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Част І. 
Раздел 1. Общи сведения 

 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 и МОМН. 

 

 Европейски формат на автобиография – Приложение1. 



Част І. 
Раздел 1. 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 

5.  



Част І. 
Раздел 2. 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. 



Част І. 
Раздел 2. 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. 

 



Част І. 
Раздел 2. Педагогическа дейност 

Основни функции 

Планиране и подготовка на учебно-възпитателния процес- 
приложение 2. 

 

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. 



Част І. 
Раздел 2. 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. 

 



Част І. 
Раздел 2. 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. 

 



Част І. 
Раздел 2. 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 



Част І. 
Раздел 3. Научно-методическа дейност 

 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- приложение 3. 



Част І. 
Раздел 3. Научно-методическа дейност 

 Квалификационна дейност: 

 

 Участие в обучения, семинари, курсове и други форми на 

училищно и извънучилищно ниво – дипломи, 

удостоверения, сертификати и др.- приложение 4. 

 



Част ІІ. Приложения 

Приложение 1 

ЕВРОПЕЙСКИ 

ФОРМАТНА 

НА АВТОБИОГРАФЯ 

Лична информация 

Име 

Адрес 

E-mail 

Националност 

Пенка Илиева Дачева 

гр. Г. Оряховица 

pdacheva_sou@abv.bg 

България 

mailto:pdacheva_sou@abv.bg


Част ІІ. Приложения 

Трудов стаж 
 Дата (от-до) 

 Име и адрес на работодателя 

 Заемана длъжност 

 

 

 Дата (от-до) 

 Име и адрес на работодателя 

 Заемана длъжност 

 
01.10.1992 г.- 31.08.1995 г. 

ОУ “Отец Паисий”, с.Сушица 

Учител по химия, физика, 

биология 

 

15.09.1993 г.-31.08.1995 г. 

ОУ “Отец Паисий”, с.Сушица 

Учител по химия, физика, 

биология 

 



Част ІІ. Приложения 

 Дата (от-до) 

 Име и адрес на работодателя 

 Заемана длъжност 

 

 Дата (от-до) 

 Име и адрес на работодателя 

 Заемана длъжност 

 

 

 Дата (от-до) 

 Име и адрес на работодателя 

 Заемана длъжност 

01.04.1999 г.- 01.09.2001 г. 

ВК “Бъдеще”, с. Сушица 

Формовчик 

 

17.09.2001 г.-31.08.2002 г. 

ОУ “Отец Паисий”, с.Сушица 

Учител по химия, физика, 
биология 

 

01.09.2002 г.-20.07.2010 г. 

ОУ “Отец Паисий”, с.Сушица 

Учител по човекът и природата, 
химия, физика, биология, ИТ 



Част ІІ. Приложения 

 Дата (от-до) 

 Име и адрес на работодателя 

 Заемана длъжност 

 

 Дата (от-до) 

 Име и адрес на работодателя 

 

 Заемана длъжност 

21.07.2010 г.-31.08.2011 г. 

ОУ “Отец Паисий”, с.Сушица 

Директор 

 

12.09.2011 г.- до сега 

СОУ “Ангел Каралийчев”, гр. 

Стражица 

Старши възпитател 



Част ІІ. Приложения 
 Образование и обучение 

Учебно заведение  Получени степени или дипломи, специалности 

1998г- ШУ „Еп. К. Преславски” Магистър- учител по химия и физика 

2005г.- НПЦ Ръководител на компютърен кабинет 

2005г.- ТУ-  София Методика по БДП- V-VІІІ клас 

2006г.- НПЦ Модул „Биология” V клас 

2006г.- РУ „Ан. Кънчев” Учител по информационни технологии V-VІІІ клас 

2006г.- НПЦ Модул „Биология” VІ клас 

2010г.- Служба по трудова медицина Обучение по здравословни и безопасни условия на труд 

2010г.- НИОКСО „Управление на училището като организация” 

2010г.- Европейска комисия, Генерална дирекция 

«Правосъдие», Дирекция «Основни права и гражданство; 

„Училище без дискриминация” 

2011г.- Център за иновации в образованието „Протекта” „Разработване на документацията и организация на 

педагогическия процес за деца с допълнителни 

педагогически потребности (СОП)” 



Част ІІ. Приложения 

Майчин език 

 

Социални умения и 

компетенции 

Съвместно съжителство с други 

хора в интеркултурно 

обкръжение, в ситуации, в 

които комуникацията и 

екипната работа са от 

съществено значение 

(например в културата и 

спорта) и др. 

Български език 

 

 

 

Добри комуникативни умения 

Способност за работа в екип 

Коректност 

Отговорност 

Организираност 



Част ІІ. Приложения 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа с компютри, със 

Windows, MS Office, Internet 

специфично оборудване, 

машини и др. 

 

 

Windows, MS Office, Internet 



Част ІІ. Приложения 

Приложение 2 

 

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. 



Част ІІ. Приложения 

Приложение 3 

 

Съдържа: 

 

  дидактически тестове 

 

  критерии и показатели за оценяване и отчитане на 

резултати. 



Част ІІ. Приложения 

Приложение 4 

1. Диплома за висше образование 

2. Удостоверение за завършено обучение “Ръководители 

компютърни кабинети” 

3. Удостоверение за професионална квалификация по 

Методика на обучението по БДП 

4. Удостоверение за завършено обучение модул “Биология” 

за учебен предмет  в 5 клас “Човекът и природата. 

5. Свидетелство за професионална квалификация учител 

по информационни технологии V-VІІІ клас 

 

 



Част ІІ. Приложения 

Приложение 4 

6. Удостоверение за завършено обучение модул “Биология” за 

учебен предмет  в 6 клас “Човекът и природата” 

7. Удостоверение за обучение по здравословни и безопасни 

условия на труд 

8. Сертификат за обучение по тема: “Управление на 

училището като организация” 

9. Удостоверение за обучение по проект “Училище без 

дискриминация” 

10. Сертификат за обучение по тема „Разработване на 

документацията и организация на педагогическия процес за 

деца с допълнителни педагогически потребности (СОП)” 

 

 



Част ІІ. Приложения 

 Приложение 5 

Обяд, организиран отдих и спорт 



Част ІІ. Приложения 

 Приложение 5 

Самоподготовка 



Част ІІ. Приложения 

 Приложение 5 

Дейности по интереси 

 




