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           ЧЕТИРИТЕ СТЪЛБА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

•  ДА СЕ УЧИМ ДА УЧИМ И ЗНАЕМ 
•  ДА СЕ УЧИМ ДА ДЕЙСТВАМЕ И МОЖЕМ
•  ДА СЕ УЧИМ ДА ЖИВЕЕМ С ДРУГИТЕ И  
РАЗЛИЧНИТЕ
 •  ДА СЕ УЧИМ ДА БЪДЕМ, ДА СМЕ НИЕ (АЗ) 
ЖАК ДЕЛОР
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Общи сведения

• Име: Ивелина Тодорова Димитрова 
• Гражданство: България
• Образование: Висше , степен - бакалавър , СУ « Климент Охридски» гр. 

София, Диплома №: 258282
• Професионална квалификация
• Бакалавър по педагогика: педагог, учител. 
    Профил: Консултиране в образованието. 
• Неформално образование: завършена с успешно положени изпити за една 

година
• Общ трудов стаж: 25 години 
• Педагогически стаж в текущото учебно заведение: 4 години.



Квалификации

• ПЕТА професионално - квалификационна степен.
• ЧЕТВЪРТА професионално - квалификационна степен . 
• Свидетелство от ДИУУ – СУ „ Св. Климент Охридски “
• Вътрешноинституционална квалификация на тема:
• Професионално портфолио
• Инспектиране на образователна институция»



Краткосрочни курсове

         Обучителните програми на „Просвета”  Теми:
• „ Ценностно-ориентирани проекции на гражданското образование в училище. 

Добротата като социално взаимодействие” 
• “Умения за успешно прилагане на между предметни връзки в обучението по 

информационни технологии в начална училищна степен”
• “Възможности на учебните програми по Човекът и обществото”
• “Формиране на умения за успешно прилагане на учебната програма по 

компютърно моделиране в начален етап”
• “Интерактивни стратегии и методи на обучение по Околен свят в начален 

етап”
• “Компетентностен подход в образованието”
• “Образование в мултикултурна среда”
• “Ролята на лидерството за повишаване на качеството на учебно-

възпитателния процес”
• “Работа по проекти”



Моята философия за образованието  



Същност

Учениците да получават качествена подготовка на европейско ниво.
Всички ученици да имат равни възможности за обучение и развитие чрез 

създаване на подкрепяща, естетична и мотивираща среда.
Методи на преподаване

 Всичко е съобразено със възрастовата особеност на децата и индивидуалната 
работа с тях.
•  мислене, драматизация, въображение, разказ, творчество, наблюдение 
съобразено с учебна програма и интерес на децата
•  дидактически игри
•  разрешаване на проблемни ситуации
•  мъдра мисъл на седмицата

 Приоритет
Образователното пространство да е ориентирано към личността на ученика” 

който е центъра  на педагогическото взаимодействие”.
Учителите и учениците са „ овластени ”  да поемат отговорност за „ собственото 

си израстване ” , семейството е партньор в образователния процес. 



 Функция на моето преподаване.

• Труд, дисциплина и отношение. 
• Новото учебно съдържание се възприема сетивно и логически, опиране на 

минал опит и знания. 
• Позитивната дисциплина. 

“ Смятам, че ако детето усеща добронамереност от страна на учителя, ще 
даде всичко на което е способно, за да не го разочарова. Децата да запазят 
детското във себе си, да бъдат справедливи, позитивни, екипни и 
хуманността в техните взаимоотношения да е водеща.”



Създаване на възможност у децата за конструктивно и критично мислене



Социални умения и компетентности

Отговорност на педагога

•  Да планира, организира, адаптира и провежда учебния процес.
•  Да следи постоянно напредъка или затрудненията. 
•  Да поддържа комуникация с останалите специалисти в учебното заведение и да 
се консултира с тях при нужда.
•  Да има добра комуникация с родителите на учениците си.
•  Да развива умения за аргументиране и изказване на лична позиция.
•  Да работи върху изграждането на класа, като колективна общност.
•  Да стимулира креативно и дивергентно мислене (повече от едно решение).
•  Ефективност на преподаването в условията на обучение от разстояниe.
•  Емоционална, когнитивна и поведенческа ангажираност на учениците към 
училището и учебния процес



Обратна връзка

•    Рисунките, които получавам от децата са най - вярната и точна обратна връзка.
•    Обща удовлетвореност на учениците, учителите и родителите от обучението от   
разстояние
Самооценка
• Стриктно спазвам етичния кодекс и законови норми за работа с деца и работа 

в образователната общност. 
• Зачитам правата на детето.
•  Най-важната дума за мен:  ”Ние”
•  Най-ненужната дума за мен: “Аз” 
Доказателства
•  Сценарии на ролеви игри за превенция на агресия и всички отклонения от 

нормата поведения. „Цигарите вредят на всички!” - ролева игра „С алкохол 
извън контрол!” - ролева игра „Заседание на класа” „Поведение на улицата” 
“Кой съм аз”   „Продължението на Червената шапчица” за усвояване нивата на 
общуване, търсенето на алтернативни форми на социални взаимодействия и 
формиране на умението да кажеш „не”.



Самонаблюдение

• Дадох ли изчерпателни  насоки за работа на всеки ученик?
• Създадох ли необходимата атмосфера за спокоен учебен процес?
• Владея ли поведението на класа, мога ли да го прогнозирам?
• Достатъчно подготвена ли съм с план за протичане на учебния 

ден? 
• Осигурила ли съм допълнителни материали?
• Проявих ли достатъчно търпение?
• Показах ли със своето поведение, че държа на своите ученици?
• Какво повече мога да направя утрешния ден?
    



НИЕ   МОЖЕМ   ВСИЧКО, СТИГА  ДА  ПОИСКАМЕ!

В ТАЗИ КЛАСНА СТАЯ …

                                       СМЕ ИСТИНСКИ

          ПРАВИМ ГРЕШКИ

УМЕЕМ ДА КАЗВАМЕ ИЗВИНЯВАЙ И  БЛАГОДАРЯ

    ПРОЩАВАМЕ СИ …ОБИЧАМЕ

               НИЕ СМЕ УНИКАЛНИ И НЕПОВТОРИМИ

7 приказки с поука, които учат децата на мъдрост и на доброта.

“Бъди себе си, всички други са заети”

Защо да учим?

Забавна Математика

Разказ по серия картини


