
на Янка Димова Иванова

старши учител по математика , физика 
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в СУ „Никола Вапцаров“

c.Карапелит



Учителят е ярка личност, творец, създател; умен, добър, отзивчив, професионалист. 

Той не само знае своя предмет много добре, но и умее правилно да предаде своите 

знания на децата, използвайки всеки път новите постижения, открития, 

педагогически технологии, методи, начини. 

Професията на учителя е много отговорна. Истинският педагог е и възпитател. Той 

умее да разбира вътрешния свят на своите ученици, дълбоко прониква в техните

мотиви, интереси, стремежи. Ние трябва да бъдем хора с добра душа и да обичаме

децата такива, каквито са. И еднакво да обичаме и палавите, и послушните, и 

съобразителните, и прилежните. И това се явява главен принцип на моята

педагогическа дейност. Времената се менят – изпращаме едни ученици в големия

живот, посрещаме други. А учителят остава същият съветник и приятел, водещ ги в 

света на знанието. 

Учителят не може да осигури пълноценно формиране на личността, ако самият той 

не е ярка личност, ако не притежава тези качества, тези добродетели, които трябва 

да изгради у децата. От таланта на учителя, от богатството на неговата личност, от 

неговата ерудиция и духовно богатство зависи изграждането на детето.
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I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
1. Лични данни

Име:

Настояща месторабота: СУ «Никола Вапцаров»

Националност: българска

Адрес: С. Карапелит, община Добричка, област Добрич

Образование: Професионален бакалавър

Заемана длъжност: Старши учител по математика; физика и астрономия;

технологии и предприемачество; информационни

технологии.

Педагогически стаж: 41 години

E-mail: Yanica_5@abv.bg



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
2. Образование 

Средно образование

Техникум по икономика“Димитър 

Благоев“ гр. Добрич, 1975 г.

Висше образование

Институт за подготовка

на учители “Дочо 

Михайлов“ гр. 

Силистра, 1979 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

Мн. добро ниво

Мн. добро ниво

Мн. добро ниво



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.2. Социални умения и компетентности 

3.3. Организационни умения и компетентности

• Творческа личност с чувство за дълг.

• Професионално отношение към служебните

ангажименти.

• Упоритост, колегиалност и екипни умения. 

• Комуникативни умения. 

• Отговорност. 

• Коректност.

• Организираност.

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
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I. 4. Квалификации
Сертификати / курсове и семинари



II. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

• Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде 

запален.

• Да обучаваш – означава да се учиш двойно.

• Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си в това 

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

• 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 следните издателства:

• Издателство «Просвета - основано 1945»

Учебен предмет клас Брой ученици

Математика 5; 6;  7и 8 26; 24; 15; 18



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2017-2018 учебна година преподавам:

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

• Издателство «Просвета – основано 1945»

Учебен предмет клас Брой ученици

Математика 6 и 7 20; 20

Физика и астрономия 7 и 8 20; 17

Технологии и 

предприемачество

6; 7 и 8 20; 20; 17



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2018-2019 учебна година преподавам:

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

• Издателство «Просвета – основано 1945»

Учебен предмет клас Брой ученици

Математика 5а, 5б и 7 18; 20; 22

Физика и астрономия 7, 8 и 9 22; 17; 14

Технологии и 

предприемачество

5а, 5б,  6 и 7 18; 20; 24; 22



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2019-2020 учебна година преподавам:

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

• Издателство «Просвета – основано 1945»

Учебен предмет клас Брой ученици

Математика 5 и 6 24; 22

Физика и астрономия 7, 8, 9 и 10 24; 21; 12; 14

Технологии и 

предприемачество

5 и 6 24; 22

Музика 8, 9 и 10 21; 12; 14



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

Клас

Брой

учени

ци

оценки % 

слаби

% 

отл.

Сре

ден 

успе

х

пър

ви

срок

2 3 4 5 6

5 24 0 19 2 1 2 0% 8% 3,41

6 22 0 16 1 4 1 0% 4,5% 3,54

АНАЛИЗ
на резултатите по МАТЕМАТИКА 

за  първи учебен срок 2019 – 2020 г.

№ Кла

с

Бр.

у-

ци

Бр.

изпи

т.

оценки %

слаб

и

%

отличн

и

Среде

н 

успех

2 3 4 5 6

1 VII 24 24 0 16 6 2 0 0% 0% 3,41

2 VIII 21 19

2-

СОП

0 9 8 2 0 0% 0% 3,63

Без 

оценк

а

3 IX 12 12 0 9 3 0 0 0% 0% 3,25

4 X 14 14 0 7 4 2 1 0% 7% 3,87

Среден успех :

3,54

АНАЛИЗ

на резултатите по ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

за първи учебен срок – 2019 – 2020 г.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
4. Класно ръководство

През учебната 2019 – 2020 година съм класен ръководител на 8 клас. В началото на годината в класа са записани 20 ученици,

придошли – 2 и преместен – 1. В момента са 21.

Момичета – 7

Момчета - 14..



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
5. Извънкласни дейности,

Занимания по интереси

Проект „Твоят час“

Фолклорна група „Добруджанче“



• Проект „Твоят час“  Група по интереси

„Мотивация, професия, кариера“ – юни, 2018 г.

Панаир на хранително-вкусовата промишленост



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
6. Обратна връзка

Консултации за учебната 2019/2020 година се провеждат всеки
Понеделник от 14,00 до 14,40 ч.. 

Индивидуална работа за учебната 2019/2020 година се провежда 

всеки Понеделник от 14,30. до 15,10

Тестове се провеждат съобразно заложения учебен годишен план.



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“

“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/ 



V. САМОНАБЛЮДЕНИЕ

ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ

Коя е най-силната ми страна като учител? Обичам всички деца еднакво, 

Какво най-много бих искала да променя в 

своето преподаване? 

Да успея да мотивирам всички ученици.

Как мотивирам изявените ученици? За всяка отлично свършена работа – похвала и нова, по трудна задача.

Как мотивирам не толкова изявените 

ученици? 

По- лесни задачи с които могат да се справят, похвала и нова провокация 

на по-високо ниво.

Какви са трите най-важни неща, които 

новопостъпващите учители в моята област 

трябва да знаят, за да бъдат ефективни?

• Да обичат децата!

• Да продължават да се учат!

• Да не се предават!

Какви нови стратегии за преподаване съм 

опитвала през последните години?

«Обърната класна стая» - Обърната класна стая е инструктивна стратегия, отменящa традиционния

образователен модел на преподаване на учебното съдържание в класната стая. Това е съвременен педагогически 

метод, в който типичният урок в клас и домашната работа сменят местата си. Учениците учат уроците си у дома, 

а в клас разглеждат и осмислят урока, сътрудничат си в дискусии и работят върху упражненията под 
ръководството на учителя.

Какво съм научила от стратегиите, които са 

били успешни?

Иновациите засилват интереса.



ПРИЛОЖЕНИЯ

2016 – 2017 г.

2017 – 2018 г.



Втори областен научен конкурс „Науката на живо“, - април, 

2019 г. 

• Седмокласниците Радуш

Недков и Васил Руменов 

представиха проект „На 

Луната“.



Фолклорна група „Добруджанче“

• ДЕБРЕНЕ – 2016 г. , обичай „Пеперуда“,

Грамота и парична награда

• ДЕБРЕНЕ – 2017 г. , обичай „Еньовден“,

Грамота и парична награда



Фолклорна група „Добруджанче“
Дебрене – 2019, медал, грамота и парична награда



Фолклорна група „Добруджанче“
участие в училищни и общоселски празници

«Човек е до време,

традицията е вечна!»



ЛАЗАРКИ ОГЛАСИХА С ПЕСНИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА- 2018 Г.



Фолклорна група „Добруджанче“
Честване на втори юни – ден на Ботев



Празник на числото „𝝅" − 𝟐𝟎𝟏𝟗 г.



Празник на числото „𝝅" − 𝟐𝟎𝟏𝟕 г.



.


