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ОБРАЗОВАНИЕ



★ Професионалният ми опит в сферата на образованието е три години. 

★ Повече от петнадесет години имам стаж в други области - медии, издателства,
човешки ресурси, психология. Придобитите разностранни знания, умения и
компетентности ще използвам в учителската професия.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ



★ Осъзнавам значимостта на педагогическата работа и необходимостта
от зрялост на личността, за да бъдеш учител.

★ Приемам изключителнатата отговорност на училището да формира
личности и искам да участвам в тази мисия. 

★ Вярвам, че ролята на учителя е да бъде медиатор, да
събужда интерес и любов, да влага „частица“ от себе си....



★ Разчитам на своето търпение, склонността към ангажираност и отдаденост,
стремежа към постигане на резултати.

★ Важните качества за работата като учител са желано предизвикателство
за мен - способността за учене през целия живот; готовността за
усилия; умението за съчетаване на традициите с иновациите;
креативност; инициативност…

★ Харесва ми да обучавам ученици, защото постигнатите резултати
носят неповторимо удоволетворение. Мога да покажа
личността си пред тях и да послужа за пример.



★ Обичам специалността си българска филология и предмета български език и литература. Знам, 
че е задължаващо - учителят по български език и литература носи моралната и
обществена отговорност за езиковата компетентност и функционалната грамотност
на подрастващите.

★ Образованието за мен е традиционна българска възрожденска ценност.

★ Разбирам преподаването като творчество, общуване, комуникация,
връзка, възпитание.

★ Мотивирах се да работя като учител в процеса на отглеждане
на моето дете.

★ Припознавам училищната работа като лична кауза,
която приемам на зряла възраст.



ПУБЛИКАЦИИ



СЕРТИФИКАТИ



ВЪТРЕШНОИНСТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 
УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
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ОТКРИТ УРОК ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ЛИНК КЪМ ПРЕЗЕНТАЦИЯ



Извънкласна дейност - Клуб “Четенето е модерно”

ЛИНК КЪМ ВИДЕО



★ Провеждане на конкурс за училищен химн

★ Участие в събранията на Училищния парламент

★ Подготовка на празника на Народните будители. Подбор на текстове за рецитал 
/ЛИНК към сайта/

★ Провеждане на конкурс за най-добър разказ на коледна тема

УЧАСТИЕ В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ



★ Посещение на театър с учениците от пети клас

★ Посещение на опера с ученици от прогимназиален етап



ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА 44. СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“

ЛИНК КЪМ ПРЕЗЕНТАЦИЯ


