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ЕВРОПЕЙСКИ  ФОРМАТ НА   АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Име:        Силвия  Жечева  Йорданова

Адрес  :    жк “Дружба” , бл.59,вх.Б,ап.4,гр.Добрич

Телефон :   0899462742

E-mail :      silviyajecheva@abv.bg

Националност  :    България

Дата на раждане :  21 ноември 1961 г.
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Част І.
Раздел 1.Общи сведения

mailto:silviyajecheva@abv.bg


Трудов стаж
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Дати (от-до) Работно място Заемана длъжност

1.09.1983 г.- 1.09.1985 г. ОУ ’’Кирил и Методий’’,с.Жегларци начален учител

1.09.1985 г.- 12.10.1998 г. ОУ ’’Н.Й.Вапцаров’’,с.Карапелит начален учител

13.10.1989 г.- 1.09.1999 г СОУ ’’Д.Габе’’,гр.Добрич начален учител

1.09.1999 г.- 12.11.1999 г. ОУ ’’Н.Й.Вапцаров’’,с.Карапелит начален учител

12.11.1999 г. – 01.02.2000 г. ОУ ’’Хр.Смирненски ‘’, гр.Добрич начален учител

01.02.2000 г.   - до сега ОУ ’’Н.Й.Вапцаров’’,с.Карапелит
ОбУ ’’Н.Й.Вапцаров’’,с.Карапелит
СУ ’’Н.Й.Вапцаров’’,с.Карапелит

начален учител
от 2009 г.- старши начален

учител

Част І.
Раздел 1.Общи сведения



Образование и обучение

Дата/от-до/ Учебно
заведение

Специалност Придобита 
квалификация

Ниво по 
национална 
квалификация

1995-1998 г. ВПИ 
„Константин
Преславски“–
гр.Шумен

Начална 
училищна 
педагогика

Начален 
учител

бакалавър

1981-1985 г. ИДНУ „Тина 
Киркова“-
гр.Добрич

Начална 
училищна 
педагогика

Начален 
учител
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Майчин език     - Български език

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ    И КОМПЕТЕНЦИИ

 Съвместно съжителство с други   хора в интеркултурно обкръжение,                

в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено
значение  и др.                                                                            

 Способност за работа в екип-коректност,отговорност,организираност
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ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

 Работа с операционна система  Windows, MS Office, Internet

 Работа с мултимедия

 Работа с аудио и визуална техника    

 Работа с офис техника                 

“ Базови и специфични компютърни умения на учители “ –
обучение
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• 2011 г.-Подходи и методи за работа в мултикултурна среда.Мениджмънт на 
етнокултурното разнообразие в училище,ромска култура и идентичност.

• 2012 г.-Агресията-форми и методи на противодействие

• 2013 г.-Външното оценяване на 4 клас.Предизвикателството на новия формат от 
2012/13 г.

• 2014 г.-Обучение на педагогическите специалисти за превенция на училищното 
насилие,агресията и други

• 2014 г.-Как да учим билингвите да преразказват и съчиняват-0,5 кредита

• 2015 г.-Педагогически стратегии за превенция на „отказа от училище“ при учениците

• 2016 г.-Създаване на видео уроци за деца и ученици с Пляс камера

• 2017 г.-Лесни стъпки в приобщаването в училище и детската градина-1 кредит

• 2017 г.-Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП-2 кредита
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Квалификации
Сертификати / курсове и семинари
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Раздел 1.Общи сведения



Участие във вътрешноучилищна
квалификационна дейност:
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• „Необходими документи при осигуряване на

допълнителна подкрепа за личностно развитие“

• „Създаване на професионално учителско портфолио“

Част І.
Раздел 1.Общи сведения



Част І.
Раздел 2. Педагогическа дейност

През учебната 2019/20 година съм класен ръководител на 3 клас.

Класът се състои от 16 ученика, от които един със СОП.

Като класен ръководител имам за цел да възпитам здрави,мислещи и духовно развити
личности.

Работа с родители-родителски срещи,консултации и водене на учебната
документация,индивидуални срещи и разговори с родители.
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2015/16   уч.г. 2016/17   уч.г. 2017/18 уч.г. 2018/19 уч.г.

Класен 
ръководител на 
3 клас   с
26 ученика

Класен 
ръководител на 
4 клас   с
25 ученика

Класен 
ръководител на 
1 клас   с
18 ученика

Класен 
ръководител на 
2 клас   с
16 ученика



Философия на преподаване:

• Фокусиране върху индивидуалните потребности и включването
на учениците в процеса на учене.

• Постигане на положителни промени в личността на учениците и 
овладяване на трайни знания, умения и навици.

• Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е 
да ги идентифицира и надгражда.

• Учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от 
реалия живот,които са значими за тях.

• Индивидуалните различия е необходимо да се разпознават, 
уважават и дори поощряват.
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Част І.
Раздел 2. Педагогическа дейност

Основни функции:
1. Планиране и подготовка на учебния процес.

2.Провеждане на обучение по съответните предмети .

3. 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 вътрешнопредметни и междупредметни връзки.

4.Обогатяване на учебния процес с интересни факти и занимателни елементи.

5.Използване на учебно-технически средства и материали , подходящи за постигане на оптимални
резултати в конкретната учебна ситуация-електронни презентации и електронните учебници на 
Просвета,интернет.

6.Изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности във всяка ученическа възраст и чрез всеки
учебен предмет.

7.Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и изграждане на стратегии за активно и 
самостоятелно учене и за учене през целия живот.

8.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.

9.Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците.

10. Опазване живота и здравето на учениците. 12



Част І.
Раздел 3. Научно-методическа дейност

 Провеждам индивидуална работа и консултации по график с 
ученици с обучителни затруднения.

 Методически материали:

• Образователни планове, програми и учебно –методическа 
литература

• Използване на ИКТ в образователния процес-презентации на теми 
или  част от уроци ,разработки  на  уроци
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Методи на преподаване
Използвам както традиционни,така и                   
интерактивни методи:

 Провокация на мисленето – анализ, синтез, обобщение, съждение, 
умозаключение

 Дискусия ,анкета,беседа,обсъждане

 Презентации-мои и на колеги

 Работа по двойки

 Работа в малки групи

 Работя с:

 „Уча.се“ - онлайн платформа

 Ел.учебник на Просвета

 Детски учебни сайтове

 Онлайн тренажори
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Част I.
Раздел 4. Извънкласна дейност

Работа по проекти:
”Твоят час”-2016-17 уч.г.

”Твоят час”-2017-18 уч.г

«Подкрепа за успех»-2020 г.

Допълнително обучение на ученици,които не са усвоили 
компетентностите,заложени в учебната програма по Български език-
2018/19 уч.година

Занимания по интереси:
„ЗАБАВНО УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ“-2018-2019 г.

«Реши и оцвети»-2019/20 уч.г.

Участие в класни и училищни тържества и мероприятия
15



Част I.
Раздел 5.Обратна връзка
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Обратната връзка дава отговор на въпроса за ефективността на преподаване. За 

обратна връзка ползвам резултатите ,постигнати от учениците.Работя в  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 учениците

са усвоили урока.

Срещите и разговорите с родителите са друга индикация за обратната

връзка,общи родителски срещи, на които имаме възможност да разговарям с 

родителите, да ги запозная с  начина ми работа.

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..
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Част I.

Раздел 6. Самооценка 

Като учител с дългогодишен опит съм усвоила качества 

като търпение, авторитет и  разбиране към учениците. 

Опитвам се винаги да работя над себе си и да

се подобрявам като преподавател. 

Проследявам редовно актуалностите в образователната

сфера и усъвършенствам подхода си към учениците.

През цялото ми време като учител се стремя да имам 

обратна връзка с моите ученици, дори и след 4 клас. 

Интересувам се дали са достатъчно готови за обучението

в горните класове.
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ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ

Коя е най-силната ми страна като 

учител? 

Умея да комуникирам,  да мотивирам си, да ги уважавам. Осигурявам спокойна и 

уютна атмосфера, защото за мен е изключително важно  ученикът да пристъпва

прага на класната стая спокоен. Обичам работата си и съм радостна и 

удовлетворена, когато я върша.

Какво най-много би искала да променя в 

своето преподаване? 

Да прекъсна монотонността и еднообразието.

Как мотивирам изявените ученици? С участия в  състезания,проекти. Не спестявам похвали и им вдъхвам

самочувствие.

Как мотивирам не толкова изявените 

ученици? 

С поставяне на самостоятелна работа, насърчавам напредъка им.

Какви са трите най-важни неща, които 

новопостъпващите учители в моята 

област трябва да знаят, за да бъдат 

ефективни?

• Търпеливост

• Да търсят активно сътрудничество на останалите колеги, тяхната

професионална помощ, съвети. 

• Любов към професията

• Желание за непрекъснато самоусъвършенстване

Какви нови стратегии за преподаване 

съм опитвала през последните години?

Към нови статегии считам електронните уроци

Какво съм научила от стратегиите, които 

са били успешни?

Че дават възможност за  по-бързо и лесно възприемане на знанията
от учениците, трайност на знанията.

Част I. Раздел 6.Самооценка 
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 Бих искала да участвам в курсове и квалификации, които

могат да обогатят и развият знанията и уменията ми като

педагог и специалист,както и да се самоусъвършенствам чрез 

четене на методическа литература ,участие в професионални

групи ,където колеги споделят опит.

 Повишаване на компетентностите за създаване и използване

на електронно учебно съдържание.
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Част ІІ.
Раздел 1.Приложения
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Награди
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• Представителна изява по проект    
”Твоят час”-2016-17 уч.г.
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24 май 2019 г
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ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“
ПРАЗНИК НА ЦИФРИТЕ
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Подготовка  и участие  в 
училищни тържества
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КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО
В ТРЕТИ КЛАС-2019 г.
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„ЗАБАВНО УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ“
-май 2019 г.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
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КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО ВЪВ  ВТОРИ КЛАС-2018 г.
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ОСМИ МАРТ  2018 г.
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15 септември 2017 г.
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Сбогом ,4 клас!
31 май 2017 г.
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Празник на буквите-
април 2014
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Великден 2014



Почистване-април 2013 г.
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Посрещане на първокласниците-
16.09.2013 г.
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Математика,ура!-2013 г.
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ПЪРВИ  УЧЕБЕН  ДЕН-2012 г.
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ПОРТФОЛИОТО Е  ОТВОРЕНО  И   ПОДЛЕЖИ   НА 

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛВАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ.


