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I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 
1. Лични данни 

Име:             Стелияна Златева Стоянова 

Настояща месторабота:  СУ «Никола Вапцаров» 

Националност: Българска 

Адрес: Гр. Добрич «Русия»59 ап.87 

Образование: Висше-магистър ,специалност-ПУП и НУП 

Заемана длъжност: Старши  учител в начален етап 

Педагогически стаж: 12г. 

E-mail: Stelito_71@abv.bg 



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 
2. Образование  

Средно образование 

ЕСПУ „Дора Габе“  гр.Добрич 

Висше образование 

ШУ „Епископ 

Константин 

Преславски“ 

ПУНУП- 

магистър 

 

 

 

 

Образованието е най-висшата ценност и 

необходимост, защото строи величието на 

цивилизацията и чудесата на света. 

Образованието ни дава знания и отваря пред нас 

вратите на тайнствата и мечтите, то е в 

основата на великите идеи и открития, то е път 

към знанието." 



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 
3. Умения и компетентности 

3.1. Лични умения и компетентности 

Майчин език Български език 

Други езици 

 

• Четене 

• Писане 

• Разговор  

не 



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 

 



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 
4. Квалификации 

Сертификати / курсове и семинари 

• Удостоверение №2200/09.10.2019   „Иновативни подходи в обучението на деца и ученици по 

безопасност на движението по пътищата“ 

• Удостоверение №1001928-19/18.09.2019  „Развитие на компютърни и дигитални 

компетенции“ 

• Удостоверение №4458/13.07.2018  „Начална училищна педагогика-подготвителен курс за  V 

и   IV  ПКС“ 

• Сертификат от 25.04.2017 „Успешно справяне с агресия в училище“ 

• Удостоверение №76516/11.12.2017“Самооценяването на институцията като процес от 

системата за управление на качеството в образователните институции“ 

• Удостоверение №1405-319/14.05.2017 “Лесни стъпки в приобщаването в училище и 

детската градина“ 

• Удостоверение БДП-К 1038-31 /30.06.2017  „Специфични умения за работа в комисия по 

БДП“ 

• Удостоверение №12613/20.09.2013 „Подобряване на качеството на образование при работа 

със слети паралелки“ 

• Сертификат  от 06.03.2013  „Външното оценяване в края на 4 клас“ 

• Сертификат  №45923/12.12.2015  „Педагогически стратегии за превенция на отказа от 

училище при учениците“ 

• Сертификат  КПС-ИКС-143/22.07.2013 „Обучение на педагогически специалисти за 

формиране на знания,умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“ 

• Сертификат  от 21.11.2013  „Самоподготовката в началното училище“ 

• Грамота от 24.05.2013 за професионални успехи и активно участие в общоучилищни  

мероприятия 

 

 

 



II. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО 

 

 
 

                                                      

 

• Преподаването в начален етап е важна и отговорна задача за всеки учител. 

Чрез обучението по всички учебни предмети да формира у детето 

комуникативно-речеви умения и знания в различни научни области.  

• Да стимулира силните страни на всеки ученик. 

• Да накара всяко дете да се радва и да е доволно от постиженията  

• Да разпознава, уважава и поощрява индивидуалните различия на всеки 



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
1. Отговорности на учителя 

 • Изготвяне  годишно разпределение в началото на учебната година. 

• Планиране и подготовка на учебния процес. 

• В процеса на обучение поддържане  подходяща за работа атмосфера;  

• 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 следните издателства: 

 

 

 

Учебен предмет клас Брой ученици 

Учител в ЦДО 2 - 4 30 



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: 

• Просвета 

 

 

Учебен предмет клас Брой ученици 

БЕЛ 4б 17 

Математика 4б 17 

Човекът и 

обществото 

4б 17 

Човекът и 

природата 

4б 17 

Музика, ФВС 4б 17 

Изобразително 

изкуство 

4б 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: 

• Просвета Плюс 

 

 

Учебен предмет клас Брой ученици 

БЕЛ 1а 17 

Математика 1а 17 

Роден край 1а 17 

Музика 1а 17 

ТП,ФВС 1а 17 

ИУЧ-БЕЛ , ИУЧ-

Математика 

1а 17 



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: 

• Просвета Плюс 

 

 

Учебен предмет клас Брой ученици 

БЕЛ 2а 11 

Математика 2а 11 

Околен свят 2а 11 

Музика 2а 11 

ТП,ФВС 2а 11 

ИУЧ-БЕЛ, ИУЧ-

Математика 

2а 11 



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 

• Сложността в работата на началния учител е предопределена от факта, че той трябва да 

преподава различни учебни предмети, изискващи специфични методи за преподаване на 

знанията, а също и различни методи за тяхното оценяване. Ето защо е важно прилагането на 

всички дидактични методи в цялото им многообразие – разказ, беседа, диалог, наблюдение, 

демонстрация, практически упражнения и занятия, а също така и устно изпитване, писмено 

изпитване, диктовка, контролна работа, тест и др.За целта използвам широко различни 

дидактични материали, сборници, помагала и учебници, извън тези, определени с тематичен 

работен план. Често и материали от електронната мрежа /Интернет/, преценени от мен като 

подходящи. Според нуждите използвам и методите на индивидуалната и груповата работа. 

Стремя се непрекъснато да включвам всички ученици в познавателния процес, според техните 

потребности, като целта е развитие и напредък, както за изоставащите, така и за по – 

изявените ученици. 



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
3. Резултати от педагогическата дейност 

 

 
Година: 2019-2020   

 

Входно ниво-4.30 

                                   

Междинно ниво-4.50 

 

 Изходно ниво- 

 



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
4. Класно ръководство 

• Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Моята 

философия на преподаване поставя в центъра на учебно-възпитателния процес 

ученика, с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност. Необходимо е 

да му се даде възможност да мисли, да твори, да се учи от грешките си. Смятам, че 

всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира 

и награждава. Учителят трябва да вижда труда и постиженията на учениците и 

да не се скъпи на похвали. Моята роля, преди всичко, е да ги науча да мислят, да им 

дам съвет и помощ винаги, когато има нужда. Усещам това, което правя, като 

призвание и върша работата си с удоволствие. Непрекъснато мисля за учениците си 

и ги обичам.  



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
5. Извънкласни дейности, 

 

 Проект „Подкрепа за успех“-група от 6 ученика в област 

математика 

 

Занимания по интереси-група от 11 ученика в област 

математика 

 

 
 

 



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
6. Обратна връзка 

 

 

 

  

С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от класа. 

Работя фронтално, групово, индивидуално, като 

подготвям индивидуални материали за работа 

на учениците, съобразно възможностите им. Затова в часовете разпределям 

задачите за самостоятелно изпълнение според степента на трудност и 

възможностите на всяко дете. Диференцирам и домашните работи. Учениците, 

които се справят бързо и без проблеми с учебния материал работят 

допълнително със сборници и учебни помагала както в часовете, така и за 

самоподготовка. Самостоятелните работи, с които получавам обратна връзка 

за наученото от учениците, са съобразени със състава на всеки един клас и с 

възможностите на всяко дете. Всяка седмица в определен ден и час провеждам 

консултации с ученици, които имат затруднения с изучавания материал. 

Допълнително провеждам консултации по желание на ученици за разглеждане 

на определени проблеми  

https://petyaperperieva.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/
https://petyaperperieva.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/
https://petyaperperieva.jimdofree.com/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5/


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/  



IV. БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ 

 Посещаване на курсове и обучения в областа на педагогиката , методиката на 

преподаване , иновативни и интерактивни методи на преподаване по 

различните дисциплини от начален етап на обучението.  

 Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи, нови 

и интересни методи, средства и материали, подходящи заразличните теми 

по учебни предмети. 

 Развитие на други иновативни методи на обучение. 

 Участие 

в различни национални и международни педагогическифоруми, семинари, 

конференции и четения. 

 Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа 

сразлични източници на информация. 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 



ПОРТФОЛИОТО Е ОТВОРЕНО И ПОДЛЕЖИ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛВАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ. 


