
 



Моето училище 



 
Мото 

 
“ Задачата на учителя е да отваря 

вратите, а не да пробутва през 
тях учениците. “ 

А. Шнабел 

 



 
Съдържание 

 Част І 
Раздел 1 Визитна картичка 
Раздел 2 Философия на  учителя 
Раздел 3 Педагогическа дейност 
               -  Общи сведения 
               -  Основни функции 
Раздел 4 Научно- методическа дейност 
              -   Методически материали 
              -   Квалификационна дейност 
              -   Извънкласна дейност 
Раздел 5 Личен план на развитие 
Част ІІ 
Приложения и снимки 

 



Раздел 1 Визитна картичка 

               Име: Нели Христова Йорданова 

               E-mail: yordanova.75@abv.bg 

Националност: България 

Местоживеене: гр. Стражица 

Образование: Висше 

Специалност:  Предучилищна и начална  
училищна педагогика 



Раздел 1 Визитна картичка 

               Учебно заведение: Великотърновски 
университет “Св.Св. Кирил и Методий” 
Образователно- квалификационна 
степен: Магистър 
Професионална квалификация: 
Магистър- педагог, детски и начален 
учител 
Трудов стаж по специалността: 18 години 
- От 09.1994 г. до настоящия момент в 
СОУ ”Ангел Каралийчев” 



Раздел 1 Визитна картичка 

               
Компютърна грамотност и умения:  
Отлично ниво на владеене на    Windows, 
Internet, Microsoft Word,  Microsoft  
Power Point  
Добро владеене на Microsoft Excel  
 
 



Раздел 1 Визитна картичка 

               Основни дейности и отговорности: 
- Умение за откриване на добри практики  
и прилагането им в обучението 
- Поддържане на добра връзка и 
сътрудничество с възпитатели, колеги и 
ръководство 
- Добри комуникативни умения  
- Умение за работа в екип 
- Поддържане на връзка и сътрудничество 
с родители 
 
 



 
Раздел 2 Философия на  учителя 

 
           Началното училище е началото на 

един нов живот за всеки един Ученик. 
Живот, в който всеки участник навлиза в 
тайнственият свят на буквите, цифрите и 
науката.  

          Този свят се представя от Учителя. 

 



 
Раздел 2 Философия на  учителя 

 
            

 

      Преподаването е призвание, голяма 
отговорност, но всичко това води до 
удовлетворение, особено когато видиш  
детската усмивка, когато видиш 
реализирани плодовете на труда и 
получиш за награда  

“ Здравейте, госпожо!” 
“Преподаването е половината път към     

знанието” 
                                     (японска пословица) 



 
Раздел 3 Педагогическа дейност 

      Общи сведения 
         Дейността на преподавателя е свързана с 

осъществяване на организационни връзки, 
взаимоотношения, взаимодействия с:  

              - ученици; 
              - родители; 
              - учители и възпитатели от същото  и 

други     училища; 
              - управленския и административен    

персонал на училището; 
               - eксперти в РИО и МОМН; 

 



 
 

Раздел 3 Педагогическа дейност 
       

 Основни функции 
 - Планиране и подготовка на учебния процес 
 - Провеждане на обучение  
 - Използване на подходящи методи, техники  и 
образователни стратегии 
 - Използване на учебно-технически средства 
 - Формиране на положително отношение нъм 
ученето 
 - Възпитаване на учениците в самостоятелност  



 
 

Раздел 3 Педагогическа дейност 
       

 Основни функции   

 - Диагностика, оценяване и отчитане 
постиженията на учениците 
-  Създаване и поддържане в процеса на 
обучение, среда и дисциплина, благоприятстваща  
добър психологически климат между учител и 
ученик, така и между учениците 
 - Опазване живота и здравето на учениците 



Раздел 4 Научно- методическа дейност 

 Методически материали: 

  - Учебни планове, програми и учебно –
методическа литература 

  - Използване на ИКТ в образователния процес 
– презентации 

  - Диагностични средства за оценка и критерии 
за оценяване 



 
Раздел 4 Научно- методическа дейност 

Квалификационна дейност: 

- Участие в обучения, семинари, курсове и 
други форми на училищно и 
извънучилищно ниво  

 



 
Раздел 4 Научно- методическа дейност 

Извъкласна дейност : 

- Проекти; 

- Сценарии за тържества; 

- Участия на ученици в олимпиади, 
конкурси, състезания; 

- Екскурзии с учебна цел; 

 

 



Раздел 5 Личен план на развитие 

- Усъвършенстване на  умения  в 
планиране и подбор на подходящи 
интерактивни методи на обучение 

-  Провокиране на интереса на учениците 
в търсене и използване на  различни 
източници на информация 

-    Насочване вниманието на учениците 
върху използването на 
информационните технологии в 
тяхното образование 



Приложения и снимки 

Диплома за висше образование  
Предучилищна и начална училищна педагогика  

 магистър 



Приложения и снимки 

Четвърта  квалификационна 
степен 

Пета квалификационна 
степен 



Приложения и снимки 

Грамота 
за  

много добра  

учебно – възпитателна  

дейност 

 



Приложения и снимки 

Сертификат 

за 

Компютърен курс 



Приложения и снимки 

Сертификат 

за 

 Обучение 

“Формиране на  

предприемачески 

умения в начален  

етап на българските  

училища” 



Приложения и снимки 

Удостоверение 

за  

Квалификационен курс  

“Дигитални технологии в 
началното обучение”  

 



Приложения и снимки 

Удостоверение 

За 

Обучение 

“Базови и специфични 
компютърни умения 

на учители” 

 



Приложения и снимки 

Удостоверение 

За 

Квалификационен 
курс 

“Работа с компютри и 
ИТ за 1-4 клас” 



Приложения и снимки 

  
Удостоверение 

за 

Професионална 
квалификация 

“Методика на 
обучението по 
БДП-І-ІV клас" 



Приложения и снимки 

Сертификат 

За 

Обучение 

“Модел за 
интердисциплинарно 

проектно-ориентирано 
обучение в началното 

училище при 
интегриране на 

технологиите” 



Приложения и снимки 

 Един учебен ден… 



Приложения и снимки 

Един учебен ден… 



Приложения и снимки 

Един учебен ден… 



Приложения и снимки 

Празник е… 
Първият учебен ден 



Приложения и снимки 

Празник е… 
Сбогом , шарено букварче! 



Приложения и снимки 

Празник е… 
Сбогом , шарено букварче! 



Карнавал… 

В приказния свят  
        на Ангел  
                Каралийчев 

 

Приложения и снимки 



Празник е… 

Приложения и снимки 

Завършване на годината 



Празник е… 

Приложения и снимки 

Коледна Работилничка 

 

 



На гости 

Приложения и снимки 

при Зъболекаря 

 

 



Приложения и снимки 

Наградени ученици 



Приложения и снимки 

Празник на училището 



Приложения и снимки 

Празник на училището 



Приложения и снимки 

Ден на земята 



  

Приложения и снимки 
Децата за мен 


