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Лични данни, образование и квалификация 

Лични данни 

Родена съм на 21. октомври 1957 год. в гр. Елена. Омъжена съм. Имам една 

дъщеря. 

 

Образование 

Основно образование съм завършила в ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Велико 

Търново.  

Средно образование – II гимназия „Васил Друмев”, гр. Велико Търново. 

Висше образование – българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и 

Методий” през 1980 год. 

 

 

Трудов стаж 

Била съм дружинен ръководител от 1980 до 1990 година.  

От 1991 до 2002 година съм работила във ВВОВУ „Васил Левски” – 

катедра Танкова подготовка и отдел Личен състав. 



3 

 

От 2005 до 2011 година съм работила като преподавател по български език 

и литература в СОУ „Емилиян Станев”, гр. Велико Търново.  

През 2012 година бях преподавател по български език и литература в ОУ 

„Христо Ботев”, гр. Велико Търново, а от 11. септември 2012 година работя 

в ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Велико Търново.  

 

Квалификационни курсове 

Притежавам диплома за завършено висше образование серия АЯ, номер 

005840, регистрационен номер 8139/13.10.1980 и квалификация специалист 

по българска филология и преподавател в средните училища с втора 

специалност история. 

Притежавам следните удостоверения от квалификационни курсове: 

 Удостоверение номер 1091/11.09.2001 за работа с персонални 

компютни и приложни програми; 

 Удостоверение номер 1347/30.03.2007 за квалификационен курс на 

теми: „Система на ученическите писмени текстове”, 

„Трансформиращ преразказ – теоретични и технологични аспекти”, 

„Обучението по български език в условията на билингвизъм”; 

 Удостоверение номер 0517/2008 за квалификационен курс на тема: 

„Ученическите писмени текстове – 5-12 клас”, „Задачата за създаване 

на текст на държавния зрелостен изпит” 

 През април 2013 година участвах в курс по методика на обучението 

на учениците по БДП и изготвих курсов проект, на базата на който 

предстои да ми бъде издадено удостоверение. 
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Учебна дисциплина 

Преподавам по: 

 български език и литература на V клас (170 учебни часа),  

 български език на VI „а” клас (85 учебни часа),  

 български език и литература на VI „б” клас (170 учебни часа)  

 български език и литература на VII клас (170 учебни часа).  

Класен ръководител съм на VI „а” клас.  

В работата си съчетавам лекция, беседа, упражнения, дискусии. Стремя се 

да свързвам литературния материал с нашата съвременност и задачите, 

които се поставят пред учениците. От опита, който имам разбирам, че те с 

много по-голямо желание пишат есета и преразкази, отколкото съчинения 

разсъждения по поставена литературна тема. Старая се да се опирам на 

знанията им по другите учебни предмети, защото така те са по-уверени и 

работят с по-голямо желание.  

 

Повишавам квалификацията си по актуални образователни и възпитателни 

проблеми. Следя новостите в модернизирането на образователния учебен 

процес. В работата си се съобразявам със стратегическите цели на 

европейските и национални нормативни документи в областта на 

образованието. Стремя се непрекъснато да се семообучавам чрез ползване 
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на учебно-помощна литература, помагала на различни издателства. 

Запознавам се с педагогическите материали по разисквани проблеми в 

електронния дневник и на сайта на училището. Стремя се да обменям опит 

вътре в училище и извън него. Старая се да създам трайна мотивация за 

учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми на проверка и 

оценка на знанията в съответствие с новите образователни тенденции за 

формиращо оценяване. Работя за повишаване на компетентността си във 

връзка с подготовката и осъществяване на външно оценяване в 

прогимназиален етап. Посещавам открити уроци в други училища. 

Дискутирам и обменям педагогическа информация с колегите. Чрез 

писмените работи следя индивидуалното развитие на всяко дете. В 

работата си се стремя да изградя по-добра езикова култура у учениците 

чрез разнообразни домашни работи. В часовете по български език и 

литература запознавам подрастващите с допълнителни текстове, които да 

обогатят знанията им.  

 

 

Като преподавател на учениците в VIII клас в училище „Емилиян Станев” 

организирах гледане на филма „Крадецът на праскови”. След това се 

срещнахме с университетски преподавател, който говори за творчеството 

на Емилиян Станев. Това предизвика по-голям интерес у учениците и те с 

удоволствие анализираха творбата в часовете по литература, писаха есе, 

дискутираха. Тази година по инициатива на г-жа Ангелова – начален 

учител на IV клас – изнесох урок по български език в нейния клас. Целта 

беше учениците да се адаптират по-лесно към задачите по този учебен 

предмет, които им предстоят в V клас.  

Началото на един от часовете по литература посветих на творчеството на 

Леда Милева в нейна памет. Днешните деца четат много по-малко от нас, 

когато сме били на техните години, по-малко посещават театрални 

постановки. Старая се в часовете по литература с примери от изучаваните 

произведения да възпитам у учениците си интерес и любов към 

художествените произведения, театъра, киното и другите изкуства.  
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Подготвям учениците и те редовно участват в олимпиадите по български 

език и литература.  

Като класен ръководител изграждам позитивни междуличностни 

отношения с учениците и техните родители. Тъй като имам в класа си деца 

от Дом за деца, поддържам непрекъсната връзка с техните настойници и 

директора на дома г-жа Банкова. Няколко пъти съм посещавала дома за 

разрешаване на възникнали проблемни ситуации. Работата ми като 

дружинен ръководител е обогатила организаторските ми качества, които ми 

помагат в сегашната ми работа като класен ръководител. Една от задачите, 

които съм си поставила, е да помогна на децата да погледнат на хубавата 

книга с интерес, да разберат, че освен компютрите могат да запълват 

свободното си време с четене, което ще им помогне да обогатят общата си 

култура и ще изпълни ежедневието им с много красота.  

 

 

През учебната 2013/2014 година преподавам Български език и литература в 

V, VI и VII клас по пет часа седмично (за учебната година по 170 учебни 

часа). Освен редовните часове по ЗП, тази година в V, VI и VII клас са 

предвидени и часове по ЗИП (1 час седмично – 34 часа годишно). 

Допълнителната работа по Български ези и литература създава условия за 

по-добро усвояване на учебния материал по предмета, разширява и 

задълбочава уменията на учениците. Съобразявам се с нивото, постигнато 

от учениците в езиково, литературно и речево отношение. Поставям по-

леки и по-сложни задачи с цел мотивиране на децата за активно участие в 

учебната дейност.  

Часовете по ЗИП дават възможност за индивидуална форма на обучение. 

Децата работят самостоятелно и по групи. 
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През учебната 2013/2014 година освен работа с учебника и учебните 

тетрадки ползваме следните помагала:  

 В V клас – „Прочети, разбери, пресъздай” на П. Костадинова, Д. 

Димитрова, К. Микинска; изд. „Анубис” 

 В VI клас – „Български език и литература” на К. Димчев, Ангел 

Петров, Мая Педешка; изд. „Булвест 2000” 

 В VII клас – „Външно оценяване. Модул 1. Модул 2” на В. Жобов, Д. 

Димитрова, К. Велинова; изд. „Анубис” 

По този начин затвърждаваме получените знания по Български език и 

литература в часовете по ЗП и решаваме допълнителни задачи, работим с 

различн видове текстове, създаваме различни видове преразкази. Децата 

работят самостоятелно, решавайки тестови задачи.  

В ежедневната си работа по Български език и литература се стремя да 

ползвам различни видове учебници и учебни помагала, като поднасям най-

доброто и полезното по предмета на своите ученици.  

 

 

През учебната 2013/2014 година работя съвместно с г-жа Б. Даалиева 

(преподавател по математика) по проекта „С грижа за  всеки ученик”, 

модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от 

прогимназиален етап за повишаване на постиженията им по 

общообразователна подготовка”.  

По този начин се дава възможност на учениците от VIII клас, които имат 

слаби оценки и по-ниски резултати на външното оценяване след VII клас 

да овладеят основните знания и умения по Български език и литература 

според Държавните образователни изисквания и да постигнат по-високи от 

миналогодишните резултати на изходното ниво в края на учебната година.  

С тези ученици работя върху правописа и пунктуацията; създаване на 

литературноинтерпретативно съчинение и есе. Всяка седмица в сряда, в 

продължение на два часа, децата работят допълнително по Български език 

и литература и така по-лесно усвояват знанията по този учебен предмет.  
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Тази учебна година (2013/2014) работя по проект „Успех” с девет ученици 

от V клас в клуб „Млад журналист”. Децата идват с желание, защото тук 

имат възможност да се запознаят с професията на журналиста, правят 

първите си стъпки в създаване на информационна бележка, репортаж, 

интервю. Учат се как се създава страница от вестник или списание, как се 

прави радио- или телевизионно предаване. 

 

Съвместно с други колеги организирахме конкурс за най-добър четец, 

рецитатор и илюстратор на книга във връзка със Световния ден на книгата 

– 23. април. Конкурсът премина при много голям интерес и се надявам това 

да стане традиция в нашето училище.  

Стимулирам самостоятелност и активност на учениците при решаване на 

проблеми и вземане на решения. 
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Бъдещи планове 

 Да повишавам научната, педагогическа и методическата си 

подготовка с цел усъвършенстване на професионалните си умения, 

отговарящи на новите образователни изисквания 

 Да създам нови форми за работа с учениците, които да ги мотивират 

в усвояване на трайни знания по български език и литература и 

успешна реализация след завършване на VII клас 

 Да се самообразовам и самоусъвършенствам 

 Да работя повече с ученици, изпитващи затруднения при овладяване 

на учебния материал 

 Да усъвършенствам уменията си за работа с учениците със 

спрциални опразователни потребности 

 Да направя открит урок пред родители 
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Самооценка 

Като една от най-силните си страни считам добрия контакт с учениците по 

време на уроците. Като успех приемам и добрата комуникация между мен 

като преподавател и класен ръководител от една страна и родителите на 

учениците – от друга.  

За добро постижение в работата си смятам участието на мои ученици в 

областен и национален кръг на състезанието по български език за ученици 

от VII клас.  

В бъдещата си работа смятам да използвам новите технологии най-вече в 

уроците по литература. 

 

 

 


