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Образование и обучение:  

 
 

Средно образование:       1992 год. – СОУ „Йордан Йовков” –  
         гр. Русе 
 

Висше образование:       1999 г. – ВТУ "Св.Св.Кирил и Мето- 
         дий“ 
 
Образователно- 
квалификационна степен:     магистър 
 
Специалност:       Български език и руски език 
 
Професионална  
квалификация:       учител 
  



Трудов стаж:    

    - от септември 2002 до август 2009 г.  

      ПГАТ „Цанко Церковски” –  

      гр. Павликени, 

      Учител по Български език и  

      литература – от VІІІ до ХІІ клас 

 

    - от септември 2009 г. 

      СОУ “Ангел Каралийчев” –  

      гр. Стражица 

      възпитател: 

 

     2009 – 2010 – VІІ и VІІІ кл. 

     2010 – 2011 – VІІ и VІІІ кл. 

     2011 – 2012 – V и VІ кл. 

     2012 – 2013 – VІ и VІІ кл. 



Социални умения  

и компетенции:     

Работа в екип:   1. Работа по проекти: 

   1.1. Проект „Училищна речникова картотека”- 
   „1000 стипендии” на фондация „Комунитас” –  

   учител за работа в екип (2008) 

 

   1.2. Проект „Със силата на предците ни –  
   уверени днес и утре”, разработен в рамките  
   на Националната програма на МОН   
   „Училището – територия на учениците”,  
   модул „Развитие на извънкласната и  

   извънучилищната дейност” (2008) 

   

   1.3. Проект „Осъзнали нашите културни  
   корени, ние градим цветна Европа” по  
   секторна програма “Коменски” (2011) 

     



Социални умения  
и компетенции:     

Работа в екип:     1.4. ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на  
      качеството на образованието  в средищните  
      училища чрез въвеждане на целодневна   
      организация на учебния процес“ Проектът се  
      осъществява с финансовата подкрепа на   
      Оперативна програма „Развитие на човешките  
      ресурси”, съфинансирана от Европейския социален 
      фонд на Европейския съюз (2012-2013) 

      
       2. От 2003 до 2006 година под мое ръководство  

      учениците издаваха училищен вестник   
      „Нашият път” – два броя месечно 

 
       3. Активно работих с ученици за участия в  

      различни конкурси, състезания, олимпиади,  
      зрелостни и кандидатстудентски изпити.  

       Мои ученици са заемали престижни места в  
      международни, национални, областни и  
      общински конкурси, а на кандидатстудентски  
      изпити и олимпиади - областен кръг – отлични  
      оценки. 



Технически умения  

и компетенции:   Работа с Windows, Microsoft Office Word, 
    Microsoft Office Excel, Microsoft Office  
    Power Point, CorelDRAW, Internet.  

     Знанията в тази сфера ми дават  
    възможност да получавам достъп до  
    разнообразна допълнителна   
    информация, която е в полза при  
    методиката в обучението по БЕЛ и  
    успешно мотивиране на учениците  
    при тяхната подготовка. Освен това  
    информационните технологии са ми  
    полезни при изработването на  
    тестове, презентации на уроци по БЕЛ 
    като иновативни методи в обучението. 

Интереси: 

Литература:    Публикувам свои стихове и есета в  
    литературни сайтове в Интернет.  
    Имам публикации и във в. „Павликен-
    ски глас” 



ІІ. Философия на преподаването 

  Моята представа за учителската професия е, че тя преди всичко 
е призвание и мисия. Учителят не е само ПРЕ-ПОДАВАТЕЛ.    
Той е и възпитател. Но на първо място учителят е творец. 
 Всеизвестно е, че в ежедневната си работа учителят влиза в 
различни роли – той е приятел, заместник родител, ръководител, 
психолог, лекар, адвокат, съветник, организатор, мениджър… Но във 
всичките му метаморфози най-важно е доверието във взаимоотноше-
нията му с ученика и неговия родител. Как се гради то? Ученикът 
винаги усеща искренността и всеотдайността.  

  Учителят трябва да подпомага изграждането на система от 
ценности у децата; да полага основите на морална, физическа и 
психическа подготовка на детето; да развива редица способности у 
детето. За да изпълни тези задачи,учителят трябва да има солидна 
теоретична и практична подготовка, добре развит светоглед, 
хуманно отношение към децата, да притежава педагогически такт и 
стил на работа. Всичко това може да се постигне, като се даде 

възможност на учителя да разгърне своя творчески потенциал.  



ІІІ. Отговорности на възпитателя / Учебна програма 

Кратко описание на настоящите ми задължения  

на възпитател. 

 

1. Председател съм на МО на възпитателите – следя за спазването на 
поставените от Директора задачи, изготвям информации и отчети, 
свързани с учебно-възпитателната дейност на методичното 
обединение. 

2. Дейности в рамките на нормата възпитателска заетост пряко 
свързана с учениците: 

2.1. Формиране на социални умения у децата и учениците.  

2.2. Прилагане на иновационни техники и методи на работа. 

2.3. Дейности по опазване здравето и живота на децата и учениците.  



3.1. Подготвителна работа за часовете по самоподготовка – 
осигуряване на тестове, задачи, пособия, вкл. и консултации с 
учители.  

3.2. Подготовка на материали, пособия и инструменатариум за 
провеждане на часовете за дейности по интереси (вкл. Тематично 
разпределение).  

3.3. Попълване на училищна документация и документация по 
проект на ОП „Човешки ресурси” – на хартиен носител (дневник на 
ПИГ, материална книга, инструктажна книга за БДП, протоколи от 
сбирки на МО на възпитателите, заявления и анкетни карти на 
учениците от ПИГ) и на електронен носител (сайт на проекта).  

3.4. Участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи 
и оперативки. 

 

 ІІІ. Отговорности на възпитателя / Учебна програма 

3. Допълнителна заетост в рамките на работния ден: 



ІІІ. Отговорности на възпитателя / Учебна програма 

3. Допълнителна заетост в рамките на работния ден: 

3.5. Работа с родители, вкл. участие в родителски срещи. 

3.6. Планиране и участие в квалификационно-методическа дейност, 
свързана с възпитателно-образователния процес. 

3.7. Оказване на методическа помощ и консултации на младши 
възпитатели. 

3.8. Участие в регламентирани седмични/месечни общоучилищни 
мероприятия. 

3.9. Координиране обмяната на добри практики между 
възпитателите. 



4. Възпитател съм на ХІІ ПИГ – 23 ученика 
    11 ученика от VІ клас и 12 ученика от VІІ клас 

  Организация на часовете в ПИГ V –VІІІ клас  
2012 - 2013 учебна година  

13.00-13.40 – дейност: Обяд, организиран отдих и спорт  
13.40-14.20 – дейност: Самоподготовка  
14.20-15.00 – дейност: Организиран отдих и спорт 
15.00-15.40 – дейност: Самоподготовка  
15.40-16.20 – дейност: Дейности по интереси  
16.20-17.00 – дейност: Дейности по интереси  
 
 Дейности по интереси – “Българско културно наследство” 

 
 След учебните занятия придружавам  
учениците, които са от с. Бряговица, до  
населеното им място. 

ІІІ. Отговорности на възпитателя / Учебна програма 



 ІІІ. Отговорности на възпитателя / Учебна програма 
ХІІ 

ПИГ 
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 

1. Обяд, организиран 

отдих и спорт 

Обяд, организиран 

отдих и спорт 

Обяд, организиран 

отдих и спорт 

Обяд, организиран 

отдих и спорт 

Обяд, организир. 

отдих и спорт 

2. Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

VІ кл География и икон. История и цивил. Човекът и природ. ЗИП География ик. Човекът и прир. 

VІ кл Бълг. език и лит. Математика Математика Математика Математика 

VІІ кл Физика и астрон. Физика и астрон. Химия и оп. ок. ср. ЗИП История цив. Биология и здр.обр 

VІІ кл Бълг. език и лит. Математика Бълг. език и лит Математика Математика 

3. Организиран отдих 

и спорт 

Организиран отдих 

и спорт 

Организиран отдих 

и спорт 

Организиран отдих 

и спорт 

Организиран отдих 

и спорт 

4. Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 

VІ кл Математика Бълг. език и лит География и икон. Бълг. език и лит Бълг. език и лит 

VІІ кл История и цивил. Бълг. език и лит Математика Химия и оп. ок. ср. Бълг. език и лит 

5. Дейности по 

интереси – 

Българско 

културно 

наследство 

Дейности по 

интереси – 

Българско 

културно 

наследство 

Дейности по 

интереси – 

Българско  

културно 

наследство 

Дейности по 

интереси – 

Българско 

културно 

наследство 

Дейности по 

интереси – 

Българско 

културно 

наследство 

6. Дейности по 

интереси – 

Българско 

културно 

наследство 

Дейности по 

интереси – 

Българско 

културно 

наследство 

Дейности по 

интереси – 

Българско  

културно 

наследство 

Дейности по 

интереси – 

Българско 

културно 

наследство 

Дейности по 

интереси – 

Българско 

културно 

наследство 



ІV.  Методи на преподаване / Цели и стратегии 

1. Основна цел 

- Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес 
чрез насърчаване развитието на ключови компетентности, 
творчески способности и умения за живот, необходими на 
учениците в съвременното общество. 

2. Общи цели и стратегии – Самоподготовка 

    2.1. Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ 

клас, етап или степен на образование и ограничаване рисковете за 
отпадане от училище поради затруднения в усвояването на 
учебното съдържание. 

      2.2. Да се създаде организация в ПИГ за нормално провеждане на 
проследяването на образователните резултати.  

     2.3. Да се използват педагогически методи и подходи , съобразени 
със спецификата на групата и развитието на учениците, които да 
подпомогнат успеваемостта на учениците в ПИГ.  



ІV.  Методи на преподаване / Цели и стратегии 

2. Общи цели и стратегии – Самоподготовка  

 

2.4. Да се извърши вътрешно оценяване на самоподготовката на 
учениците и техният напредък. 

2.5. Участие в квалификационни форми, допринасящи за 
ефективността на  работата в ПИГ. 

2.6. Да се поддържат контакти с родителите на учениците в ПИГ с 
оглед   повишаване на тяхната успеваемост. 

2.7. Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване 
на учебния  материал и съдейства за формиране на навици за 
самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и 
стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез 
усъвършенстване на уменията за общуване.  



ІV.  Методи на преподаване / Цели и стратегии 

3. Общи цели и стратегии – Дейности по интереси 
  
3.1. Общата цел на дейностите по интереси е да организира 
свободното време на учениците така, че те да реализират 
потребностите си от изява и творческа свобода, да разгърнат 
интересите, мислите и въображението си. 

3.2. Различният възрастов състав в ХІІ ПИГ (VІ и VІІ клас) да дава 

възможност за повишаване ефикасността при управление на 
вътрешноколективните личностни отношения и да създава условия за 
обмяна на знания, опит, ценности за една естествена непринудена 
приемственост. 

2. Общи цели и стратегии – Самоподготовка 

2.8. За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на   
учениците, се осигуряват консултации с учители–специалисти. 
Директорът е изготвил график за консултациите по време на 
самоподготовката, водена от учителите-специалисти по различните 
учебни предмети на учениците в ПИГ. 
 



ІV.  Методи на преподаване / Цели и стратегии 

 3. Общи цели и стратегии – Дейности по интереси 

 3.3. Колективната работа в ХІІ ПИГ да съдейства за изява на 
индивидуалните способности за диференцирано  развитие на 
учениците. 

 3.4. Възпитателната работа в ХІІ ПИГ да е подчинена на общите 
цели на училището, но същевременно да е съобразена с 
потребностите и интересите на учениците, насочени и към 
осмисляне на свободното им  време.  

 3.5.  С нетрадиционни форми на работа да се предизвика у 
учениците радост и удовлетворение от училищния живот и от 
техния личен принос за обогатяването му. 

 3.6. Дейностите по интереси да спомагат за нравственото и 
естетическо възпитание на учениците, а също и за усъвършенстване 
навиците им за работа в екип. 

 



ІV.  Методи на преподаване / Цели и стратегии 

4. Специфични цели и стратегии на дейностите по интереси 
“Българско културно наследство” 

 4.1. Основна цел на ДИ „Българско културно наследство” е учениците да 
осмислят ролята на народа ни през вековете като пазител на традициите и 
празниците, които са се обособили като специфична и интересна система 
от ценности в личния, семейния и обществения бит на хората.  

 4.2. Формиране и развитие на съзнание за национална принадлежност у 
учениците. 

 4.3. Конкретните занимания в ДИ „Българското културно наследство” да 
мотивират учениците и да стимулират интереса им към общообразовател-
ните учебни предмети, свързани с културата на България. 

 4.4. Да се осмисли собствената идентичност и да се развие самочувствието 
на всеки ученик, за да нарастват техните постижения. 

 4.5. Да се създадат условия за творческа интерпретация при реализирането 
на различни дейности. 

 4.6. Да се развият общите способности на учениците и техните потребности 
от активна дейност, общуване и творчество.  



ІV.  Методи на преподаване / Цели и стратегии 

5. Методи на преподаване 

   5.1. Преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия. 

   5.2. Учене по едно и също време при спазване на моменти за почивка (отдих) 

   5.3 Степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподго- 

   товката. 

   5.4. Усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране. 

   5.5. Стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвика-  

   телства. 

   5.6. Старателно написване на домашните работи и усвояване на учебното  

   съдържание. 

   5.2. С оглед повишаване на  качеството на обучението, старая се да включвам  

   прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индиви- 

   дуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на   

   логическото мислене на учениците, на паметта и въображението. 

 



V.   Обратна връзка 

1. От 2002 до 2009 год. работих като учител по Български език и литература. 
Подготвях ученици от VІІІ до ХІІ клас  за участия в различни конкурси, 
състезания, олимпиади, зрелостни и кандидат-студентски изпити. Мои 
ученици са заемали престижни места в международни, национални, об-
ластни и общински конкурси, а на зрелостни и кандидатстудентски из-
пити и олимпиади - областен кръг – много добри и отлични оценки.  
 

2. От 2009 год. работя като възпитател и нямам възможност активно да под-
готвям ученици за участия в конкурси. 

      През учебната 2009-2010 учебна година подготвих двама ученици (VІІ 
клас - есе и ІХ клас - реферат), които се класираха на І-во място в Нацио-
нален конкурс за ученическо творчество. Есето на единия ученик е публи-
кувано в юбилеен сборник за Втората световна война. 

 
3. През учебната 2012 – 2013 година учениците от ХІІ ПИГ изработиха сур-

вакници в часовете по Дейности по интереси. Шестима от тях участваха в 
Общински конкурс за правене на сурвакници и бяха наградени. 

 



VІ.  Бъдещи планове 

1. В краткосрочен план 

      1.1. През м. април 2013 год. – открит урок в Дейности по интереси    
на тема: “Български носии на отделни етнографски групи – 
изработване на кукли с народни носии”. 

      1.2. Вътрешно оценяване по Български език и литература и Мате-  
матика –  VІ и VІІ клас.  

      1.3. Подготовка за Външно оценяване по Български език и литера-
тура и Математика – VІІ клас – през м. май 2013 г. 

2. В дългосрочен план 

      2.1. Обучение и квалификация на педагогическите специалисти по      
      проект BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите   
      специалисти” по ОП РЧР – “Педагогически специалисти за пре-  
      венция на училищното насилие, агресията и други”.  
 
      2.2. Бих искала да участвам в курсове и квалификации, които 

могат да обогатят и развият знанията и уменията ми като педагог 
и специалист. 



VІІІ. Приложение 

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

Тема на квалификационната 
форма/обучение  

Година Документ Организатор/Институция 

„Разработване на документацията и 
организация на педагогическия процес за 
деца с допълнителни педагогически 
потребности (СОП)” 

2011 Сертификат Център за иновации в образованието 
„Протекта” 

„Методика на обучението по БДП І-ІV и 
V-VІІІ клас”  

2010 Удостоверение ИПФ - Сливен, Сектор „Следдипломно 
обучение”  

„ Повишаване на мотивацията за учене”  
2009 Сертификат ФОНДАЦИЯ ЕВРОПАРТНЬОРИ 2007 

„Ученическите писмени текстове V-ХІІ 
клас”, „Задачата за създаване на текст на 
държавния зрелостен изпит” 

2008 Удостоверение Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски”, Департамент за 
информация и повишаване 
квалификацията на учителите - Варна 

„Базови и специфични компютърни 
умения на учители по БЕЛ”  

2006 Удостоверение МОН, Национален педагогически център 
– със съдействието на Майкрософт-
България 

Висше образование, специалност 
Български език и руски език, магистър 

1999 Диплома ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” 

Средно образование  
1992 Диплома ЕСПУ “Йордан Йовков” – гр. Русе 



VІІ. Приложение 

2. Награди и грамоти  

2.1. Грамота за участие като научен ръководител в Националния конкурс за ученическо 
творчество на тема „Приносът на българския народ за победата над 
хитлерофашизма във Втората световна война”, май 2010 г., Национален комитет 
под патронажа на Президента на Република България и съюза на ветераните от 
войните на България 

2.2. Грамота за участие като ръководител в Националния конкурс за есе, разказ и 
рисунка, посветен на 65-тата годишнина от Втората световна война, октомври 2009 
г., Областен управител на област Велико Търново  

2.3. Грамота за принос в утвърждаване авторитета на училището, май 2009 г., ПГАТ 
„Цанко Церковски” – гр. Павликени 

2.4. Грамота за творческа личност, откриваща таланти и постигнати високи резултати в 
национални литературни конкурси, на основание Решение №317 / 20.05.2009 г. на 
Общински съвет – гр. Павликени 

2.5. Грамота за участие в Конкурса за учители творци, май 2009 г., ИК „Анубис”, ИК 
„Булвест 2000”, вестник „Сега” 

2.6. Ваучер за книги на стойност 200 лв. – награда за учител-наставник на талантлив 
ученик, класирал се с проект за работа в екип за Стипендия за изключителни 
умения и постижения в размер на 1000 лв. – „1000 стипендии” Фондация 

„Комунитас”  



ХІІ ПИГ – VІ-в и VІІ-б клас 

Обяд, организиран отдих и спорт 



ХІІ ПИГ – VІ-в и VІІ-б клас 
Самоподготовка 



ХІІ ПИГ – VІ-в и VІІ-б клас 
Самоподготовка 



ХІІ ПИГ – VІ-в и VІІ-б кл 
Дейности по интереси 



Етнографска изложба - Коледен кът 



Кукерски маски и плашила 



Изложба - Мартеници 



Великденски празници 



Старши възпитател – 

Дора Димитрова, 

СОУ “Ангел Каралийчев” –  

гр. Стражица 

 
Е-mail: dodo73@abv.bg 


