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Да си Учител не е само професия, 

да си Учител е призвание!



За мен:
- Образование: Предучилищна и начална 

училищна педагогика- Магистър;

- Месторабота: 44. СУ  „Неофит Бозвели“, 
гр.София;

- Професионален опит:  
* 110. ОДЗ „Слънчева мечта“ , гр. София;
* 44. СУ  „Неофит Бозвели“, гр.София;

- Умения и компетентности: умения за 
работа с компютърни програми,  добър 
английски език, организационни умения, 
комуникативност, умения за работа в 
екип, отговорност, коректност. 



Допълнителна квалификация
- Удостоверение за професионална квалификация на 

тема: „Квалификация за професионално развитие на 
педагогическите специалисти“;
- Удостоверение за професионална квалификация за 
проверяващ НВО;
- Удостоверение за повишаване на квалификацията 
на тема “ Изграждане на умения за насърчаване на 
личностното развитиена децата и учениците. 
Ефективни техники за управление на групата и 
класа, оценка на резултатите и измерване
на постиженията“;
- Вътрешно училищни квалификации;
- Придобита 5. професионал-
на квалификационна степен;



-Предстои придобиване на 4. професионална 
квалификационна степен;





Моята философия:
Учителят за мен е творец, който всеки ден се 

труди над своите творби - децата. Смятам, че 
трябва да му се даде повече свобода на 
преподаване, да не се слагат рамки на 
творческата му дейност. И като всеки творец, 
учителят трябва да се интересува, да се учи и да 
прилага в работата си най-новите и иновативни 
методи на преподаване, да бъде в крак с новите 
технологии.



За мен учителската професия е призвание и 
мисия. Призвание, защото всеки ден в класната 
стая за мен е необикновен, неповторим. Умея да 
работя с децата, да споделям техните вълнения, 
да преподавам така, че знанието да достигне до 
всяко дете. Мисия, защото осъзнавам, че всяко 
едно дете, независимо от неговите възможности, 
етнос и особености, трябва да получи 
образование.
Бъдещето на нас самите,
на цялото човечество и
нашата планета, е в 
доброто образование и 
възпитание на
деца ни!


