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• Представяне

• Образование

• Професионален опит и стаж

• Професионални квалификации

• Философия за преподаване

• Отговорности на учителя

• Отличия, награди, постижения



• „Училището не се прави с камъни. Учителят прави 

училището”- Иван Вазов

• Представяне

училището”- Иван Вазов



• Бакалавър

• Старши учител по БЕЛ и ФКС в 

• Образование

• Старши учител по БЕЛ и ФКС в 

ОУ”Св.св.Кирил и 

Методий”с.Ведрина,община Добрич



• 35 години педагогически стаж, от които 29 

години в настоящето училище

• Професионален опит и стаж

години в настоящето училище

• Открит урок в слята паралелка от V – VІІІ 

клас на тема”Грамотността на учениците по 

БЕ” – април 2013г.



• Удостоверение за кариерен консултант от проект”Шанс 
за кариерно развитие на деца ,застрашени от отпадане 
от училищната среда”

• Професионални квалификации

от училищната среда”

• Сертификат за участие в семинар”Грамотността на 
учениците и методическа работа по БЕЛ” – Кранево 
,септември 2013г.

• Сертификат за участие в семинар на 
тема”Интеркултурна среда и приобщаване на ромското 
население в училище” – „Изида” – Добрич,август 2013г.

• Сертификат за участие в семинар на тема „Грамотността • Сертификат за участие в семинар на тема „Грамотността 
на учениците по БЕ”,Варна април 2012г.



• Моята философия за образованието поставя в центъра
ученика. Отчитам ролята на семейството и смятам че
трябва заедно да работим върху развиването на

• Философия за преподаване

трябва заедно да работим върху развиването на
индивидуалните потребности на ученика. Трябва да
работим в посока за активно включването на учениците
в процеса на учене. Не приемам че ДОИ трябва да имат
минимум и максимум, че всичко трябва да се разглежда
в училище. Смятам ,че учителят трябва да има повече
права при изготвяне на тематичния план по предмета,
който преподава, като се съобразява с възможноститекойто преподава, като се съобразява с възможностите
на групата. Аз съм съгласна, че учениците трябва да се
учат от преживяванията, събитията от реалния живот,
които са значими за тях.



• През учебната 2013/2014 година преподавам:

Български език и литература- задължителна 

• Отговорности на учителя

Български език и литература- задължителна 

подготовка в следните класове:

V- VІІІ клас

Български език и литература- задължително 

избираема подготовка в следните класове:

V –VІІІ клас

Физическа култура и спорт V-VІІІ клас



• Участие  и отличие във фолклорен фестивал в с. Дебрене 

„Добруджа пее и танцува „

• Отличия, награди, постижения

„Добруджа пее и танцува „


