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АВТОБИОГРАФИЯ 
 Таня Пенева Николова   

  
Българка 
   
Образование   - висше 
  
    
От1992 г. работя в  СОУ „Ангел Каралийчев” гр.Стражица   
Старши учител начален етап на основното образование   
Завършила съм Институт за начални учители ”Лазар 

Станев”, гр.Плевен; 
 ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” магистър-Педагогика на деца 

в риск    
   
Работя добре в мултиетническа среда. Отговорно и 

индивидуално подхождам към всеки ученик, като се 
съобразявам с неговите потребности и възможности. 

                 



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" 



Първа част  
Участие в работата на обединения и 

групи 

•  Член на Методическото 
обединение на класните 
ръководители. 

•  Член на Методическото 
обединение на началните учители 

• 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 идентифецира 
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  е мотив за поведение. 



Раздел 2.Педагогическа дейност 
Настоящи отговорности 

• Учебна 2012/13 година  
Класен ръководител на първи“б” клас. 
25 ученика. 
В ежедневната работа с учениците планирам задачи и дейности 

в съответствие с възможностите на учениците. Някои от 
темите по математика провеждаме като състезание, а по 
литература като драматизация. Онагледявам богато урочните 
единици, за да улесня усвояването на новите знания ,да 
разширя и обогатя речниковия запас на учениците. 

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. 

Включваме се в общоучилищните дейности на СОУ ”Ангел 
Каралийчев” 



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


Приложение 
Първи учебен ден – 2012 година. 



Приложение 

• Зад зелената ограда детски смях и глъч  


