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 Лична информация 
 Професионален опит 
 Моята философия 
 Методи на преподаване 
 Социални умения и компетенции 
 Технически умения 
 Дейности 
 Контакти 
 Приложение 

 
 
 



 Образование: 

 висше- ВТУ “ Св. Св. Кирил и Методий” 

 специалност- българска филология 

 образователно-квалификационна 

степен- магистър 

 четвърта професионално-

квалификационна степен 



 18.09.2000 г. – 31.08.2011 г. 

     ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” гр. 
Мездра 

 15.09.2011 г. – 30.04.2018 г. 

 СУ “Никола Войводов” гр. Враца 

 30.04.2018 г. – 11.09.2018 г. 

    СУ “Христо Ботев” гр. Враца 

 11.09.2018 г. - до момента  

    СУ “Никола Войводов” гр. Враца 
 

 

 



     Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено 

и образно, на достъпен и разбираем език, да 
усъвършенства постоянно знанията и опита си, да умее да 

приема съвети, да приема критика.Преподаването е 

призвание, мисия, голяма отговорност.Преподавателските 

ми похвати се променят съобразно темата, аудиторията и 

времето. Моята философия за образованието поставя в 

центъра ученика. Аз вярвам във фокусирането върху 

индивидуалните потребности на учениците в процеса на 

учене. Смятам, че всички ученици имат силни страни и 

целта на образованието е да ги идентифицира и 

надгражда. Отчитам ролята на семейството и смятам, че 

трябва заедно да работим за развиването на 

индивидуалните потребности на ученика. Трябва да 

работим в посока за активно включване на учениците в 

процеса на учене. Моята философия на преподаване 

включва идеята, че трябва да научим учениците как да 

мислят, а не какво да мислят. 



 Провокация на мисленето- анализ, синтез,обобщение, 

съждение, умозаключение 

 Дискусия- начин на изразяване на позиция 

 Писмени разработки 

 Упражнения за продуциране на текстове по зададени 

параметри 

 Упражнения за трансформиране на отделни езикови 

елементи и на цялостни текстове 

 Тестови задачи с избираем отговор 

 Задачи с отворен отговор 

 Игрови дейности 

 Презентации 

 Лекционен метод 



 Креативна, уверена, инициативна 

  Коректна, лоялна, адаптивна 

  Отлични комуникативни умения - устни, писмени 

  Умения за работа в екип при вземането на решения 

  Ценяща  личното достойнство на другия, зачитаща 

неговите права 

 Умения за носене на отговорност 

 Отлични умения за решаване на проблеми 

  Способности за предаване на опит и обучение на 

екип 

  Позитивна, създаваща позитивна среда около себе 

си 

  Мотивирана и умееща да мотивира за успех 



 работа с операционна система 

Windows,  

 отлично владеене на Microsoft office             
2003, 2007 и 2010, (Word, Excel, PowerPoint) 

интернет- Explorer, Firefox, Netscape 

 работа с интерактивна дъска 

 работа с офис техника 

 работа с мултимедия 

 работа с аудио и визуална техника  



 Удостоверение №197/ 15.12.2011 г. за участие в семинар на 

      тема:  “Българската литературна класика в съвременния 

      контекст на преподаване и учене” 

  Удостоверение № 0609/ 23.11.2011 г. за участие в курс на    

      тема: “Стратегии за развитие на мотивацията за учене” 

  Удостоверение № 327/ 19.12.2012 г. за участие в семинар на 

      тема: “Партньорството между учителя и учениците в  

      обучението   по литература” 

  Диплом за завършен курс на обучение по Програма за  

      патриотично възпитание на Община Враца за 2012/2013 г. 

  



 Сертификат №КПС-ИКС - 3357 за преминат 

квалификационен курс на тема: “Обучение на 

педагогически специалисти за формиране на знания, 

умения и компетентности за работа в интеркултурна 

среда” от 17.03.2014 г. до 21.03.2014 г. 

 Сертификат за участие в семинар: “Национално външно 

оценяване- създаване и оценяване на задачи със 

свободен отговор по български език и литература” от  

28-29.11.2015 г. 

 Сертификат за завършен обучителен курс на тема: 

“Приобщаващо образование. Педагогическите 

технологии за работа с деца с агресивно поведение, 

деца със СОП и деца в риск” от 17-19. 06.2016 г.  



 Удостоверение за завършен обучителен курс № 17326/ 

14.07.2017 г. “Позитивна педагогическа среда в 

образованието” 

 Удостоверение за завършен обучителен курс №1748/ 
06.10.2017 г. “Мотивация, дисциплина, внимание - как да 

завладеем класа, да задържим вниманието им и да ги 

вдъхновим да продължат да работят сами” 

 Удостоверение за завършен обучителен курс 
№18052/30.11.2017 г. “Индивидуален и групов коучинг в 

образованието” 

 Удостоверение за завършен обучителен курс №3682/ 

26.03.2018 г.“ Професионалният стрес- практически техники 

за превенция и справяне със стреса на работното място” 

 

 



 Проект “Успех” –  

с театрално 

студио “Зиг-заг” 

 

 Проект “Твоят 

час” – група за 

отстраняване на 

обучителни 

затруднения 



 Комисия по “Механизъм за 

противодействие на тормоза между 

децата и учениците в училище” 

 Комисия “Имиджстратегия - връзки с 

медиите” 

 Комисия на методическо обединение 

бел 



 Изготвяне на сценарии за училищни 

тържества 

 Подготовка и организиране на 

училищни тържества 

 Участие в общински мероприятия 

/Ботев път, Програма за патриотично 

възпитание, спортни празници и т.н.  



 Средно училище “Никола Войводов” 

 гр. Враца ж-к “Дъбника” 

 сл.тел.- 0879220393 

 e-mail – sladurani1974@abv.bg 


