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I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
1. Лични данни

Име:

Настояща месторабота: Средно училище «Никола Вапцаров»

Националност: българска

Адрес: гр. Добрич

Образование: висше - магистър

Заемана длъжност: Заместник - директор по учебната дейност

Педагогически стаж: 35 години – 20г- учител, 13г.- директор, 2г.-зам.-директор

E-mail: Megi.Lozanova@gmail.com



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
2. Образование 

Средно образование

СПТУ по ОТОП, гр. Добрич 1982 г.

Висше образование

ШУ

“Еп.Константин 

Преславски“

НУП

магистър 1996 г



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.1. Лични умения и компетентности

майчин език български език

други езици

• четене

• писане

• разговор 

руски език

добро владеене

добро владеене

добро владеене



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.2. Социални умения и компетентности 

3.3. Организационни умения и компетентности

* Коректна, kреативна, лоялна, адаптивна, уверена, инициативна

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

вземането на решения

* Ценяща личното достойнство на другия и зачитаща неговите права

* Умения за носене на отговорност и преодоляване на трудности

* Добри умения за решаване на проблеми

* Позитивна, създаваща позитивна среда около себе си ,  мотивирана и умееща 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 

 



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
4. Квалификации

Сертификати / курсове и семинари
.Развитие на компютърни и дигитални компетенции- 2 кв.кредита

.Приобщаващо образование на ученици със СОП- 1 кв.кредит

.Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП- 2 кв.кредита

.Формиране на умения за успещно прилагане на новата учебна програма по технологии и 
предприемачество вначалното училище и 5 и 6клас- 1 кв.кредит

.Лесни стъпки в приобщаването в училище и в детската градина – 1 кв.кредит

.Самооценяването на институцията като процес от системата за управление 
накачеството в образователните институции – 1 кв.кредит

.Формиране на управленски компетентности на директори

.Как да учим билингвите дапреразказват и съчиняват

.Управление на кризисни ситуации в училищната институция.Умения за действия при 
бедствия и кризи

.Формиране на предприемачески умения в начален етап на българските училища

.Разработване на училищни политики срещу насилието за подобряване на цялостния
психоклимат в училищата и разработване на количествени и качествени индикатори
за измерване на подобрението



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
4. Квалификации

.Подходи и методи за работа в мултикултурна среда. Мениджмънт на 
етнокултурното разнообразие в училище, ромска култура и идентичност

.Обучение за работа със софтуер с нормативно-правни документи и за електронно
управление на административната и финансова дейност в образователните
институции

.Базовии специфични компютърни учения на учители

.Най-новите информационни технологии в процеса на обучение -1 кв.кредит

.Успешно справяне с агресията в училище



II. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО И 
РЪКОВОДЕНЕТО

• Добър учител е този, който постоянно 
усъвършенства знанията и опита си в тава 
отношение, търпи критики и умее да приема 
съвети.

• Главна черта на добрия ръководител е умението да 
делегира пълномощия.

• Да ръководиш означава да не пречиш на 
подчинените си да работят.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности като учител

• Изготвяне на тематични разпределения.

• Планиране и подготовка на учебния процес.

• Провеждане на обучение по всички учебни предмети в начален етап

• 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

2. Методи на преподаване
• Междупредметни връзки – постигане на стабилно знание, пречупено през призмите

на различните учебни предмети.

• Решаване на казуси – спомагат за придобиване на умения за вземане на решения.

• Игрови методи – позволяват да се приложи наученото в практиката.

• Дискусионни методи – анкети, беседи и други.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
3. Основни дйности и отговорности като

заместник-директор

• Подпомагам директора при управлението и контрола на образователната дейност в училището.

• Участвам в разработването на Образец No1.

• Организирам изпълнението на учебните планове и програми и конролирам тяхното спазване.

• Организирам и контролирам учебно- възпитателната дейност, чрез посещения на уроци на преподавателите

за наблюдение на органицацията на учебния час.

• Организирам и контролирам допълнителната работа на учителите с ученици със СОП.

• Участвам в организацията , изпълнението и отчитането на работа по проекти.

• Участвам в планирането, подготовката и провеждането на всички видове изпити и НВО.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
4. Отговорности като учител

• През 2016-2017 учебна година преподавам:

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

Учебен предмет клас Брой ученици

Всички учебни 

предмети в начален

етап

трети 16



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
4. Отговорности като учител

• През 2017-2018 учебна година преподавам:

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

Учебен предмет клас Брой ученици

Всички учебни предмети в 

начален етап

четвърти 18



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
4. Отговорности като учител

• През 2018-2019 учебна година преподавам:

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

Учебен предмет клас Брой ученици

Изобразително 

изкуство

Първи „а“

Първи“б“

17

17

Изобразително 

изкуство

Четвърти 24



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
4. Отговорности като учител

• През 2019-2020 учебна година преподавам:

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

Учебен предмет клас Брой ученици

Изобразително 

изкуство

Първи“а“ 13

Изобразително 

изкуство

Втори“а“

Втори“б“

10

14



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
5. Отговорности като заместник-директор

- Осигуряване на нормалното протичане на УВД в училището.

- Контрол над качеството и ефективността на УВД.

- Поддържане и съхраняване на документацията, обезпечаваща и 
отчитащаУВД.

- Осигуряване на нормални условия за протичане на всички видове
изпити и НВО.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
6. Участие като ръководител и организация 

като заместник-директор на проекти и 
извънкласни дейности,

Проект „Твоят час“- ръководител на група по български 

език и литература през 2016-2017 и 2017-2018 учебни 

години

През 2018-2019 и 2019-2020 учебни години, организиране, 

разработване и реализация на:

- Проект „Подкрепа за успех“ 

- Проект „Образование за утрешния ден“

- Занимания по интереси



IV. БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Да работя за:

- усъвършенстване на процесите за управление на качеството на 

образованието и обучението в СУ “Никола Вапцаров”

- създаване и поддържане на открита и ясна комуникация в училище

- да работя за повишаване на мотивацията и инициативността на 

всички участници в процеса на образование и обучение



ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ 2016 – 2017 г.



ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ 2017 – 2018 г.



ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО



ПРИЛОЖЕНИЯ





ПОРТФОЛИОТО Е ОТВОРЕНО И ПОДЛЕЖИ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛВАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ.


