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АВТОБИОГРАФИЯ 

 
Нели Кръстева Димитрова    
Е-mail : nely.krasteva@abv.bg 
Българка 
   
Образование   - висше 
  
31 г. педагогически стаж   
От 1.09.1982г. работя в  СОУ „Ангел Каралийчев” гр.Стражица   
Старши учител начален етап на основното образование   

Завършила съм  ВТУ ‘Св. Св. Кирил и Методий”,  1993г.  

специалност начална училищна педагогика, магистър.   
   
От октомври 2008 г.   
Пета професионално-квалификационна степен   
   
Тракийски университет Стара Загора Департамент за информация и повишаване 

квалификацията на учителите   
Работя добре в мултиетническа среда. Имам добри комуникативни 

социални,организационни и компютърни умения. Стремя се да прилагам в 
работата си разнообразни форми и методи, най-  вече, 
индивидуална работа с всеки ученик. 

 

                 



Квалификации 
 

   Модели на взаимоотношения между учители и 
ученици   19.11.2009.г.   

  

  Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП 

    

  Обща компютърна грамотност     

 

  "Разработване на документацията и организацията на педагогическия 
процес за деца с допълнителни педагогически потребности /СОП/"  

 

 "Обучение за работа с образователен софтуер "Енвижън"  

 

  Работа с компютри и ИТ за I-IV клас  

 

 Обща компютърна грамотност« 

 

 Обучение по Предприемачество в началното училище 



Първа част 

Раздел 1.Общи сведения 

  

 Дейността ми на преподавател е свързана с 
осъществяване на организационни връзки 

    взаимоотношения и взаимодействия с: 

-ученици 

-родители 

-учители и възпитатели от училище и други  

училища 

-управленски и административен персонал 

-експерти от РИО и МОМН 

-институции и звена за квалификация 

 



Първа част  

Участие в работата на обединения и 

групи 
              

 Председател на Методическото обединение 

на учителите в начален етап на обучение. 

 Член на Методическото обединение на 

класните ръководители. 

 Участие в работни групи с определена 

насоченост. 

 Участие в работа по европейски проекти. 



Първа част  

Раздел 2.Педагогическа дейност 

Философия на преподаване  

 Фокусиране върху индивидуалните 
потребности и включване на всички ученици 
в процеса на учене.  

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

 Всеки ученик има силни страни. Целта на 
образованието е да ги идентефицира и 
надгражда. 

 



Философия на преподаване 

 Учениците трябва да се учат не само от 
учебниците, а и от преживявания,събития от 
реалния свят, които са значими за тях. 

 Необходимо е индивидуалните различия да 
се разпознават, уважават и ползват в 
процеса на обучение. 

 Участието в учебен процес и други дейности 
в училище и клас да спомагат във 
възпитанието на личността на ученика. 

 Обучението да  мотив за поведение. 



Раздел 2.Педагогическа дейност 

Настоящи отговорности 

 Учебна 2012/13 година  

Класен ръководител на трети “б” клас. 

21 ученика с различен етнически състав. 

В ежедневната работа с учениците се старая да внасям разнообразие – 
планирам различни форми на работа – групови и индивидуални, 
подготвям индивидуални материали за работа на  учениците, 
съобразно възможностите им, прилагам метода  “деца учат деца” като 
приканвам  учениците да си помагат по някои предмети като седят на 
един чин с другарчето, на което искат да помагат. Музиката често е 
фон за учене. 

Някои от темите по математика провеждаме като състезание, а по 
литература като драматизация. Често рисуваме, това което сме 
научили и смятам, че рисунките дават обратна информация, за това 
какво е усвоено като знание,често показват и емоционалното 
състояние на децата. Не бива учениците да са пасивни слушатели, а 
активни участници в образователния процес. Променяме и подредбата 
на чиновете в класната стая пак с цел да направим ученето по –малко 
скучно и еднообразно. 

Включваме се активно в програмите, по които работи нашето училище. 

 

 



Приложения 
 “Училищен плод” Европейска схема за предлагане на плодове и 

зеленчуци  Кошници на витамините  

http://soustrajica.com/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=15:plodoveizlogba&Itemid=65
http://soustrajica.com/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=15:plodoveizlogba&Itemid=65
http://soustrajica.com/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=49:u4ili6tenu4enombudsman&Itemid=65
http://soustrajica.com/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=49:u4ili6tenu4enombudsman&Itemid=65


Приложение 

Представяне на книгата "Младите поети на България"  



Приложение 
 УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН  

http://soustrajica.com/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=49:u4ili6tenu4enombudsman&Itemid=65


Приложение 
 Бързи, смели, сръчни - щафетни игри ІІІ клас  


