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учител по български език и литература, 

44. СОУ "Неофит Бозвели", 

 гр. София 



ОБРАЗОВАНИЕ 
1994-1999 г. - СУ"Св. Климент Охридски",  

специалност "Българска  

филология“,образователна  

степен магистър 



Допълнителни квалификации 
•  Завършен курс "Организация на 

свободното време на  деца в училищна 
възраст" , НПО "Les vacances sans 
frontiers“, Франция; придобита  
квалификация           "Аниматор"  



Професионален опит 

• 1999- 2000г. 

    Аниматор на деца от 7 до 18 
години към  Централно  
управление на БНП- Париба, гр. 
Париж и гр. Жекс, Франция 

 

 

• 2006- 2008 г.  

     137. СОУ "Ангел  Кънчев", гр. 
София, учител по    български 
език и литература 

 

• От 2008 до настоящия момент - 
44. СОУ "Неофит Бозвели" , гр. 
София, учител по български       
език и литература 



УБЕДЕНА СЪМ, ЧЕ... 
 

• За да бъде свършена добре, работата трябва да се 
върши  с любов.  

• Учителят трябва  да бъде личност с устойчиви морал-
ни ценности. 

• Преподаването по български език е изключителна  
отговорност, защото езиковите умения  са 
необходими  

 за успешна реализация във всички сфери на живота.  

• Общуването с и чрез художествения текст изгражда    
нравствени ценности у ученика. 

• Учителят по роден език и литература е  призван да възпитава дълбоко 
и искрено  родолюбие у подрастващите. 

• Обучението по литература трябва да даде възможност на учениците да 
опознаят самите себе си, да обогатят житейския си опит, да изградят   
критично отношение към заобикалящата ги действителност, да развият 
творческите си способности. 

 

 

 



В РАБОТАТА СИ СЕ СТРЕМЯ  

• Да мотивирам учениците, вместо да заповядвам или да забранявам 

• Да откривам творческите заложби на всяко дете и да го насърчавам  да ги     
развива 

• Да поднасям учебния материал по достъпен и интересен начин 

• Да разнообразявам уроците чрез интерактивни методи на обучение 

• Да разпалвам интереса към художествената литература  

• Да стимулирам учениците да се изявяват в различни конкурси 



МОЯТ ОПИТ 

• Провеждане на интерактивни уроци 

• Организация на литературни конкурси в училище 

• Посещения на театрални постановки 

• Участие в организацията и провеждането на училищни празненс-

тва и ритуали 

 



МОЯТ ОПИТ 

• Отбелязване на исторически 
годишнини с художествена  
програма 

• Организиранена учени-
чески екскурзии 



РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 

• 2013- 2014 г., проект 

“УСПЕХ”- 

   клуб “Език мой, драг 

мой” - ценна подкрепа 

за бъдещи кандидат- 

гимназисти 



А сега, малко забавление! 

 


