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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Мария  

Иванова  Чавдарова

 Тел: 0888942067

 Имейл: m_iv_chavdarova@abv.bg

 Заемана длъжност: старши  начален  учител

 Институция: 148 ОУ“Проф.д-р Любомир Милетич“

гр.София



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
2.ИСТОРИЯ НА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ

Период от... Период  до ... Институция длъжност

01.01.1994год. 14.09.2009год. ОУ“Хр.Ботев“

с.Йоаким Груево

Общ.Стамболийски

учител

18.09.2009год. 31.08.2011год. „МиМ-Митков и 

синове“ООД

Гр.София

учител

08.09.2010год. 18.10.2011год. ПГИИРЕ“Михаил 

Еминеску“

Гр.София

Старши учител

15.09.2009год. 16.06.2010год. 148ОУ“Проф.д-р 

Л.Милетич“

гр.София

лектор

01.09.2011год. 31.12.2011год. 148ОУ“Проф.д-р 

Л.Милетич“

гр.София

възпитател

01.01.2012год. до момента 148ОУ“Проф.д-р 

Л.Милетич“

гр.София

Старши 

начален учител



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
3.ЛЮБИМ ЦИТАТ

Добрият учител дава на децата:

 Корени, за да знаят за род и родина.

 Криле, за да могат да летят колкото може по-

високо, по-далече и да прилагат това, което са 

научили.

 Смелост в начинанията си, за да следват 

мечтите си.

 Увереност и вяра в способностите, знанията, 

уменията, за да постигнат целите.



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
4.ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ФИЛОСОФИЯ

 В центъра на моята преподавателска дейност е детето-ученик със 

своите индивидуални възможности, интереси и мечти. Стремя се да 

преподавам образно, достъпно, на разбираем език; възпитавам  

подрастващите в уважение, толерантност и вяра във възможностите си 

и необходимост от последователност; давам личен пример, основан на 

доверие между мен и възпитаниците си.

 Основната ми цел е изграждане на можещи личности, овладяване на 

трайни знания, умения и навици. Да науча децата да разсъждават, да 

мислят, да прилагат придобитите знания и умения. Всяко дете да е 

гордо със своите умения и бъдещи действия.

 С интерес следя новостите в образователния процес. Участвам в 

обучителни програми, семинари, конфиренции. Коментирам с колеги 

интерактивни методи, иновативни подходи и разнообразни технически 

средства, използвани в часовете си. Приемам градивна критика и 

съвети.



А.СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЛЪЖНОСТТА
1.ОБРАЗОВАНИЕ, ОКС, ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН

 1.1Първоначална

 1.2 Друга след първоначалната

Период от.. Период до.. ОКС Специалност Институция №на 

дипломата

1979год. 1983год. Средно Програмист

на  ЕИМ

ОМГ‘Акад.К.

Попов“

гр.Пловдив

Период 

от..

Период 

до..

ОКС Специалност Институция №на 

дипломата

1984год. 1989год. Магистър Технолог ХВП ВИХВП

гр,Пловдив

серияА-

88№001156

2011год. 2013год. Магистър Предучилищна и 

Начална

училищна 

педагогика

СУ“Св.

Климент

Охридски“

гр.София

серияА-2012,

№221607



А.СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА

ДЛЪЖНОСТТА
2.ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ

 2.1.На базова специалност от висше образование

 2.2.Професионална квалификация“учител“

Период 

от..

Период 

до..

ОКС Специалнос

т

Институция №на дипломата

26.01.1994 24.07.1995 Преквалификация Учител по 

химияООС

ПУ“П.Хилендарс

ки“,гр.Пловдив

Рег.№309/25.07.

1995г.

26.01.2001 11.07.2002 Преквалификация Учител по 

БиологияЗО

ПУ“П.Хилендарс

ки“,гр.Пловдив

Рег.№743/15.07.

2002г.

Период 

от..

Перио

д до..

ОКС Специалност Институция №на 

дипломата

1992г. 1993г. Преквалификация Педагогическа 

правоспособност 

на инженерни 

дисциплини

ВИХВП

гр.Пловдив

Рег.№00560/15.

06.1993г.

2017г. 2018г. Професионално-

педагогическа 

специализация

Модернизация на 

образователния 

процес 1-4 клас

ДИУУкъмСУ

“Св.К.Охридски“

гр.София

Рег.№17667/17.

12.2018г.



А.СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЛЪЖНОСТТА
2.ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ

 2.3 Професионална квалификация

Година на 

защита

ПКС Институция №на дипломата

2014год. V ДИУУкъмСУ“Св.К.Охридски“,гр.София Рег.№12561/03.11.2014г.

2016год. IV ДИУУкъмСУ“Св.К.Охридски“,гр.София Рег.№6253/07.11.2016г.

2018-

2019год.

III ДИУУкъмСУ“Св.К.Охридски“,гр.София Рег.№3547/02.01.2019г.

2020год. II ДИУУкъмСУ“Св.К.Охридски“,гр.София Рег.№4032/06.11.2020г.



ДОКУМЕНТИ



А.СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЛЪЖНОСТТА
3.ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧИТЕЛСКИ СТАЖ

 Общ стаж-30год.

 Учителски стаж-27год.

* Трудовият стаж е изчислен към септември 2021год.



А.СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЛЪЖНОСТТА
4.УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ

 4.1Задължителна вътрешно-институционална квалификация

Период наименование Бр.акд.час

/кредит

Образователна 

институция

№на 

документа

документ

2018г. Методика на 

обучението по БДП в 

1-4 клас

32часа

2 кредита

РУ“Ангел 

Кънчев“-ЦПО-

Русе

Рег.№БДП-

К1071/19

2018г. Портфолио-

съвременна 

образователна 

технология

16часа

1кредит

ТУ-ДИПКУ-

Ст.Загора

Рег.№335-

3/10.12.18г.

2016г. ЗПУО и реформата 

на образователната

система

16часа

1кредит

ИСДК-УНСС Рег.№16279/2

9.12.16г.

2014г. Превенция на 

проявите на тормоз 

м/у уч-ците в уч-ще

4часа РААБЕ №27220

2014г Формиране на 

умения за четене с 

разбиране

4часа ИК“Анубис“ №20.11.2014г

.

2013г. Класният р-л като 

учител и мениджър 

на класа

4часа РААБЕ №11703

2012г. Тестови задачи със 

свободен отговор по 

ЧП и ЧО

10часа Тестов център-

Бултест стандарт

№Н0512/024



А.СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЛЪЖНОСТТА
4.УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ

 4.2 Задължителни часове/квалификажионни кредити

период наименование Бр.час./

кредит

институция №на 

документа

документ

2020г. Успешна 

подготовка за 

НВО- 4 клас

16часа

1 кредит

„Просвета-

София „АД

№025299

/11.05.20Г.

2019г. Оценяване на 

степента на 

формираните 

умения у 

учениците по 

ЧО

16часа

1 кредит

Просвета-

София „АД

№018960

/05.04.19г

2019г. Специфика на 

обучението по 

математика

16часа

1 кредит

Просвета-

София „АД

№019553

/12.04.19г.

2018г. Най-новите ИТ 

в процеса на 

обучение

16часа

1 кредит

Просвета-

София „АД

№014309/

05.07.18г.



А.СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЛЪЖНОСТТА
4.УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ

 4.2 Задължителни часове/квалификажионни кредити

период наименование Бр.час

./кредит

институция №на 

документ

документ

2018г.

2017г.

Формиране на 

умения за 

прилагане на УП 

по ТП

Овладяване на 

математически 

компетентности

16час.

1 кредит

16час.

1 кредит

„Просвета-

София“АД

„Просвета-

София“АД

№014391/

05.07.18г.

№000744/

12.04.17г.

2017г. Иновации в 

обучението по ИИ

16час.

1 кредит

„Просвета-

София“АД

№000745/

12.04.17г.

2017г. Интерактивни 

стратегии и 

методи на 

обучение по ОС

16час.

1 кредит

„Просвета-

София“АД

№003135/

15.06.17г.

2017г. Формиране на 

умения за 

успешно 

прилагане на УП 

по БЕЛ

16час.

1 кредит

„Просвета-

София“АД

№002507/10.

06.17г.



А.СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЛЪЖНОСТТА

4.УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ

 4.3Друга квалификация

Период 

от...

Перио

д до...

Тип 

квалификаци

я,бр.час.

наименование институци

я

№ на 

документа

документ

09.11.

2017г.

15.11.

2018г.

Едногодишен 

курс

200часа

Модернизация 

на 

образователния 

процес 1-4 клас

ДИУУ към 

СУ-

гр.София

№17667/

17.12.18г.

29.08.

2018г.

05.09.

2018г.

Конференция

16часа

Педагогически 

стратегии за 

изграждане 

наиновативна, 

креативна и 

подкрепяша 

образователна 

среда

РААБЕ №86284

/05.09.18г.

01.07.

2011г.

10.07.

2011г.

Краткосрочен 

курс

51часа

3,2 кредита

Образование и 

технология на 

обучението по 

ЧП

ДИУУ към 

СУ-

гр.София

№5563/

28.05.11г.



Б.ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И КРИТЕРИИ ПО ТЯХ
1.ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

 1.1 Планиране

При планиране на учебното съдържание по учебните предмети за съответната учебна 

година, максилно се съобразявам с действащите УП и индивидуалните възможности на 

класа, личните потребности на всеки ученик. Използвам различни стратегии за 

обучение, които стимулират развитието на учениците и ги мотивират за учене. Спазвам 

принципите за научност, обективност и компетентност при избор на учебното 

съдържание.

При формирането на общочовешките ценности и личностно развитие на всяко дете е 

нужно то да бъде поставено в центъра на образователната система. Тази моя обеденост 

се подчинява на плана за обща личностна подкрепа, приет в училището. 

 1.2 Организиране и управление на образователния процес – стратегия и 

методи

 Позитивната и приятна среда за учене е един от основните елементи, влияещи 

върху процеса на овладяване на знания и формиране на умения. Организацията 

на работата в класната стая е отражение на естетическия ми вкус. В класната 

стая имаме място за поздрав, правила, които трябва да бъдат спазени, 

библиотека, кът с цветя, за които учениците се грижат, място за лични творби. 



Б.ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И КРИТЕРИИ ПО ТЯХ
1.ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Класната стая



Б.ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И КРИТЕРИИ ПО ТЯХ
1.ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

 Методи на преподаване- Старая се да имам съвременен подход на преподаване и 

комуникация. В центъра на обучението поставям ученика с неговите 

познавателни, емоционални и творчески дейности: да решава проблем, да твори, 

да е самоуверен, да се учи от грешките, да умее да изразява и защитава 

позицията. Формирам разбирането за ученето като съзнателно усилие, 

изискващо организираност, самодисциплина, самостоятелност и отговорност. 

Поощрявам учениците, които работят бавно и несигурно. Поставям ясни 

критерии за оценяване, ценя изказването и защит а на собствено мнение.

 В хода на преподаване, използвам различни интерактивни методи. Целта на 

тяхното използване е лесно, достъпно и интересно достигане до новото знание, 

трайно и задълбочено усвояване и умения за прилагане на наученото в нова 

среда. За доказателство прилагам курсовата си работа за придобиване на III

ПКС.



Б.ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И КРИТЕРИИ ПО ТЯХ
1.ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

 Работа по групи – Груповото учене според мен е учене в социална ситуация със 

следните принципи: спонтанност, стихийност, съпреживяване, взаимодействие.  

Чрез използване на работа по групи се постига: сътрудничество, умение за 

планиране на работата, активизиране на учебния процес, работа с литература и 

умения за извличане на информация, отговорност, диалог, самооценка, 

толерантност. При използването на груповата работа спазвам: поставените 

задачи  да са ясни и конкретни; следа за резултатите в групата, като насърчавам 

и напътствам;  създавам модел за успешно преминиване към работа, като 

включвам всеки член на групата; задавам целите и времето за работа; стремя се 

да запазя интереса жив до края на работата.



Б.ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И КРИТЕРИИ ПО ТЯХ
1.ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

 Иновативни методи – Иновативните форми и методи в процеса на обучение 

навлизат все повече. Използвайки ги, имам за цел да формирам и развивам 

познавателните способности у децата, спомагам ученикът да е активен в учебния 

процес и сам да достигне до новото знание. Прилагам дейности от практиката: Да 

опазим гората;Органи на човешкото тяло ;Промени в сезоните



Б.ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И КРИТЕРИИ ПО ТЯХ
1.ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

 Проектни дейности в класа – С поставянето на задачата за изработването на 

проект по дадена тема мотивирам активното участие на учениците и насърчавам 

себеизявата им. Всяко дете е творец и проявява своята креативност. Прилагам 

снимки от проектни дейности, изработени от учениците





Б.ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И КРИТЕРИИ ПО ТЯХ
1.ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

 Проблемно-базиран метод – чрез този метод учениците са в ролята на 

изследователи в час. Постига се висока комуникация, добра работа в екип и 

себепознаване. 

Използване на презентации, чрез които синтезирам учебния материал, използвам 

допълнителна информация от интернет, която се коментира с учениците.Използвам 

и видео-уроци, което затвърждава наученото по достъпен начин.

За осъществяване на поставените цели, използвам разнообразни дидактически 

материали и организационни форми, защото съм убедена, че разнообазието може да 

направи училището интересна, занимателна и любопитна среда за получаване на 

знания и натрупване на опит. 

Книжовният български език заема ключово място в образователната система, затова 

общувам с децата и родителите на книжовен български език. При деца, които имат 

затруднения, оказвам помощ за овладяване на нормите на книжовния български 

език. 
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 1.3 Оценка, направена на учениците

 Използвани средстава за диагностика

В хода на учебната година, прилагам следните видове тестово изпитване, с цел 

проверка на усвоените знания: 

- -входни и изходни нива – с тях диагностицирам постигнатото равнище на 

усвоените знания и формирани умения на ниво учебна програма, 

- -междинно ниво и текущо изпитване – чрез тях постигам критерийно 

ориентиране на ниво усвоени знания от различни теми на учебното 

съдържание. При изготвяне на проверките използвам критериите трудност, 

разнообразие .Поставян ясни критерии за оценяване на писмени работи и 

тестове. Варианти се съхраняват в портфолиото на класа, а индивидуалните 

работи в портфолио на всеки ученик.

 Дейности за доказване нивото на усвоените компететности от страна на 

учениците

За установяване на нивото на усвоените компетентности и осигуряване на 

индивидуална подкрепа на нуждаещите се, предприемам:

- -качествен и количествен анализ на оценяването на нивото на постигнатите 

резултати

- -изготвяне на индивидуални ключови компетенстности на база усвоени знания 

на ниво учебна програма

- анализ и оценка на ефиктивността след индивидувалната работа
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 Примерни тестове

 Начин на оценяване 

чрез качествена оценка

Начин за оценяване: 

Печат  Текст  и картинка  

1.  Чудесно! Ти се справи отлично!  
Г-жа Чавдарова  
 

2.  Браво! Малко не ти достига!  
Г-жа Чавдарова  

3.  Добре, но можеш повече!  
Г-жа Чавдарова  

4.  Имаш пропуски, старай се  повече!  
Г-жа Чавдарова  

5.  Трябва да работиш повече!!  
Г-жа Чавдарова  

 

Така започва всеки ден! 

С поздрав започва ни деня  

и думите вълшебни:  

Благодаря ,заповядай,моля и прости!  

Внимавам винаги в час!  

На другите не преча аз!!  

Във клас живеем си задружно !  

Помагаме си щом е нужно!  

Днес ще научим нещо ново!  

Днес  ще  бъдем  още  

по-добри!!-  
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 Дейности за навременна информация за индивидуалното развитие и постигнати 

резултати

Разработих дейности, насочени към родителите на учениците като се придържах 

основно на подкрепата на семейството и обърнах внимание на факта, че трябва 

заедно да работим в една посока с родителите,  т.е. осигуряване на пълноценна 

среда и грижа за всяко дете. 

Дейностите са родителски срещи, открити уроци, индивидуални разговори. 

За постиженията на учениците.
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 Дейности, свързани с целта и начина на провеждане на НВО, 4ти клас

- родителска среща-запознах родителите с целта, новия формат и начина на 

отчитане на резултатите от НВО

- разговор с учениците-запознах учениците с видовете задачи, датите иначина на 

провеждане 

- подготовка –решаване на тестове, анализ на допуснати грешки, вдъхване 

увереност на несигурните, индивидуална работа с изоставащите

Резултати от НВО 2017год. 

 

БЕЛ : 

Средно за класа: 17,25 точки (86%) 

Средно за страната:  16,08 точки 

 

Математика :  

Средно за класа: 16,06 точки (83%) 

Средно за страната:  15,89 точки 

 

Човекът и природа :  

Средно за класа: 18,75 точки (93%) 

Средно за страната:  17,46 точки 

 

Човекът и обществото :  

Средно за класа: 17,93 точки (89%) 

Средно за страната:  16,49 точки 

 

Резултати НВО 

2021г.

БЕЛ 

на класа         

88,63т.

регионално   83,30т.

национално  74,67т.

Математика

на класа           

74,51т.

регионално      

71,17т.

национално      

53,16т.
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 1.4 Управление на класа

 Тормозът и несигурната образователна среда са причини за създаванена конфликтни 

ситуации, които пречат в процеса на обучение. За да насърча отговорността на всеки 

ученик за толерантност към различните и да не подкрепям агресията, запознах 

родителите и учениците с правилника на училището.

В часа на класа обсъждам с учениците  темите свързани с гражданска позиция на 

проблема, изграждам дух на толерантност и формирам умения за работа в екип.

Създаваме правила на класа:

Поздрав

Ритуал със стихчето

Задължения на дежурните
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 Представям снимки от „Ден на розовата фланелка“

 Да помогнем на бъдещите първокласници. Часове с децата от ПГ
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 Учебни предмети и класове през годините

период Учебни предмети Кл.р-тел

2016/2017 БЕЛ,Математика,ЧП,ЧО,ИИ,ТП,Музика,ИТ

ООСД,самоподготовка 4“а‘‘клас

Лектор по ХимияООС 7 и 8 клас

4“а‘‘клас

2017/2018 БЕЛ,БЕЛ-ИУЧ,Математика,ОС,ИИ,ТП,Музика

ООСД,самоподготовка 1“а‘‘клас

Лектор ХимияООС 7 клас

1“а‘‘клас

2018/2019 БЕЛ,БЕЛ-ИУЧ,Математика,ОС,ИИ,ТП,Музика

ООСД,самоподготовка 2“а‘‘клас

Лектор ХимияООС 7 клас

2“а‘‘клас

2019/2020 БЕЛ,БЕЛ-ИУЧ,Математика,ЧП,ЧО,ИИ,

ООСД,самоподготовка 3“а‘‘клас

Лектор по ХимияООС 7 клас

3‘‘а‘‘клас

2020/2021 БЕЛ,БЕЛ-ИУЧ,Математика,Математика-

ИУЧ,ЧП,ЧО,ТП, ООСД,самоподготовка 4“а‘‘клас

Лектор по ХимияООС 7 клас

4‘‘а‘‘клас

2021/2022 БЕЛ,БЕЛ-

ИУЧ,Математика,Родинознание,ТП,Музика

ООСД,самоподготовка 1“а‘‘клас

Лектор ХимияООС 7 клас

1“а‘‘клас
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 2.1Дейности в разработването и изпълнението на стратегията на 

училището

 Участвам активно в разработването и изпълнение на годишните планове на 

комиции към училището

2017/2018г.Комисии: Комисия за превенция на сериозни проблеми-наркомания,рисково 

поведение,зависимости; Комисия за умение за учене; Комисия за обхващанеи задържане в 

образователната система на деца и ученици

2018/2019г.Комисии:Комисия за превенция за ранното напускане на учениците; Комисия за 

квалификационната дейност; Комисия за превенция на сериозни проблеми-наркомания,рисково 

поведение,зависимости; Комисия за здравно-екологично и интеркултурно образование

2019/2020г.Комисии:Комисия за качеството на образованието; Комисия за столовото хранене

Комисия за организиране и провеждане на училищни екскурзии; Комисия за здравно-екологично и 

интеркултурно образование

2020/2021г.Комисии:Комисия за противодействие на тероризма; Комисия за здравно-екологично и 

интеркултурно образование; Комисия за превенция за ранното напускане на учениците; Комисия за 

организиране и провеждане на училищни екскурзии; Комисия за качеството на образованието; 

Комисия за работа в условие на COVID-19

o 2.2 Дейности за ефективна педагогическа комуникация и активно 

участие в работата на ПС-

Редовно присъствам и активно участвам във вземането на решения на ПС.Това е видно от 

протоколите на заседанията.
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 2.3 Дейности за активно участие в организирането и провеждането на 

олимпиади, състезания, конкурси, концерти

 2016/2017

Участие на учениците от 4 клас на математически състезания и олимпиади.Имам 

класирали се ученици на областен кръг на олимпиадата по математика: 

Михаил,Анна,Божидар. Михаил и Мария се класираха на областния кръг на 

състезанието “Знам и мога“.

Участие в конкурса за есе на тема“Ако съм родител...“, организиран от община 

Слатина. На второ място бе Анна,трето място-Симона и Светослава.

Участие в Патронния празник на училището- Приказка за цветовете
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 2017/2018г.

Учениците участват в състезанието „Математика без граници“. Имам медалисти.

Финалисти на състезанията към СБУ са:Оля,Ивон,Кристиян,Кристиан, Александър

Иванов,Александра Кирева, Александра Дамянова.

Активно участват в Коледното и Великденско математическо състезание организирано 
от съюза на Българските математици.

Кристиян от 7“а‘‘ клас се класира на Областния кръг на Олимпиадата по Химия ООС.

 2018/2019г.

Учениците участват в състезанието „Математика без граници“.

Конкурс за рисунка за Левски.

 2020/2021г.

Учениците участват в състезанието „Математика без граници“.

Участие на Областния кръг по математика, Европейско Кенгуру,  на което Пламен се 
представи отлично.

От 12 участници  9 се класираха за Областния кръг на състезанието“Знам и мога“

На олимпиадата по ХимияООС Иво се класира на Областния кръг.
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 2.4 Дейности за активно взаимодействие с родители

 Отремонтиране на класната стая

 Провеждане на индивидуални родителски срещи

 Дни на отворените врати

 Организиране на базари 

за Коледни и Пролетни празници

 2.5 Дейности за подпомагане на млади учители и стажант-учители

 От 2018/2019г. Съм базов учител към СУ.Всяка година обучавам стажант-студемти. 

Функциите ми са наставнически.С моите умения организационно, методически подпомагам 

бъдещите учители. Гордея се с постигнатите резултати и показаното желание за работа в 

училища.Факт е, че получават отлични оценки на държавната си практика.При онлайн 

обучението активнос е включват и подпомагаха работат на класа.

 Към новоназначените млади колеги съм 

отворена за оказване на помощ при 

разрешаване на казусии идеи за работа.

Използвам Наръчник с добри практики 

за наставничество.
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 3.1Дейности свързани с приоритетите и развитие на институцията

За осъществяване на по-голяма приемственост между отделните степени на обучение 

ПК-1клас, 4-5 клас през годините осъществях открити уроци.

 ПК-1клас

-Открит урок на тема“Плодове и зеленчуци“.Чрез занимателни задачки в класната стая 

на 1 клас децата от ПК се запознават с плодовете,зеленчуците; умеят да ги разпознават, 

групират; определят звуковия състав на техните наименования, включват ги в 

изречения. Активна е дейността на бъдещите първокласници.Целта е да бъдат потопени 

в училищната среда.

-Открит урок на тема“Условия и развитие на растенията“.На децата от ПК бе поставена 

задача да заложат семенца и да полагат грижи за тях( поливат, на топло,на светло). 

След наблюдаване на резултатите, децата самостоятелно установяват кои са условията 

и етапите на развитие на растенията. 

-Дни на четенето.Учениците от 3 клас прочетоха вдъхновяващи текстове свързани с 

Коледа,Коледни празници и Нова година.Третокласниците бяха облечени като 

джуджета и в тази си роля рададоха подарък книжка на бъдещите първокласници  

спослание да се научат да четат.

-Преди пролетните празници децата от ПК гостуваха на учениците от 2 клас.Те гледаха 

презентация и чуха разкази за честванията на пролетните празници. отговаряха на 

гатанки.А децата от ПК ги поздравиха с песни и танци.



Б.ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И КРИТЕРИИ ПО ТЯХ
3.ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА



Б.ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ И КРИТЕРИИ ПО ТЯХ
3.ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 Открити уроци на 4 клас

На откритите учоци присъстват колегите от горен курс. Целта е да се създаде 

приемственост.

БЕЛ-22.02 „Приказка за птичето, което научи два чужди езика“ Радой Кирков“

Математика-01.03 „Умножение с 20, 30, ...90“

Човек и природа -05.03 „Групиранена животните „-затвърдяване
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 4.Критерии определени от институцията, по които ще бъда 

оценена

Тези критерии с асвързани със стратегията за развитие на 148ОУ:

-Използване на иновативни методи в обучението

-Организиране на дейности в дух на толерантност

-Ангажиране на родителите в решаване на проблемите на училищния живот

-Дейности свързани с израстване авторитета на училището

 5.Друга информация , допълваща профила

5.1Участие в проекти

Участие в проект „Млад химик“ 2016/2017

Участие в проект „Млад природолюбител“ 2019/2020

5.2 Организиране на Лятно училище 2017



ЗА И ПРОТИВ НАРКОТИЦИТЕ: 
ЗВЕЗДИЧКА И ДЕТЕЛИНА

ОТБОР ЗВЕЗДИЧКА ЗАЩИТАВАШЕ ТЕЗАТА, ЧЕ

НАРКОТИЦИТЕ УБИВАТ, ПОГУБВАТ, ПРЕЧАТ ЗА

СБЪДВАНЕ НА МЕЧТИТЕ.

ОТБОР ДЕТЕЛИНА ДОКАЗА, ЧЕ МЕДИЦИНАТА

ПОНЯКОГА ИЗПОЛЗВАТ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА.



КЛУБ „МЛАД

ПРИРОДОЛЮБИТЕЛ“
ДОКОСВАНЕ ДО ПРИРОДАТА. 

ОТКРИВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО

РАЗНООБРАЗИЕ. ИЗСЛЕДВАНЕ

УСЛОВИЯТА И СРЕДАТА НА

ЖИВОТ НА

ОРГАНИЗМИТЕ.МОТИВАЦИЯ ДА

ПАЗИМ ПРИРОДАТА ОКОЛО НАС.


