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Учителската професия е  призвание. 

Учителят трябва да има творчески подход, но заедно с това

да не забравя отговорността , която носи за формирането на 

подготвени и знаещи млади хора.Учителят не трябва да 

забравя, че той е основен модел за подражание и трябва да 

има високи изисквания към себе си. В центъра на 

педагогическото взаимодействие са учениците, а техните

оценки и реални постижения са основен критерий за 

качеството на учителския труд.



Диплома за средно образование”Професионална гимназия по 

туризъм”

Диплома за висше образование- “Технически университет-

Габрово”

Специалност ˸“Индустриален мениджмънт”

Професионална квалификация˸ “Инженер-Мениджър”

Диплома за магистър-ВТУ ˮ Св .Св. Кирил и Методий ˮ

Специалност˸ Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионална квалификация˸Детски и начален учител

Технически университет за следдипломна квалификация

” Професионална квалификация-учител”



Удостоверение за професионално обучение от “Веда 

Консулт”ЕООД”- Рег. № 031/07.04.2010 г.

Компютърно обучение MS Windows XP,MS Word 2003,MS 

Excel 2003,MS Internet Explorer 5.0

Сертификат за обучение от “ РААБЕ България”

Рег. № 53747/10.06.2016 г.

“ Превенция на отпадането.Реинтеграция на отпадналите 

ученици”



Удостоверение за професионално обучение от “Технически 

университет-Габрово” - Рег. № 472№/05.06.2017 г.

“Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на 

образователния процес.”

Удостоверение за професионално обучение от “РААБЕ”

Рег. № 73851/02.11.2017 г.

“ Приобщаващото образование в училищната 

практика.Подкрепа личностно развитие на деца и ученици в

Контекста на ЗПУО и ДОС за приобщаващото образование. ”



Дейността ми като преподавател е свързана с изграждането
на добри взаимоотношения и организационни връзки с:

 Управленския и административен персонал на 

училището;

 Ученици и родители;

 Учители и възпитатели от училището;

 Колеги от други училища;

 Експерти от МОН;

 Департаменти и звена за квалификация на учители;



 Педагогическа дейност 2 години в “ Професионална 

Гимназия по Мениджмънт и Хранителни Технологии ”

 Участие в състезания между професии -Направление 

“Сервиране”

 Провеждане на открити уроци по случай световния  ден 

на“Предприемачеството”



 Провеждане на открити уроци по предмета “Въведение в 

професията”

 Организиране на състезание по случай празника 

“Св.Валентин”

 Участие в изложба по случай”Великден” 



Новите условия изискват ново образование и обучение. 

Необходимо е учителят да отстъпи от познатата водеща 

позиция на недвусмислен авторитет, към тази на 

подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява

обучаемия сам да достигне до желаните резултати на

дадения етап. От пасивни слушатели, които приемат

безкритично учебния материал, учениците от своя страна да 

се превръщат в активно пресъздаващи и творчески 

представящи се личности, интерпретиращи необходимата

информация.



Научно-методична дейност

система за вътрешна квалификация

 Личността на учителя:

 Разработка на учителско портфолио;

 Собствена философия на преподаване;

 Споделяне на опит;

 Класен ръководител;

 Взаимодействие с родители;



Научно-методична дейност

система за вътрешна квалификация

 Учителски колектив:

• Съвещения; 

• Провеждане на учителски практикуми;

• Международно сътрудничество;

• Външна квалификационна дейност;

• Взаимодействие с родители;



Отличия, награди, постижения
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