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I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
1. Лични данни

Име: Ивелина Стефанова Вълчанова-Стоянова

Настояща 

месторабота: 

СУ «Никола Вапцаров»

Националност: българска

Адрес: Гр. Добрич

Образование: висше

Заемана длъжност: Старши учител по математика и информационни

технологии

Педагогически стаж: 12 г

E-mail: iva_val@abv.bg



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
2. Образование 

Средно образование

ПМГ „Иван Вазов“ гр. Добрич

Висше образование

ШУ „Еп. К. Преславски“ гр. Шумен



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.1. Лични умения и компетентности

Майчин език Български език

Други езици

• Четене

• Писане

• Разговор 

Руски език

Мн.добро

Добро

Добро

Други езици

• Четене

• Писане

• Разговор 

Английски език

Мн.добро

Добро

Добро



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.2. Социални умения и компетентности 

3.3. Организационни умения и компетентности

* Коректeн, kреативeн, лоялeн, адаптивeн, уверен, инициативeн

* Отлични комуникативни умения - устни, писмени и умения за работа в екип при 

вземането на решения

* Ценящ личното достойнство на другия и зачитащ неговите права

* Умения за носене на отговорност и преодоляване на трудности

* Отлични умения за решаване на проблеми

* Позитивен, създаващ позитивна среда около себе си и  мотивиран и умеещ да 

мотивира за успех 

* Участие в организиране на семинари, конференции, обучения и представяния



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.4. Технически умения и компетентности

* работа с операционна система Windows,  

* отлично владеене на Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) 

* интернет  - Explorer, Firefox, Google Chrome 

* работа с интерактивна дъска 

* работа с офис техника 

* работа с мултимедия 

* работа с аудио  и визуална техника 

 



• Удостоверение курс “Използване на облачни технологии в образователния процес“-1 

кредит

• Удостоверение курс „Специфични умения за работа в комисия по БДП“ – 2 крадита

• Удостоверение курс „Съвременни методически насоки в обучението по математика и
информатика“-1 кредит

• Удостоверение курс „Изследователски подход в обучението по математика и
информатика. Иновативни педагогически средства.-1 кредит

• Удостоверение курс курс „Съвременни методически насоки в обучението по
математика и информатика.Подготвителен курс за 4 ПКС.″ -2 кредита

• Продобито 5 ПКС -2018 г.

• Придобито 4 ПКС – 2019 г.

I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
4. Квалификации

Сертификати / курсове и семинари



II. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

• Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията 

и опита си в тава отношение, търпи критики и умее да приема 

съвети.

• Учителят трябва да вижда труда и постиженията на учениците 

и да не се скъпи на похвали.

• Добър е не този възпитател, който подсказва на учениците си 

домашните им работи, а този който съумее да предизвика 

интерес и умение към самостоятелна работа.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• Изготвяне на тематични разпределения.

• Планиране и подготовка на учебния процес.

• Провеждане на обучение по

• Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, които:

- дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;

- отговарят на различни образователни потребности на учениците;

- мотивират учениците и стимулират личностното им развитие;

- реализират вътрешно-предметни и междупредметни връзки;

• Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и изграждане на стратегии за

активно и самостоятелно учене и за учене през целия живот.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• Формиране у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност и

самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и поемане на отговорност за собственото им учене,

действия и поведение.

• Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес.

• Сътрудничество и участие съвместно с другите педагогически специалисти в екипи за подкрепа на

личностното развитие на учениците, обсъждане на проблеми, обмяна на добри практики.

• Провеждане на консултации с ученици.

• Опазване живота и здравето на учениците.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2016-2017 учебна година преподавам:

Учебен предмет клас Брой ученици

ЦДО 5-7 28

ИТ 5 26

ИТ 6 24

ИТ 7 15

ИТ 8 18

В работата си използвам:

• учебници,

• учебни тетрадки,

• компактдискове
• тестове

на издателство:

«ПРОСВЕТА»



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2017-2018 учебна година преподавам:

Учебен предмет клас Брой ученици

математика 5 33

математика 8 17

ИТ 5 33

ИТ 6 20

ИТ 7 20

ИТ 8 17

В работата си използвам:

• учебници,

• учебни тетрадки,

• компактдискове
• тестове

на издателство:

«ПРОСВЕТА»



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2018-2019 учебна година преподавам:

Учебен предмет клас Брой ученици

Математика 6 24

Математика 8 17

Математика 9 14

ИТ 5а 18

ИТ 5б 20

ИТ 6 24

ИТ 7 22

ИТ 8 17

ИТ 9 14

В работата си използвам:

• учебници,

• учебни тетрадки,

• компактдискове
• тестове

на издателство:

«ПРОСВЕТА»



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2019-2020 учебна година преподавам:

Учебен предмет клас Брой ученици

Математика 7 24

Математика 8 21

Математика 9 12

Математика 10 14

ИТ 5 24

ИТ 6 22

ИТ 7 24

ИТ 8 21

ИТ 9 12

ИТ 10 14

В работата си използвам:

• учебници,

• учебни тетрадки,

• компактдискове
• тестове

на издателство:

«ПРОСВЕТА»



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• Планиране и подготовка на учебния процес.

• Провеждане на обучение по съответните предмети.

• Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, които дават оптимален резултат в конкретна

учебна ситуация, отговарят на различни образователни потребности на учениците и мотивират учениците и

стимулират личностното им развитие. Обогатяване на учебния процес с интересни факти и занимателни елементи.

• Използване на учебно-технически средства и материали.

• Формиране на положителни нагласи към ученето, изграждане на стратегии за активно и самостоятелно учене и за

учене през целия живот.

• Формиране у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност и

самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и поемане на отговорност за собственото им учене, действия и

поведение.

• Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
2. Методи на преподаване

 Решаването на математически задачи играе огромна роля в математическото образование.

 Решаването на задачи в обучението по математика е и цел и средство на обучение.

Мястото и функциите на задачите в обучението по математика винаги се определят в

зависимост от целите на обучението.

 В работата си, се стремя да давам и показвам задачи от реални житейски  ситуации, за да 

могат учениците да разберат значимостта и ползата от  математиката.

 В уроците си използвам педагогически технологии с насоченост към активиране и 

оптимизиране на работата с учениците.

 Особено място в уроците ми заема прилагането и ползването на ИКТ.  Чрез тяхното

приложение се повишава интересът към урока, дава се  възможност за индивидуална 

изява, развиват се умения за мислене и  междупредметна връзка, надгражда се общата

култура.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
3. Резултати от педагогическата дейност

Резултати от изпити на ученици
Входно, междинни и изходни нива

Входно ниво

7клас – 2.84

8 клас – 4,05

9 клас – 4,33

10 клас – 4,14

Междинно ниво

7 клас – 3,38

8 клас – 3,89

9 клас – 3,75

10 клас – 4,14

Изходно ниво

7 клас
8 клас
9 клас
10 клас



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
5. Извънкласни дейности,

Проект „Образование за утрешния ден“ – група „Дигитална
работилница“

Проект „Подкрепа за успех“  - група „Полезната математика“

Проект „Твоят час“ – група „Полезната математика“, група „Сръчковци“, 

група „Компютри“



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
6. Обратна връзка

Обратната връзка дава отговор на въпроса за ефективността на преподаване.Колкото повече зная за начините на учене 
на учениците, времето необходимо за подготовка, толкова по-добре планирам и моята работа с тях. За обратна връзка 
ползвам резултатите постигнати от учениците.Работя в общообразователно училище, където  децата са с различни 
възможности.Така че, не анализирам само средният успех, а напредъка на всеки отделен ученик. Понякога оценка 
като среден 3 ме радва, ако тя изразява напредък, та дори и малък. По време на урока и в края на всеки час задавам 
въпроси. Като „Кое остана неразбрано?“ Съобразно отговорите на учениците, в същият или в следващия час,променям 
начина на поднасяне на съответната информация. От отговорите на въпроси като „ Кое е най-главното, което днес 
научихме?“, ми дават информация за това колко и до колко ученивите са усвоили урока.Примерите, които ми дават за 
прилагането на научения материал, ми информират за това колко и как могат да пренасят наученото в други сфери.

Съставяне на тестове от самите ученици, тяхната оценка за работата на другите също използвам като обратна връзка. 
Непрекъснатото усъвършенстването на методите ми на преподаване и обратната връзка със учениците е важна част от 
учебния  процес, която подобрява изграждането на взаимовръзката и дава дългосрочни резултати.

Срещите и разговорите с родителите са друга индикация за обратната връзка, защото колкото и добре да познаваме 
нашите ученици, техните родители ги познават по-добре! Всички родители искат децата им да успеят да се 
реализират. 

Домашната работа е също начин за обратната връзка.Тя е начин за затвърждаване на усвоеното, но е тест за това, което 
е разбрано и усвоено.Освен това, чрез нея родителите могат да наблюдават учебният процес.

Учейки другите,човек учи и себе си.

Сенека



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
7. Друго

Участие във вътрешноучилищната квалификационна дейност:

• „Необходими документи при осигуряване на допълнителна подкрепа за

личностно развитие“

• „Създаване на професионално учителско портфолио“ – ръководител на курса

“Ако искаш резултати за година, посей семена. 

Ако искаш резултати за 10 години, посади дърво. 

Ако искаш резултати за цял живот, развивай хората.” 

/Хун Шунг Цу/ 



IV. БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

1.Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с 
различни източници (учебни помагала, интернет)за използване на 
информация за ООП, ИУЧ и НВО.
2. Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката, 
методиката на преподаване по математика и информационни 
технологии
3. Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на 
подходящи, нови и интересни методи, средства и материали, 
подходящи за съответната тема.
4. Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с 
различни източници на информация и използването на 
информационните технологии в тяхното обучение
5. Развитие на други иновативни методи на обучение



V. САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Ако си мислите, че образованиетое скъпо, 

пробвайте цената на невежеството!

Самооценката е задължителна част от професионалното ми ежедневие.След края на всеки учебен ден или

час, аз анализирам моята работа.Това ми помага да определя кои методи или похвати са успешни, кои не.

Кое трябва да променя, кое да доразвия и т.н. Определено не следвам един утъпкан път. Непрекъснато

търся нещо ново, което да ми бъде полезно в моята работа. Участвам в дискуссии с колеги, форуми, чета.

Развивам се непрекъснато. Владея всички ИТ, които са небходими за съвременното обучение.Това. което

беше актуално вчера, днес не е. И ако аз не съм подготвена навреме няма да съм достатъчно полезна за

учениците.

Изградила съм добри взоимоотночения с учениците. Те влизат в часа, спокойни. Знаят, че могат да

изразят своите мисли, без страх, че ще сгрешат.

Математиката е любов към науката – точно това, за което ги предизвиквам. Тя развива мисленето,

научава ги да решават опрделени проблеми, да анализират. После всичко това могат да използват в

областта, в която са решили да се развиват!



ПРИЛОЖЕНИЯ



ПОРТФОЛИОТО Е ОТВОРЕНО И ПОДЛЕЖИ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛВАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ.


