


СТАРШИ УЧИТЕЛ 

СОУ “АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ” 

ГР. СТРАЖИЦА, ОБЛ. В. ТЪРНОВО 





      Дейността ми като учител е свързана с: 

     -   ученици; 

     -   родители; 

     -   учители и възпитатели; 

     -   училищен психолог;  

     -  училищен педагогически съветник; 

     -  училищен ученически омбудсман; 

     -   управленски и административен персонал на училището; 

     -   експерти в РИО и МОМН; 

     -   институти и звена за квалификация на учители; 

     -   служители на общинските социални служби. 

                  



 Персонализация на учителския ми труд 

 Справедливо оценяване на моя труд, като се отчитат 

резултатите от моите отговорности и постижения 

 Портфолиото ми е моята възможност за споделяне и 

обмен 



 Владея преподавания от мен предмет на необходимото равнище. 

 Поддържам необходимото ниво на научна подготовка, следя новостите в 
тази  предметна област. 

 Умея да дефинирам ясни образователни цели в учебните програми и 
уроците. 

 Владея разнообразни стратегии, методи и техники за преподаване, обучение 
и мотивиране на учениците.  

 Владея необходимите форми и средства за контрол , формите и средствата 
за оценяване постиженията на учениците, резултатите от учебния процес. 

 В центъра на моята работа е ученикът с неговата индивидуалност, знания и 
компетентности. Опитвам се да науча моите ученици, че пътят на успеха е 
пътят на знанието. 

 Стремя се да създавам в процеса на обучение атмосфера, която 
благоприятства и стимулира добър психологически климат, коректни 
взаимоотношения, конструктивно общуване.  

 Считам, че духовността не изчезва, както се твърди. Учителят е този, който 
ще я възражда и възражда всеки ден и всеки час. Чувствам се задължена да 
убеждавам  моите ученици в това.  

 



 Планиране и подготовка за учебния процес 
 Използване на подходящи образователни стратегии, които: 

             - дават оптимален резултат във всяка учебна ситуация; 

             - отговарят на различни образователни потребности; 

             - мотивират учениците и стимулират личностното им развитие; 

             - реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки. 

 Използване на учебно-технически средства и материали, подходящи 

        за постигане на оптимални резултати в конкретната учебна ситуация 
 Прилагане на иновации   

 Изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности чрез учебния   

        процес 
 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 постиженията на учениците 
 Опазване  живота и здравето на учениците              

       



 Преподаване на български език и литература – ЗП, IX”А”, Х, XII”А”, 

XII “Б” клас 

 Преподаване на български език и литература – ЗИП, Х, XII”А”, 

XII”Б” клас 

 Класен ръководител на XII”Б” клас 

 Член на МО на учителите по български език и литература 

 Работа с група ученици от VIII клас, включени в Националната 

програма “С грижа за всеки ученик” 



• Лекция; 

• Беседа; 

• Самостоятелна работа. Самостоятелно създаване на 
писмени текстове; 

• Доклад; 

• Наблюдение, съпоставка, анализ, синтез, 
обобщаване /общи методи на познанието/ - 
провокация на мисленето; 

• Дискусия – начин за изразяване на позиция; 

• Коментарно четене; 

• Презентации; 

• Тестове. 



• Програми за ЗИП по български език и литература – IX, Х, XI, XII 
клас  

• Годишно разпределение на учебния материал по български език и 
литература, ЗП – IX, X, XI, XII клас  

• Програми и конспекти по български език и литература – 
самостоятелна форма на обучение, ЗП и ЗИП / IX, X, XI, XII клас 

• Критерии за оценяване – IX, X, XI, XII клас 

• План за възпитателната работа с учениците от XII “б” клас 

• Презентации 

• Разработки на уроци 

• Тестове 

• Информации и анализи на резултатите от обучението по български 
език и литература 

• Средства за педагогическа диагностика. 



 Диплома за завършено висше образование, специалност Българска филология; 

 Удостоверение за завършено обучение – “Базови и специфични компютърни умения на 
учители по БЕЛ” 

 Удостоверение за завършен квалификационен курс – “Система на ученическите писмени 
текстове”; “Трансформиращ преразказ – теоретични и технологични аспекти”; 
“Обучението по български език в условията на билингвизъм” 

 Удостоверение за завършено обучение – “Промени в правописните правила. Работа с 
текст” 

  ” Удостоверение за квалификационен курс – “Ученическите писмени текстове V-XII 
клас”; “Задачата за създаване на текст на държавния зрелостен изпит” 

 Свидетелство за пета професионално-квалификационна степен 

 Удостоверение за завършено обучение – “Коментарът и коментарното четене в 
обучението по литература VIII-XII клас” 

 Сертификат за завършен обучителен курс – “Разработване на документация и 
организация на педагогическия процес за деца с допълнителни педагогически потребности  
(СОП)” 

 Удостоверение за завършен курс – “Обща компютърна грамотност” 

 Удостоверение за професионална квалификация – Модул “ПТП с деца и тяхната правна 
защита”; Модул “Психо-физиологически особености на децата и учениците като 
участници в пътното движение”; Модул “Изграждане на система от цели на обучението 
по БДП в детската градина и СОУ”; Модул “Разработване защита на курсов проект”  

 

 



 

• Сценарии 

• Участие на ученици в олимпиади, конкурси, състезания 

• Проекти 

• Снимков материал  



      
  Ралица Ноткова Радева – оценка Отличен / 5.50/ на областна 

        олимпиада по български език и литература, 2012 г. 

        



  Национална програма “С грижа за всеки ученик”. Модул 

“Осигуряване на допълнително обучение на ученици за 

повишаване нивото на постиженията им по общообразователна 

подготовка” – работа с група ученици от VIII клас през учебните 

2010/2011; 2011/2012; 2012/2013 г. 

 



 Избор на училищен ученически омбудсман – консултант на Ралица 

Радева, кандидат за училищен ученически омбудсман / м. V 2012 г. / 



 

 

 

 

 

         Националност 

 

        Сфера на работа 

Галина Иванова Русева 

 

гр. Стражица 

общ. Стражица 

обл. В.Търново 

 

Българка 

 

Образование 



   

     Заемана длъжност или  

     позиция  

 

 

 

 

     Основни дейности и  

     отговорности  

        

     Старши учител  

     общообразователен  предмет 

     прогимназиален  етап 

    

     Български език и литература 

 

       Проучване, планиране, 

организиране и  провеждане  

       на образователно- 

       възпитателния процес 



    Име и адрес на  

    работодателя 

 

 

 

   Вид на дейността или  

   сферата на работа 

Средно  

общообразователно  

училище „Ангел Каралийчев” 

 гр. Стражица 

 

Образование 



   Образование и обучение  

   Наименование на придобитата  

   квалификация  

 

 

   Име и вид на обучаващата  

   или образователната  

   организация  

 

   Ниво по националната  

   класификация 

      
       Специалист по българска 

филология и преподавател в 

средните училища 

       

       ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” 

 

 

 

       Магистър 

   



 

 

   Име и вид на обучаващата  

   или образователната  

   организация  

 

   Наименование на придобитата  

   квалификация 

     

 

    Тракийски университет 

             Стара Загора 

      ДИПКУ гр. Стара Загора       

 

       Пета професионално- 

квалификационна степен 



    Социални умения и  

    компетенции 

 

 

 

   Организационни умения и  

   компетенции 

 

 

 

   Компютърни умения и  

   компетенции  

       Умения за създаване на 

благоприятна атмосфера и добър 

психологически климат в 

работата с учениците и 

родителите. Комуникативност. 

 

      Добри организационни качества. 

      Дисциплинираност и отговорност.  

      Енергичност и мотивираност в 
работата. 

       

      Windows, MS Office, Internet 

 

 



 Моите ученици 



 

                

                                   

                                 

                    


