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• Родена в гр.Кюстендил на 03.05.1989 год.

• Живуща в с. Говедарци, общ. Самоков

• Бакалавър и магистър по ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА 

УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА – ЮЗУ “Неофит Рилски “ гр. 

Благоевград

• Магистър по Юридическа психология - ЮЗУ “Неофит Рилски “ гр. 

Благоевград

• От септември  2019 година и до днес, учител в ОУ “Димчо 

Дебелянов” село Говедарци
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СЪДЪРЖАНИЕ
• ЧАСТ I
• Oбщи сведения

• Педагогическа дейност

• Научно-методическа дейност

• ЧАСТ II

• Приложения
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ОБЩИ СВЕДЕНИЯ   

Представяне:
Винаги съм мечтала за професията учител, затова и записах

Предучилищна и начална училищна педагогика в Югозападен университет

“ Неофит Ролски “ гр. Благоевград през 2008 година.

По време на обучението си по Предучилищна и начална училищна педагогика

осъзнах,че ако искаш да си добър преподавател не е нужно само образование,а и

много любов,търпение и грижа,към най-хубавото нещо на този свят,а именно

децата.

През последната година от обучението си по Предучилищна и начална училищна

педагогика ,реших да запиша магистратура по психология.

Според мен двете специалности са взаимно свързани.

Специализирах точно Юридическа психология,защото винаги ми е било мечта да

разбера, какви причини потикват хората да извършват престъпления.
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Благодарение на едномецечният си стаж в затвора в  Бобов 
дол,имах възможността да се срещна с  хора  лишени от 
свобода,заради извършване на  различни по вид и тежест 
престъпления.

Разбрах,че много често живота на хората е по-труден ,отколкото 
ние си представяме.

Липсата на образование и последиците от тази липса могат да 
бъдат видяни най-добре,точно в затворите и поправителните 
домове.

Разговарях със затворник,чиито близки са се отрекли напълно от 
него. Тази история до ден днешен остава ясно запечатана в 
съзнанието ми.
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ОБРАЗОВАНИЕ

• ЮЗУ “ Неофит Рилски” Висше: 2008г. – 2012 г.

• Благоевград Специалност: ПНУП

Степен: Бакалавър

• ЮЗУ „ Неофит Рилски“ Висше: 2012г. – 2013 г.

• Благоевград Специалност : ПНУП

Степен: Магистър
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Образование
• ЮЗУ„Неофит Рилски”         

Висше: 2012г. – 2014 г.

Благоевград

Специалност:Юридическа

психология

Степен: Магистър
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Трудов стаж

• От месец септември 2019 г. до момента учител в

ОУ „ Димчо Дебелянов“ село Говедарци
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Приложене 1
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ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

• Дейността на преподавателя е свързана с
осъществяването на организационни

• връзки,взаимоотношения и

• взаимодействия с:

• децата

• техните родители

• учители и помощен персонал от същото
учебно или детско заведение

• управленския и административен персонал
на училището или детската градина
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ФИЛОСОФИЯ НА 

ПРЕПОДАВАНЕ
• Фокусирана е върху индивидуалните потребности и

включването на децата в образователния процес.

• Опазването на физическото и психическо здраве на децата.

• Постигане на положителни промени в личността на децата и
овладяване на трайни знания, умения и навици.

• Всички деца имат силни страни и целта ни е, те да бъдат
идентифицирани и надградени.

• Децата да се учат от преживяванията в реалния живот, които
са значими за тях.

• Индивидуалните различия трябва да се разпознават, уважават
и поощряват.
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ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
• Планиране и подготовка на учебния процес.
• Включване на възпитателни задачи.
• Провеждане на обучение по съответните

направления.
• Използване на възпитателно-образователни

стратегии, методи и похвати, които: дават
оптимален резултат в конкретни
преднамерени и непреднамерени ситуации.

• Отговарят на различните образователни
потребности на децата.

• Мотивират децата за извършване на
образователна дейност и личностно развитие.
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• Реализират вътрешно-предметни и
междупредметни връзки.
• Обогатяване на учебния процес с интересни

и занимателни елементи.
• Използване на учебно-технически средства

и материали за постигане на оптимален
резултат.

• Изграждане на система от знания, умения и
навици във всяка възраст, чрез всяка
преднамерена и непреднамерена ситуация

• Формиране на положително отношение към
Училище или Детска градина.

• Диагностика на постиженията на децата.
• Опазване на живота и здравето на децата.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ

МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
• Образователни планове, програми и учебно -

методическа литература.

• Използване на ИКТ в образ. процес:

• - презентации

• - открити моменти

• - диагностични средства за оценка:

• - тестове, въпроси , игри
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Трудов стаж в ОУ “Димчо 

Дебелянов” село Говедарци
Първи учебен ден 2019 год. Класен ръководител на 3 

клас.
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Трудов стаж в ОУ”Димчо Дебелянов” 
село Говедарци

Световен ден на добротата  2019 год.
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Засаждане на луковици от цветя във 
връзка с урочната тема по Човекът и 
природата-”Растения,гъби и животни”
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Трудов стаж в ОУ”Димчо Дебелянов” 

село Говедарци
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“Българската Коледа”, в дома за стари хора 2019

год.
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Коледно тържество 2019 
година
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Участия в обучения и семинари
2019 год. :

Получен сертификат за участие в

квалификационен семинар по темите:

1. Koмпютърно моделиране за III клас

2. Безопасност на движението по

пътищата. Методика на обучение
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Участия в обучения и семинари 
2020год.:

Получен сертификат за участие в квалификационен семинар по

темите:

1. Koмпютърно моделиране за IV клас
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На 01.03.2020 г. учениците от 3-ти клас, 
подариха  ръчно изработени 

мартеници на възрастните хора от 
клуба на пенсионера в село Говедарци.
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Трудов стаж в ОУ”Димчо Дебелянов” 

село Говедарци
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В навечерието на 3 март,учениците от 3 клас 
представиха пред своите родители и 

ръководството на училището един час по 
родолюбие.

С рецитал и песни децата отдадоха почит на 
загиналите герои за свобода.
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Трудов стаж в ОУ”Димчо Дебелянов” 

село Говедарци
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В деня на националният празник на 
Република България,учениците се 

включиха в празничната програма на 
село Говедарци.
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Трудов стаж в ОУ”Димчо Дебелянов” 

село Говедарци
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От 16.03.2020 година поради 
обявеното извънредно 

положение,класа премина в 
дистанционна форма на обучение.
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Трудов стаж в ОУ”Димчо Дебелянов” 

село Говедарци



Трудов стаж в ОУ”Димчо Дебелянов” село 
Говедарци

Малките ученици се включват в инициативата 
започната от децата на Италия- рисуването на  
дъга,като символ на надеждата,че вирусът ще 

отмине.

38



39



40



41



Макар и далеч от своята класна стая,учениците 
от трети клас,продължиха да работят активно.С 

помощта на програмата  Zoom и 
интерактивните методи,децата усвояваха 

успешно учебния материал.

42

Трудов стаж в ОУ”Димчо Дебелянов” 

село Говедарци
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Трудов стаж в ОУ”Димчо 
Дебелянов” село Говедарци
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Първи учебен ден 2020 год. Класен 

ръководител на 4 клас.
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Приложение 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

• Комуникативни умения
• Способност за работа в екип
• Коректност
• Отговорност
• Организираност

• ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

• Работа с компютри
• Работа с друга техника - CD и DVD
• Мултимедия
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Основно училище

“ Димчо Дебелянов”
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Портфолиото остава 

отворено за допълване

Благодаря за вниманието:

Учител: Е. Илиева 
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