1-4 клас". Издадено от Технически университет-София. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

2020г.-Семинар-обучение на тема "Обучение за развитие на емоционална грамотност и 

умения за решаване на конфликти при деца чрез иновативни карти на приятелството". 
Проведен от Фондация "Партньори-България-2020г." с гост-лектор Анета Качева. 



 

 



 

Награди и грамоти: 

2016г.- Грамота за участие и оригинално представяне на конкурс по превенция на 

наркоманиитев две теми "Моят любим национален герой" и "Човекът свободен и 

независим". Издаден от община Благоевград-"Общински съвет по наркотични вещества". 

2006г.- Препоръчителен адрес от Родители на ученици от 2 клас връчен на 24 май. 

 



 

Награди и грамоти на ученици: 

2020г.- Грамоти за участие на две ученички в Националния ученически конкурс "Млад 

Иноватор"като признание за иновативно мислене и принос за разработване на зелените 
иновации на бъдещето 

2019г.- Грамота на трима ученика в областен етап на конкурса за детска рисунка "С учите си 

видях бедата" -Първа категория-Благоевград 2019г. Издаден от МВР -Регионална 
дирекция"Пожарна безопасност и защита на населението"-Благоевград. 



 

 



 

 



 

 

Извънкласна дейност: 

През 2019/2020 учебна година работа по проект "Човекът и природата заедно"- Занимания 

по интереси. 

През 2018/2019 учебна година работа по проект "Чиста природа-Здрави хора!"- по проект 
"Твоят час". 

През 2016/2017 учебна година работа по проект "Екология и здравно образование"- по 
проект "Твоят час". 

Снимки от проведената извънкласна дейност: 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Педагогическа дейност: 

• Планиране, организиране и провеждане на възпитателно-образователния процес. 

• Формиране на умения и компетентности у учениците. 

• Осъществяване на връзка и взаимодействие с родители, настойници или попечители. 

•  Изготвям творчески сценарии за различни мероприятия и тържества  през учебната 

година. 

• През 2019/2020 учебна година се наложи да се проведе онлайн обучение заради 

пандемията от Ковид-19.Всички ученици се присъединиха към платформата по която 
се работеше дистанционно. 

Социални умения и компетентности:  Отлични комуникативни умения, способност за работа 

в екип, коректност, отговорност и организираност. Поддържам добри взаимоотношения с 

хората, които ме заобикалят. Уважавам и съм добронамерена към колеги, ученици и 

родители. Държа на позитивното общуване и сътрудничество при добър психологически 

климат. 

Технически умения и компетентности: Работа с Windows, Microsoft Office Word, Microsoft 
Office Power Point, Internet. 

Организационни умения и компетентности: Способност за вземане на решения и справяне 
със ситуации от различен характер. Умения за работа в екип и с родители. 



Когнитивно базирани умения и компетентности: Осигуряване на среда стимулираща 

детската активност и развитие. Откриване на детската индивидуалност. Педагогически 

взаимодействие чрез разнообразни форми. 

Снимки от проведени мероприятия и тържества през годините: 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

https://sway.office.com/W2EA2yd1kOVpE2bw#content=JGsKo8FpfZZFcZ 

Методическа дейност: 

През 2019/2020 учебна година съм Председател и протоколчик на Методичното обединение 

на Началните учители към ОУ"Св. Климент Охридски" с. Борово. Изготвям План за дейността 

на Методичното обединение на учителите от начален етап. Изготвям протоколите за 

извършените дейности и мероприятия заложени в Плана на МО. Изготвям доклади и 

анализи за постиженията на учениците от начален етап за входящо, междинно и изходящо 

равнище. Организирам методически срещи на обединението свързани със запознаване на 
теоретични разработки на различни теми и провеждане на открити уроци. 

Работа с родители: Организирам родителски срещи и консултации с родители, както и 

индивидуални разговори с тях.  

Проведени открити уроци през последните четири години назад: 

През 2019/2020 учебна година -открит урок по БЕЛ в 4 клас - Четене на тема "Я познай! Петя 
Александрова и "Врабче" Иван Цанев. 

През 2018/2019 учебна година-открит урок по БЕЛ в 3 клас-Четене на тема "Коледарче" 
Димитър Спасов. 

През 2017/2018 учебна година - открит урок по Час на класа във 2 клас-БАК- на тема 
"Пожарна безопасност и спасяване". 

През 2016/2017 учебна година-открит урок по Час на класа в 1 клас-БДП на тема ""Къде се 

движат моторните превозни средства. Участници в движението по пътищата". 

 

https://sway.office.com/W2EA2yd1kOVpE2bw#content=JGsKo8FpfZZFcZ


 

Я познай! Врабче - презентация 

 

 



 

 

Зима  

• Температурите са ниски и е студено. 

• Денят през зимата е най къс. 

• Вали сняг и леден дъжд. 

• Наблюдават се виелици и ледена мъгла. 

• Зимата е период на покой за повечето растения и животни. 

 

Петя  Александрова  



 

 



 

Маншон  

 



 

 



 

•                        Иван 

•                   Цанев                

Критерии за оценка:  

1. Активно участие в часа. 

2. Точно, правилно и пълно отговаряне на поставяните въпроси. 

3. Красиво, четливо и граматически правилно писане в тетрадката. 

4. Създаване на собствен текст или стихотворение. 

Коледари - Презентация 

 

Коледуване  



Времето за коледуване е строго определено-от полунощ на Бъдни вечер до изгрев слънце 
на Коледа. Обичаят се нарича коледуване. 

В народните представи тогава се появяват вампири и таласъми. Вярва се, че коледарите със 

своите песни имат силата да ги прогонят. 

 

В коледуването участват млади момчета и мъже ергени. Подготовката им започва от 
Игнажден, като разучават коледни песни. 

Коледарите си избират станеник - водач на дружината. 

 



 

Момците коледари са облечени празнично. Наметнати са с ямурлуци от кожа, които ги 

топлят. Имат калпаци, окичени с наниз пуканки и китка от чемшир, а в ръцете си държат геги, 
на които слагат кравайчетата. 

Коледни песни  

Коледарите обикалят домовете и пеят коледни песни . Песните са за здраве и дълъг живот, 

за имот и берекет, за късмет, любов и щастие.  

 

Ой Коледо, мой Коледо 

  

Ой Коледо, мой Коледо, 

родило се Боже чедо, 

кравай скача по полица, 

ври в котлето кървавица. 

Айде бабо като лани, 

веселичко да ни стани! 



Коледо, бабо, Коледо! 

 

 

Домакините даряват богато дружината с кравайчета, орехи, бонбони и пари. 

Методи на преподаване: 

• Използване на информационни технологии в часовете. 

• Мултимедийно обучение. 

• Изготвяне на мултимедийни презентации на уроци. 

• Включвам в преподаването си дидактични материали, сборници, тестове, ролеви 

игри, работа в екип, "Мозъчна атака" и др. 

Най-ценната за мен награда е оценката на учениците. 



 

 



 

 

Поглед към бъдещето: 

1.  Приоритети: Любов към децата. Приемственост между поколенията и предаване на 

своя опит на младите начални учители. 



2. Цели: Да работя за повишаване на професионалната си квалификация. Развитие на 

дейности насочени към осигуряване на физически и емоционален комфорт на детето 

в процеса на обучение. 

3. Интереси: Съвременни технологии и педагогически иновации. Участия в обучения, 
семинари, курсове и квалификации. 

4. Очаквания: Морална и емоционална удовлетвореност от постиженията. 

Благодаря Ви  за вниманието! 

Изготвил: Дафинка Петрова Велева 


