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Философия на преподаването

• "Да обучаваш – означава да се учиш двойно." - Жозеф Жубер

• „Работата на учителя е да накара учениците си да прозрат в собствената си 

вътрешна сила и жизнеспособност.“- Джоузеф Кембъл

• „Гордостта на учителя е в растежа на засадените семена.“ - Дмитрий 

Менделеев

• „Най-важното явление в училище, най-поучителния предмет, най-живият

пример за ученика е самият учител.“ - Фридрих Дистервег



Философия на преподаването

Учителят не само обучава и формира определени знания, умения и

компетентности у своите ученици, но ги възпитава и като личности. Затова

неговата мисията е изключително отговорна.

Отговорност е ключова дума в характеристиката на учителя. Той носи

отговорност за живота, здравето и благополучието им не само в училище, но

и в живота като цяло.

Ако учениците са успели да повярват в себе си, да не се отказват от

мечтите си, ако благодарение на учителя са преодолели трудности и

препядствия, то тогава учителят е изпълнил дълга си. Няма по-силно

възпитателно средство от личния пример.
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I. Общи сведения.
1. Образование:

Дата: 2005 г.

ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен

Специалност: Информатика

Квалификация: Информатик

Образователна степен: Бакалавър



Дата: 2007 г.

ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен

Специалност: Икономическа информатика

Квалификация: Информатик

Образователна степен: Магистър

I. Общи сведения.
1. Образование:



Дата: 2011 г.

ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен

Специалност: Информатика и информационни технологии

Квалификация: Учител по информатика и информационни 
технологии

Образователна степен: Специализация

I. Общи сведения.
2. Квалификации:



Дата: 2015 г.

ШУ „Епископ Константин Преславски“, Департамент за 
информация, квалификация и продължаващо обучение - Варна

Специалност: Информатика

Квалификация: V професионално-квалификационна степен

Образователна степен: Специализация

I. Общи сведения.
2. Квалификации:



Дата: 2018 г.

ШУ „Епископ Константин Преславски“, Департамент за 
информация, квалификация и продължаващо обучение - Варна

Специалност: Информатика

Квалификация: IV професионално-квалификационна степен

Образователна степен: Специализация

I. Общи сведения.
2. Квалификации:



Дата: 2020 г.

ШУ „Епископ Константин Преславски“, Департамент за информация, 
квалификация и продължаващо обучение - Варна

Тема: Системи за контрол и оценка на педагогическите умения на 
учителите по информационни технологии

Квалификация: III професионално-квалификационна степен

Образователна степен: Специализация

I. Общи сведения.
2. Квалификации:



II. Педагогическа дейност.
1. Основни дейности:

• Планиране и подготовка на учебния процес; 

• Провеждане на обучението по информационни технологии; 

• Провеждане на консултативна дейност с ученици; 

• Използване на учебно-технически средства и материали, подходящи за постигане на 
оптимални резултати в конкретна учебна ситуация, мултимедия, електронни учебници и 
други;

• Изграждане на нови знания, умения, компетентности и ценности у учениците;

• Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците;

• Опазване живота и здравето на учениците. 

• Административни функции – работа с училищна електронна документация – Списък –
Образец № 1, приложения и програми, свързани с дейността на училището;

• Подготовка и провеждане на НВО и ДЗИ. 



II. Педагогическа дейност.
1. Използвани ресурси:

• учебно-методическата литература е съобразена с ДОИ по информационни

технологии, стратегията за развитие на училището, възрастта и 

индивидуалните потребности и интереси на учениците ;

• електронни учебници по ИТ;

• „Уча се“, Кан академия;

• собствени електронни ресурси /презентации, приложения и др./.



II. Педагогическа дейност.
2. Образователни технологии и интерактивни методи:

• Иновативни техники: ситуативен ( казус, игра, драматизация ); дискусионен

( анкета, брейнсторминг, дискусия, дебат ); проектен (спектакъл, 

конференция, състезание, творчество )

• Компютърни технологии: презентации, интерактивни упражнения; „Уча 

се“ – видеоуроци и упражнения; приложения на google – форми, 

презентации, листове, авторски мултимедийни продукти за обучение

• Други методи: съпоставителен; изследователски; интерпретация -

наблюдение, анализ и синтез; историко-типологичен; лекция, разказ, 

беседа; самостоятелна работа



II. Педагогическа дейност.
3. Измерители на качеството на обучение на учениците:

• Инструменти за оценка на учениците:

• тестове

• работни листове

• състезания по известни формати

• олимпиади

• интерактивни игри и др. 

• Ученически разработки:

• презентации;

• проекти и др. ;

• Обратна връзка от родители и ученици:

• анкети

• родителски срещи и др.



II. Педагогическа дейност.
4. Резултати от педагогическата дейност:

• Участие в Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности 

на учениците в X клас през учебната 2016/2017 година като координатор, 

квестор и оценител;

• Участие в Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности 

2016/2017 като координатор, квестор и оценител.

• Участие в Национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности 

на учениците от X клас през учебната 2018/2019 година като координатор, 

квестор и оценител.



III. Научно-методическа дейност.
Квалификационни курсове:

Дата: 26 – 05 юли 2021 г.

Обучаваща организация: „РААБЕ България“ ЕООД

Тема: Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и 
методи в образователния процес

Вид: краткосрочно обучение и практикум

Кредити: 3 кредит /48 часа/



III. Научно-методическа дейност.
Квалификационни курсове:

Дата: 12.07.2021 г. – 13.07.2021 г.

Обучаваща организация: Технически университет, гр. Варна

Тема: Прилагане на инструментариума на ранно идентифициране на 
ученици в риск от преждевременно напускане на образователната 
система и за диференциран подход при определяне на потребностите им 
от предоставяне на индивидуална подкрепа

Вид: краткосрочно обучение и практикум

Кредити: 1 кредит /16 часа/



III. Научно-методическа дейност.
Квалификационни курсове:

Дата: 24.02.2021 г. – 26 .02.2021 г.

Обучаваща организация: „ОРАК инженеринг“ ЕООД

Тема: Дигитална компетентност – умения за приобщаване на учениците 
към учебния процес и защита на дигиталната идентичност

Вид: краткосрочно обучение и практикум

Кредити: 2 кредит /32 часа/



III. Научно-методическа дейност.
Квалификационни курсове:

Дата: 27.02.2021 г. – 28 .02.2021 г.

Обучаваща организация: „Образование 5.0“ - София

Тема: Създаване на онлайн портфолио на педагогически специалисти и 
ученици на платформата SmartClassroom

Вид: краткосрочно обучение и практикум

Кредити: 1 кредит /16 часа/



III. Научно-методическа дейност.
Квалификационни курсове:

Дата: 09.05.2020 г. – 11.05.2020 г.

Обучаваща организация: Фондация „Кузманов“

Тема: Работа с програмата Prezi

Вид: краткосрочно обучение и практикум

Кредити: 1 кредит /16 часа/



III. Научно-методическа дейност.
Квалификационни курсове:

Дата: 08.01.2020 г. – 18.01.2020 г.

Обучаваща организация: Тренинг и обучителен център „ЩАСТИЕ“ ЕООД

Тема: Агресия, насилие, тормоз. Практически техники за кризисна 
интервенция и контрол на гнева. Превенция на агресията.

Вид: краткосрочно обучение и практикум

Кредити: 1 кредит /16 часа/



III. Научно-методическа дейност.
Квалификационни курсове:

Дата: 08.01.2020 г. – 16.01.2020 г.

Обучаваща организация: Тренинг и обучителен център „ЩАСТИЕ“ ЕООД

Тема: Портфолио на учителя и детето. Самооценка и атестация в 
образованието (Подготовка за атестиране на НИО).

Вид: краткосрочно обучение и практикум

Кредити: 1 кредит /16 часа/



III. Научно-методическа дейност.
Квалификационни курсове:

Дата: 03.2019 – 03.2020 г.

Обучаваща организация: ШУ „Епископ Константин Преславски“, 
Департамент за информация, квалификация и продължаващо обучение -
Варна

Тема: Социалните комуникации в управлението на училището.

Вид: професионално-педагогическа специализация за придобиване на III 
ПКС

Кредити: 8 кредит /1 година/



III. Научно-методическа дейност.
Квалификационни курсове:

Дата: 18.07.2019 г. – 28.07.2019 г.

Обучаваща организация: „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Пловдив

Тема: Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен 
код.

Вид: краткосрочно обучение и практикум

Кредити: 3 кредит /48 часа/



III. Научно-методическа дейност.
Квалификационни курсове:

Дата: 09.03.2019 г. – 10.03.2019 г.

Обучаваща организация: Фондация „ОБРАЗОВАНИЕ 5.0“, гр. София

Тема: Създаване на учебно съдържание с добавена реалност (AR) с помощта 
на онлайн инструмент.

Вид: краткосрочно обучение и практикум

Кредити: 1 кредит /16 часа/



III. Научно-методическа дейност.
Квалификационни курсове:

Дата: 10.07.2018 г. – 11.07.2018 г.

Обучаваща организация: ШУ „Епископ Константин Преславски“, 
Департамент за информация, квалификация и продължаващо обучение -
Варна

Тема: Съвременни методически насоки в обучението по математика и 
информатика.

Вид: обучителен курс за придобиване на по-висока професионално-
квалификационна степен

Кредити: 1 кредит /16 часа/



III. Научно-методическа дейност.
Квалификационни курсове:

Дата: 15.11.2018 г. – 31.05.2018 г.

Обучаваща организация: Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД

Тема: Формиране на умения за успешно прилагане на учебната програма по 
компютърно моделиране в начален етап.

Вид: краткосрочно обучение и практикум

Кредити: 1 кредит /16 часа/



III. Научно-методическа дейност.
Квалификационни курсове:

Дата: 10.01.2018 г. – 31.05.2018 г.

Обучаваща организация: Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД

Тема: Най-новите информационни технологии в процеса на обучението.

Вид: краткосрочно обучение и практикум

Кредити: 1 кредит /16 часа/



III. Научно-методическа дейност.
Квалификационни курсове:

Дата: 2017 г.

Обучаваща организация: Институт за човешки ресурси /Human Resources Institute/

Тема: Специализирано обучение относно общ регламент за защита на 
личните данни.

Вид: краткосрочно обучение и практикум



III. Научно-методическа дейност.
Владеене на чужд език:

Дата: 2012 г.

Обучаваща организация: Център за професионално обучение „Зенит“ - Варна

Тема: Ниво на владеене на чужд език „Английски език“

Квалификация: Придобито ниво В2 по Общата европейска езикова рамка



IV. Умения и компетентности.
1. Социални умения и компетентности:

 Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност,
креативност, отговорност, коректност, организираност, сътрудничество с учители, коректни
взаимоотношения с учителския колектив, добри контакти с ученици и родители, уважение и стимулиране
на уникалността и индивидуалността на всеки ученик.

 Използвайки добрити си комуникативни умения, смятам, че работя ефективно и без напрежение в екип. В
ежедневната си работа и при изпълнение на конкретни задачи: подготовка и отпечатване на документи,
работа в училищни и регионални комисии и др., работя успешно и спокойно с много колеги.

 Работа в екип. При молба и или по нареждане на ръководството, оказвам помощ на колеги при
отстраняване на технически проблеми или при работа с нови програмни продукти. При възникване на
проблеми винаги се консултирам с колега, който би могъл да ми предложи необходимата помощ или
възможно решение.

 Учебните занятия и срещи с ученици преминават в спокойна атмосфера, предразполагаща към добро
усвояване на преподавания материал и възможност за въвеждане и използване на иновативни и
интерактивни методи на обучение, засилващи техния интерес към учебния предмет и към образованието и
бъдещата им реализация.

 Проявявам търпение и разбиране към техните проблеми. При работата си с родители осъществявам
редовен контакт, добра комуникация и при необходимост осъществявам лични срещи.



IV. Умения и компетентности.
2. Организационни умения и компетентности:

 Подготовка на ученици за участие в конкурси, състезания и олимпиади; 

 Организиране и провеждане на вътрешни събития, състезания и конкурси;

 Член на зрелостната комисия /организиране и провеждане на ДЗИ/;

 Координатор и оценител на НВО по дигитална компетентност;

 Участие в работни групи и комисии с определена насоченост;

 Ръководител на група за извънкласни дейности за занимания по интереси;

 Ръководител на групи по проекти;

 Провеждане на консултации с ученици;

 Работа с електронен дневник;

 Участие в дежурни комисии и др. 



IV. Умения и компетентности.
3. Технически учения и компетентности:

 Съвременни професионални умения, свързани с най-новите технологии и практики;

 Работа с приложен софтуер;

 Изготвяне на Списък-образец № 1;

 Работа със специализиран софтуер: AdminPro, AdminRD;

 Изготвяне на седмично разписание;

 Работа във всички платформи на МОН;

 Работа с облак-технологии;

 Създаване на учебно съдържание с добавена реалност (AR) с помощта на онлайн 

инструмент;

 Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код;

 Работа с електронен подпис.



IV. Умения и компетентности.
4. Други учения и компетентности:

Администратор на ДЗИ;

Администриране на електронен дневник;

Администриране на училищен сайт;

 Въвеждане и отпечатване на номенклатурни документи - дипломи, свидетелства

и удостоверения.



V. Извънкласни дейности.
Работа по проект „УСПЕХ“

• През учебна 2015/2016 година – ръководител на група „Млад информатик “



V. Извънкласни дейности.
Работа по проект „ТВОЯТ ЧАС“

• През учебна 2016/2017 година – ръководител на група “Дигитални умения“;

• През учебна 2017/2018 година – председател на проекта;



V. Извънкласни дейности.
Работа с група по занимания по интереси

• През учебна 2018/2019 година – ръководител на група “Дигитална култура“;

• През учебна 2019/2020 година – ръководител на група “Фотоклуб”;

• През учебна 2020/2021 година – ръководител на група “Нови технологии“



V. Извънкласни дейности.
Работа по проект „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

• През учебна 2018/2019 година – ръководител на група от ученици от X клас;

• През учебна 2019/2020 година – ръководител на група от ученици от IX клас;

• През учебна 2020/2021 година – ръководител на група от ученици от X клас.



VI. Бъдещи планове.

• Формално, неформално и самостоятелно учене с цел повишаване на професионалната пригодност,

мобилност и социална интеграция.

• Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката, методиката на преподаване по информатика

и информационните технологии и други.

• Запознаване с нова методическа литература.

• Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на нови и интересни методи, средства и материали за

учебното съдържание.

• Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация.

• Насочване вниманието на учениците върху използването на информационните технологии в тяхното

образование по всички учебни предмети – търсене и извличане на информация, създаване на текстови

документи, електронни таблици и презентации.

• Развитие на други иновативни методи на обучение. В рамките на философията за „учене през целия живот”

всеки човек, независимо от професионалната област, не трябва да спира своето развитие.


