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Общи сведения 
 Член на Методичното обединение на възпитателите в СОУ 

“Ангел Каралийчев”; 
 Участие в Проект „Подобряване на качеството на 

образованието в средищните училища чрез въвеждане на 
целодневна организация на учебния процес”- приложение 3 

 Дейността на възпитателя е свързана с осъществяване на 
организационни връзки, взаимоотношения и взаимодействия 
с: 

 - учениците; 
 - техните родители; 
 - учители и възпитатели от същото и други училища; 
 - управленския и административния персонал на училището; 
 - експерти в РИО гр. Велико Търново. 

 



Трудов стаж 

 Дата (от-до) 
 
 Име и адрес на 

работодателя 
 
 Заемана длъжност 

12.09.1995 г.- до сега 
 
СОУ “Ангел Каралийчев”, гр. 
Стражица 
 
Старши възпитател 



Педагогическа дейност 
Философия на преподаване 
 
 Фокусиране върху индивидуалните потребности и 

включването на учениците в процеса на учене. 
 
 Постигане на положителни промени в личността на 

учениците и овладяване на трайни знания, умения и 
навици. 

 
 Всички ученици имат силни страни и целта на 

образованието е да ги стимулира и надгражда. 
 



Педагогическа дейност 

 Учениците трябва да учат от преживяванията, събитията 
от реалния живот, които са значими за тях. 

 

 Индивидуалните различия е необходимо да се 
разпознават, уважават и дори поощряват. 

 



Педагогическа дейност 
Основни функции 
 
 Планиране и подготовка на учебния процес- приложение 1. 
 
 Провеждане на самоподготовка по съответните предмети. 
 
 Използване на подходящи образователни стратегии, методи и 

техники, които: 
- дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация; 
- отговарят на различни образователни потребности на учениците; 
- мотивират учениците и стимулират личностното им развитие; 
- реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки. 
 



Педагогическа дейност 

 Обогатяване на учебния процес с интересни факти и 
занимателни елементи. 

 
 Използване на учебно-технически средства и материали, 

подходящи за постигане на оптимални резултати в 
конкретната учебна ситуация. 

 



Педагогическа дейност 
 Изграждане на общи знания, умения, отношения и 

ценности във всяка ученическа възраст и чрез всеки 
учебен предмет. 

 
 Формиране на положителни нагласи към ученето като 

ценност и изграждане на стратегии за активно и 
самостоятелно учене и за учене през целия живот. 

 
 Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на 

учениците и на учебния процес. 
 



Педагогическа дейност 

 Формиране у учениците разбирането за ученето като 
съзнателно усилие, изискващо организираност и 
самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и 
поемане на отговорност за собственото им учене, 
действия и поведение. 

 
 Опазване живота и здравето на учениците 

 



Използвани методически 
материали 

 Образователни планове, програми и учебно –
методическа литература. 

 Използване на ИКТ в образователния процес – 
презентации на теми или част от уроци. 

 Диагностични средства за оценка, индикатори и 
критерии за оценяване. 

 



Квалификационна 
дейност 

 Участие в обучения, семинари, курсове и други форми на 
училищно и извънучилищно ниво – дипломи, 
удостоверения, сертификати и др.- приложение 2 



Приложение 1 
Съдържа : 
 Учебни планове; 
 Учебни програми; 
 Годишни разпределения на учебния материал по 

отделните предмети; 
 Учебници и учебни тетрадки; 
 Годишно разпределение за дейностите по интереси; 
 Методична литература 



Приложение 2 
 1991 г. Диплома за средно образование- ЕСПУ “Иван П. 

Орманов”, гр. Стражица 
 1995 г. Диплома за висше образование- ВТУ ”Св. Св. 

Кирил и Методий”, гр. Велико Търново  
 2006 г. Удостоверение за завършено обучение “Базови и 

специфични компютърни умения”-НПЦ гр. София 
 2009 г. Сертификат за завършен курс “Повишаване на 

мотивацията за учене” 

 2010 г. Удостоверение за професионална квалификация 
по Методика на обучението по БДП- ТУ гр. София 
 

 
 



Приложение 2 

 2011 г. Сертификат за обучение по тема „Разработване на 
документацията и организация на педагогическия процес 
за деца с долпънителни педагогически потребности 
(СОП)”-  Център за иновации в образованието “Протекта”  

 2011 г. Удостоверение “Обща компютърна грамотност” 
 
 

 



Приложение 3 
Обяд, организиран отдих и спорт 



Приложение 3 
Самоподготовка 



Приложение 3 
 Дейности по интереси 



Благодаря,  
че бяхте тук!  

Изготви:  

Димка Славева 

Януари 2013 г.  


