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Професионален опит

СОУ “Асен Златаров”, град 
Годеч, София област –
учител по български език и 
литература

44. СОУ „Неофит 
Бозвели”, град София –
учител по български език 
и литература

44. СУ „Неофит Бозвели”, 
град София – старши 
учител по български език и 
литература

1989 – 2005 г. 2005 – 2009 г. 2009 – до настоящия момент

33 години стаж като учител 
по български език и 
литература



Образование

❑ 1983 – 1988 година:

ВТУ “Кирил и Методий”, специалност “Българска 

филология”

❑ 1979 – 1983 година:

гимназия с преподаване на руски език “Максим Горки”, 

Стара Загора



❑ Втора професионалноквалификационна

степен, придобита в ДИУУ – град София

Професионална квалификация



2018 г. 2018 г. 2018 г. 

Квалификационен курс 

„Работа с платформа за 

дистанционно 

проверяване на тестови 

форми“, 1 кр.

Квалификационен курс 

„Работа в облачна 

среда – документи, 

таблици, формуляри“, 

1 кр.

Квалификационен курс „Изграждане на 

умения за насърчаване на личностното 

развитие на децата и учениците. 

Ефективни техники за управление на 

групата и класа, оценка на резултатите и 

измерване на постиженията“, 1 кредит

Професионална квалификация



Професионална квалификация

2019 г. 2019 г. 2020 г. 

Квалификационен курс 

„Работа с платформа за 

дистанционно 

проверяване на тестови 

форми“, 1 кр.

Квалификационен курс 

„Оценители на изпитни 

работи по БЕЛ в НВО 

за VII клас“, 0,5 кр.

Квалификационен курс 

„Методика на обучението по 

безопасност на движението 

по пътищата в VIII – XII

клас“, 2 кр.



2021 г. 

2021 г. 

Квалификационен курс 

„Проектно-базираното

обучение - инструмент за

качествено преподаване и 

учене“, 3 кр.
Сертифициране Google Certified Educator Level 2

Професионална квалификация



ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Социални умения и 
компетенции 

Отлични комуникативни умения, общителност, коректност и лоялност 
Толерантност, емоционална устойчивост, тактичност, уважение към различието
Способност за сътрудничество в екип
Умения за преодоляване на възникнали конфликтни ситуации
Креативност, увереност, инициативност 

Организационни 
умения и 
компетенции 

Умения за организиране и разпределяне на функциите и задълженията
Координация и сътрудничество с колеги и родители
Рационалност и обективност при разрешаване на проблеми и взимане на решения 
Самостоятелност, организираност, съзнание за отговорност

Когнитивно-
базирани 
компетенции, 
насочени към 
развитие на детето

Съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете в общата група
Реализиране на педагогическо взаимодействие чрез разнообразни методи на 
преподаване
Поддържане в процеса на обучение на атмосфера, създаваща добър психологически 
климат, коректни взаимоотношения и сътрудничество
Стремеж към изграждане на нравствени ценности, национални и общочовешки 
добродетели у учениците

Технически умения 
и компетенции 

Много добро владеене на MS Office (Word, Power Point)
Успешна работа с инструментите на Google Workspace for Education Fundamentals –
сертифициран преподавател: Google Certified Educator Level 2
Работа с образователни интернет платформи и приложения 

Езикови умения и 
компетенции 

Руски език – висока степен на владеене в писмена и устна форма
Английски език – използване на основно ниво при четене, слушане и разговор



МОЯТА ФИЛОСОФИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО



✓ Преподаването на български език и 
литература е най-отговорната учителска 
сфера, защото литературното 
образование формира духовната 
култура на младия човек, стимулира го 
да изгради ценностната си система и 
моралния си облик

✓ Образованието трябва да насърчава 
мисленето и способността на младия 
човек да взема самостоятелни решения

✓ Под ръководството на учителя 
учениците трябва не само да се научат 
да възпроизвеждат готови знания, а да 
свикнат да си задават въпроси и да 
откриват отговорите им чрез търсения и 
изследвания. Всички въпроси, свързани 
с преподавания предмет, могат да бъдат 
задавани и обсъждани

✓ Учителят трябва да полага максимални 
усилия за повишаването на 
интелектуалния потенциал на 
учениците си, така че всеки от тях да 
постигне своя личен връх.

„За да бъдеш добър 

преподавател, трябва да 
обичаш това, което 
преподаваш, и тези, на 
които преподаваш“.

В. О. Ключевски

“Учителят трябва да 
бъде търпелив като 
вол, добър като агне 
и телесно здрав като 
битолски просяк”.

Хр. Ботев



Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и 
управление на класа

➢ Познаване на учебното съдържание и методическата 
специфика при преподаването на учебния материал на 
различни възрастови групи ученици

➢ Опит в преподаването на предмета в прогимназиален и 
гимназиален етап

➢ Системна актуализация на познаването на нормативната 
база в образователната сфера, както и документацията 

на училището

➢ Планиране и осъществяване на индивидуални и групови
консултации и разговори за обща подкрепа за
личностното развитие на учениците

➢ Изготвяне и представяне в срок на тематични годишни
разпределения с потенциал за преструктуриране
съобразно с възможностите, напредъка и интересите на
учениците и образователната среда

Тематично годишно разпределение на материала
по български език и литература за 11. клас, 2021 –
2022 г.

Файл:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tTIe-zXeJZeMPHhcGG_YvubaUkuzuq0G/edit#gid=1429526651


Педагогически компетентности: планиране, 
преподаване, оценяване и управление на класа

➢ Стремеж към разнообразяване на методическите похвати и
средства
➢ Използване на разнообразни методи за преподаване и за
оценяване на резултатите на учениците
❑ Мултимедийно обучение
❑ Електронни тестове
❑ Интерактивни уроци
❑ Решаване на казуси
❑ Дискусии
❑ Работа с онлайн образователни платформи: Google 

Classroom и всички приложения на Google 
Workspace for Education Fundamentals, Microsoft Teams, 
Learning Apps и др.

Във всекидневната си преподавателска работа поощрявам пълноценното участие на
всички в образователния процес, като насърчавам способността на основата на знанията да
се разсъждава самостоятелно, макар и несъвършено; да се мисли, а не само да се
възпроизвежда наученото; да се правят изводи, свързани с житейски ситуации – всеки
ученик да се стреми да постигне своя личен максимум.



Правописна норма. Слято, полуслято и разделно писане – урок за нови знания по български език 
за X клас
Средновековието като културна епоха – урок за нови знания по литература за VIII клас
Синоними, антоними, омоними – урок за упражнение по български език за V клас

✓ Използване на информационните технологии в часовете по български език и 
литература

✓ Създаване и използване на авторско мултимедийно съдържание 

Файлове:

https://docs.google.com/presentation/d/1wfwadGkMIdJGGPwNd8o46MODTA6Hryw4/edit?usp=sharing&ouid=101825778868754347810&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1cm56cvTnV9XJo0H4gvplYGXlgeemhcfu/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/14rk53a6YGVencctaBNQ9f2AP-ap701H5/edit#slide=id.p1


Работа с ученици за създаване на мултимедийно съдържание
по български език и литература



Добрият учител

✓ обича децата и младите хора и приема като своя отговорност 
задачата да събжда любознателността и да разширява общата 
култура на учениците си

✓ обича да разказва и да обяснява

✓ обича и познава своята предметна област и има широка обща 
култура

✓ излъчва добронамереност и проявява справедливост, като 
балансира между строгост и великодушие

✓ има силно индивидуално присъствие, заявява ясно изразена 
позиция

✓ има чувство за хумор и го проявява при работата си с 
учениците, като така създава позитивна работна атмосфера

✓ използва възможностите на индивидуалната и екипната 
работа

✓ управлява динамиката на урока

✓ спазва и контролира спазването на книжовноезиковите норми на 
българския език.

Организиране и управление на образователния 
процес: стратегии и методи на преподаване 



Оценяване напредъка на учениците

➢ Системна проверка и оценка на постигнатите от
учениците резултати чрез устни и писмени
изпитвания, контролни и класни работи и др.
➢ Информиране на родителите за индивидуалното
развитие и постигнатите резултати чрез
своевременно отразяване в електронния дневник,
лични разговори и осигуряване на достъп до
писмените работи на учениците в приемните часове
за родители
➢ Анализиране на равнището на усвоените
компетентности от страна на учениците при
вътрешно и външно оценяване.



Дългогодишен опит 

като класен 

ръководител на 

ученици от 5. до 12. 

клас

12. а клас - моят 

клас сега

Управление на класа 



Социална и гражданска компетентност: работа 
с участниците в образователния процес и със 

заинтересовани страни

➢ Стремя се към успешна комуникация с учениците, като се

старая не само да разбирам проблемите им, но и внимателно да

ги насочвам към отговорно личностно и гражданско поведение.

Смятам, че по-важен от думите е личният пример на учителя

➢ Участвам в работата на педагогическия съвет

➢ Участвам в организирането и провеждането на конкурси,

концерти, училищни празници

➢ Участвала съм като оценител в националната комисия за

проверка на изпитните работи от държавния зрелостен изпит по

български език и литература и в областната комисия за проверка

на НВО по български език и литература след VII клас

➢ Оказвам методическо и организационно съдействие на

новоназначени учители, като се стремя да бъда полезна с опита

си, без да го налагам.



Работа в училищни комисии

✓ Комисия за действия при БАК
✓ Комисия за прием на ученици след основно образование
✓ Комисия за тържествата в училището
✓ Комисия за определяне на учениците, имащи право на 

стипендия
✓ Комисия за допускане до ДЗИ
✓ Комисия за проверка на училищни документи –

удостоверения, дипломи
✓ Комисия за определяне на диференцирано заплащане на 

учителския труд



Участие в организацията и реализацията на общоучилищни 
мероприятия и ритуали

Чествания на патронния 
празник на училището

Изпращане на 
абитуриенти

Ден на отворените 
врати в училището 

Моят опит



Организиране на ученически 
екскурзии, срещи, посещение 
на театрални постановки и 
други културни мероприятия

Моят опит



Администриране на официалния

сайт на 44. СУ „Неофит Бозвели“,

създаване на медийно

съдържание, публикуване на

училищни документи

Моят опит



Състезание по правописКонкурс за 
литературна творба

Великденско състезание 
по български език

Моят опит



Издаване на училищен вестник с

ученици от паралелка с профил

„Медийни комуникации“

Работа по проект 

„Подкрепа за успех”

Моят опит



Създаване на виртуална стихосбирка
„Тръгва нанякъде пак любовта“ –
антология с подбрани от ученици от
12. клас обичани любовни
стихотворения

Дизайн на корицата и разделите:
Мария Тасева

Моят опит


