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I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
1. Лични данни

Име:

Настояща месторабота: СУ «Никола Вапцаров»

Националност: българска

Адрес: Гр. Добрич

Образование: висше

Заемана длъжност: Старши учител – начален етап

Педагогически стаж: 25 години

E-mail: jivi_encheva@abv.bg



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
2. Образование 

Средно образование

Гимназия “Кирил и Методий” 

гр. Добрич

Диплом 

№ 8718 от 

1988 год.

Висше образование

Великотърновски 

университет “Св. 

Св. Кирил и 

Методий” гр. 

Велико Търново

Диплом № 003148 от 

1998 год.



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.1. Лични умения и компетентности

Майчин език Български език

Други езици

• Четене

• Писане

• Разговор 

Руски език

Отлично

Отлично

Много добър



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

3.3. 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 

 



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
4. Квалификации

Сертификати / курсове и семинари

*Квалификационен курс по Национална програма “Развитие на 

педагогическите кадри” – 2015 г. на тема: “Превенция на бедствията и 

авариите”

*Практически семинар на тема “Педагогически стратегии за превенция 

на “отказа от училище” при учениците” проведен от РААБЕ България –

2015 г.

*Обучение на тема: “Интерактивни методи на обучение”  - 2016 г.

*Обучение на тема: “Лесни стъпки в приобщаването в училище и 

детската градина” – 2017 г.

*Обучение на тема: “Интерактивни технологии и техники в обучението 

по БДП” – 2017 г.



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
4. Квалификации

Сертификати / курсове и семинари

*Обучение на тема: “Самооценяването на институцията като процес 

от системата за управление на качеството в образователните 

институции” – 2017 г.

*Обучение на тема: “Успешно справяне с агресията в училище” – 2017 г.

*Квалификационен курс на тема: “Развитие на компютърни и дигитални 

компетенции” – 2019 г.



II. ФИЛОСОФИЯ НА 

ПРЕПОДАВАНЕТО

*Добрият учител обича децата и това се 

чете по ласкавия поглед, който гали, по 

меката грижовност, с която изслушва и 

напътства. Той гледа на децата не като 

обект на обучение, а като личности – с 

положителни и отрицателни страни, с 

радости и проблеми, с успехи и 

разочарования.

* Добрият учител се трансформира в 

медиатор, насочващ и стимулиращ процеса 

на познанието, подкрепящ и насърчаващ 

усвояването на знания и развиването на 

умения, катализатор на активността и 

креативността на подрастващите.



II. ФИЛОСОФИЯ НА 

ПРЕПОДАВАНЕТО

* Добрият учител обича своя предмет и знае

как да накара и учениците си да го

заобичат. Той използва атрактивни методи,

които поставят ученика в активна позиция и

го мотивират в процеса на обучението.

Всеки негов час е различен, запомня се и се

очаква с нетърпение от учениците.

* Добрият учител научава своите ученици да

си задават въпроси: «Какво?», «Как?»,

«Къде?», «Защо?».... и да търсят отговори.

Учи ги да се съмняват, да откриват своите

истини за живота, да имат собствена

позиция и ревностно да я отстояват, т.е. да

бъдат мислещи личности.



II. ФИЛОСОФИЯ НА 

ПРЕПОДАВАНЕТО

* Добрият учител има живо нравствено чувство – излъчва

доброта и справедливост. Особено справедливост. Той няма

любимци – за него всички ученици са равноценни

индивидуалности. Той няма двойствени критерии при

оценяването. Да, той мъмри, когато си без домашна работа или

си извършил някоя простъпка, пише двойки, когато не си

подготвен, но и поощрява, стимулира, показва ти, че си

специален, че можеш, стига да положиш повече усилия. Той

открива силните ти страни и ти помага да ги развиеш.

* Добрият учител оставя личните си проблеми зад вратата на

класната стая. Той не позволява моментни настроения да

влияят на общуването му с учениците. Добрият учител владее

всяка ситуация. Той не повишава тон, за да го чуят, разрешава

конфликтите между деца, без да накърнява достойнството им,

без да изразява пристрастия.

* Добрият учител е уважаван и обичан от децата и учениците.

Това се постига най-трудно, но той го постига. От една страна,

той е техен приятел – изслушва ги, съветва ги, пази поверените

му тайни, празнува с тях, споделя… От друга страна, той е техен

наставник – насочва, изисква, наставлява, коригира, пише

неизвинени отсъствия, налага наказания, когато правилникът го

изисква. Въпреки всичко децата го уважават и обичат, защото

той е намерил златната среда в отношенията си с тях.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• Изготвяне на тематични разпределения.

• Планиране и подготовка на учебния процес.

• 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:

В работата си използвам учебници, учебни тетрадки, компактдискове и тестове на издателство:

«Просвета» София

Учебен предмет клас Брой ученици

БЕЛ 2 а 14

Математика 2 а 14

Околен свят 2 а 14

Музика 2 а 14

Изобр. изкуство 2 а 14

ФВС

ДБТ

2 а

2 а

14

14



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

През 2017-2018 учебна година преподавам:

В работата си използвам учебници, учебни тетрадки, компактдискове и тестове на издателство:

«Просвета» София.

Учебен предмет клас Брой ученици

БЕЛ 3 а 16

Математика 3 а 16

ЧО

ЧП

3 а

3 а

16

16

Музика 3 а 16

ИИ 3 а 16

ФВС

ДБТ

3 а

3 а

16

16



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2018-2019 учебна година преподавам:

В работата си използвам учебници, учебни тетрадки, компактдискове и тестове на издателство:

«Просвета» София.

Учебен предмет клас Брой ученици

БЕЛ 4 27

Математика 4 27

ЧО

ЧП

4

4

27

27

Музика 4 27

ИИ 4 27

ФВС

ДБТ

4

4

27

27



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2019-2020 учебна година преподавам:

В работата си използвам учебници, учебни тетрадки, компактдискове и тестове на издателство:

«Просвета плюс» София.

Учебен предмет клас Брой ученици

БЕЛ 1 а 13

Математика 1 а 13

Околен свят 1 а 13

Музика 1 а 13

ФВС 1 а 13

Технологии и 

предприемачество

1 а 13



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
2. Методи на преподаване

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

• Дискусия – начин на изразяване на позиция

• Писмени разработки

• Упражнения за интерпретиране на текстове по зададени параметри

• Упражнения за трансформиране на отделни езикови елементи и на цялостни текстове

• Тестови задачи с изборен отговор

• Задачи с отворен отговор

• Игрови дейности, презентации, целящи по-лесното заучаване и прилагане на граматичните

правила

• Лекционен метод

• Самостоятелни работи

• Групови и индивидуални проекти



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
3. Резултати от педагогическата дейност

Резултати от изпити на ученици

Входно ниво

Резултати от изпити на ученици

Изходно ниво

Учебна 2016/2017 г. 

БЕЛ – Добър 3,60

Математика – Добър 3,50

Учебна 2017/2018 г.

БЕЛ – Добър 3,85

Математика – Добър 3,75

Учебна 2018/2019 г.

БЕЛ – Добър 3,50

Математика – Добър 3,60

Учебна 2019/2020 г.

БЕЛ – отлични 30%

Математика – отлични 40%

Учебна 2016/2017 г. 

БЕЛ – Добър 3,75

Математика – Добър 3,80

Учебна 2017/2018 г.

БЕЛ – Добър 4,07

Математика – Добър 4,14

Учебна 2018/2019 г.

БЕЛ – Добър 3,85

Математика – Добър 3,80



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ДЕЙНОСТ
4. Класно ръководство

През учебната 2019-2020 година  съм 

класен ръководител на 1 “а” клас. 

Класът се състои от 13 ученици, в това 

число 4 момичета и 9 момчета. Всички 

ученици постъпиха в първи клас след 

завършена предучилищна подготовка.  

100% от учениците са от  произход, 

чиито майчин език е различен от 

българския. Всички редовно 

посещават учебни занятия. Учениците 

не владеят български език и трудно 

възприемат учебния материал. 

Използвам индивидуални подходи към 

всеки ученик, според успеваемостта

им. 



5. Извънкласни дейности

През учебната 2019/2020 г. работя по проект "Подкрепа за успех" с 

група от 5 ученици за преодоляване на обучителни затруднения по 

БЕЛ и математика. 



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
6. Друго

Участие във вътрешноучилищната квалификационна дейност:

• „Необходими документи при осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно

развитие“

• „Създаване на професионално учителско портфолио“

“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

•Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката, методиката на преподаване, иновативни и 

интерактивни методи на преподаване по различните учебни дисциплини от начален етап на обучение. 

•Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи, нови и интересни методи, средства и 

материали, подходящи за различните теми по учебни предмети. 

•Създаване и работа по различни учебни, училищни, национални и международни проекти и инициативи. 

•Развитие на други иновативни методи на обучение. 

•Участие в различни национални и международни педагогически форуми, семинари, конференции и четения. 

•Публикуване на педагогически и учебни разработки, материали и изследвания. 

•Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация. 

•Насочване вниманието на учениците върху използването на информационните технологии в тяхното

образование по всички учебни предмети – подбор на информация, презентации, селекция. 



V. САМОНАБЛЮДЕНИЕ

ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ

Коя е най-силната ми страна като учител? Обичам работата си, обичам и децата.

Какво най-много би искала да променя в 

своето преподаване? 

Да прекъсна монотонността и еднообразието в преподаването.

Как мотивирам изявените ученици? Участия в състезания, включване в проекти и извънкласни форми на 

обучение.

Как мотивирам не толкова изявените 

ученици? 

Поставям индивидуални задачи по темата.

Какви са трите най-важни неща, които 

новопостъпващите учители в моята област 

трябва да знаят, за да бъдат ефективни?

Любов към професията

Търпение

Желание за непрекъснато самоусъвършенстване

Какви нови стратегии за преподаване съм 

опитвала през последните години?

Екипна работа, групово оценяване, работа по проекти, практическа

демонстрация на полезността от получените в учебна среда знания.

Какво съм научила от стратегиите, които са 

били успешни?

Учениците са немотивирани да учат, защото не виждат реално 

приложение от изучавания материал, но реагират с интерес когато 

урока е представен по „нетрадиционен“ начин.


