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Педагогическа дейност

• В учебно-възпитателния процес има най-малко три страни-учители,ученици и 
родители.Всички те са равнопоставени,но най-важни са учениците.Ние учителите
имаме призванието да подготвим учениците за живота за личностна и 
професионална реализация, за справяне с предизвикателствата,да бъдат конкурентно 
способни на европейския пазар на труда,да бъдат личности и свободни граждани.
Считам,че добри резултати се постигат тогава,когато има ясно изградени правила в 
класната стая,които първо трябва да изпълнявам аз и след това да изисквам от 
учениците.
Освен основната цел на урока-предаване на определена информация по предмета,се
стремя да реша и други не по-малко важни:да формирам нравствени ценности у 
учениците;

• да предизвикам интерес към своя предмет;

• да развивам познавателна активност,устойчиво внимание;

• включване на всички ученици в процеса на учене;

• да идентифицирам и надграждам силните страни ,които притежават всички ученици.



Методи за оценка и 
индивидуална работа

При оценяване на учениците най- важното според мен е да имат точни, ясни и еднозначни
критерии, които те да се прилагат еднакво за всички. За това при поставянето на дадена 
задача давам и правилата, по които ще се формира крайната оценка и ги спазвам при всички
случаи. Методите за оценка, които използвам са различни в зависимост от класа, както и от 
поставената задача. При групова работа поставям групова оценка. При приключване на раздел 
изготвям тест. Много важна част от процеса на оценяване се явява “самооценката”. Ако
успеем да накараме учениците да добият адекватна самооценка за своите знания и умения, то 
ние ще ги стимулираме за още по-амбицираното им усвояване и развитие. Всяка седмица в 
точно определен ден и час провеждам задължителни консултации с ученици, които имат
затруднения с изучавания материал. Допълнително провеждам консултации пожелание на 
ученици за по-задълбочено разглеждане на определени проблеми. Отчитам ролята на 
семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развитието на индивидуалните
потребности на ученика. Ценя свободата на мислене и поощрявам идеите на учениците
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СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Успешна работа в екип,толерантност и умения за справяне с конфликти
Добри комуникативни възможности, водене на кореспонденция;
- Организираност и отговорност при изпълнение на задачи;
- Активно сътрудничи с родители за създаване на благоприятна, позитивна и 
разнообразна среда за възпитаниците.



ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ

Умения за създаване на благоприятна атмосфера, която допринася и 
стимулира добрия психологически климат, коректни
взаимоотношения,общуване и сътрудничество.
Умения за разрешаване на проблеми и взимане на решения.
Професионални задължения по длъжностната характеристика
Администратор на училищния сайт su-hdm.com/
Работа в комисии – член на комисията по БДП
Участие в дейността на ПС
Работа с документация
Трудова дисциплина
Професионално развитие
Приобщаване на родители



ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с операционна система WINDOWS Отлично владеене на 
MS Office (Word, Excel, Power Point)..
Работа с internet приложения
- Владеене на WORD, EXCEL, PОWER POINT, PREZI, работа с 
интерактивна дъска,
-Отличен машинопис и умения за работа с аудио и видео 
техника;
- Фотозаснимане и обработка;
- Поддържане и актуализиране данни по образец, блог и 
интернет информация.



КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ 
КОМПЕТЕНЦИИ

Oсигуряване на среда, стимулираща
активност и развитие. Педагогическо
взаимодействие чрез разнообразни форми.



АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ

Умение за влизане в роли, когато ситуацията го изисква, защото, 
както е казал Шекспир :
"Целият свят е сцена и всички ние сме актьори на нея - влизаме, 
излизаме и за своето време всеки от нас играе различни роли..."



Участия в комисии и работни групи

Председател на методическото обединение на 
"Природоматематическите науки"Член на 
училищното настоятелство

Участие в училищната комисия по изготвяне на 
графика за дежурство на учителите

Член на училищната комисия за кариерно развитие 
и квалификация на педагогичиските специалисти

Член на училищната комисия по дифиренцирано
заплащане

Член на училищната комисия по БДП и 
противопожарна охрана

"Да си учител е 
майсторство,то не е 
обикновен занаят,нещо
повече -то е цяло
изкуство"!

Ангел Грънчаров



Извън урочна дейност

• Участие в олимпиади по математика
• Участие  в  състезанието "Математическо

кенгуру"
• Коледно математическо състезание
• Великденско математическо състезание
• Състезание на методическото обединение-

"Математиката - полезна и забавна«
• Проект „Подкрепа за успех“



Критерии за оценяване





Сертификати
1Удостоверение за завършено обучение:  "Базови и специфични компютърни умения"
2Сертификат  по "Психология на взаимоотношенията учител- ученик"

3.  Сертификат по "Практики за анализ и оценяване постиженията на учениците по 
математика"-

- Модул 3 "Комуникативна математическа грамотност"
- Модул 4 "Анализ и оценяване на задачи"

4. Сертификат " Изграждане на учителско портфолио "
5. Сертификат " Професионалният стрес. Техники за контрол и превенция на стреса "

6. Сертификат " Обучение на педагогическите специалисти за превенция на училищното
насилие,агресията и други негативни прояви".

7.Удостоверение за завършен 5 ПКС
8.Удостоверение за завършен 4 ПКС

9.Удостоверение за завършено обучение на тема:"Дизайн мислене-формиране на иновативни
решения за развитие на качествена образователна среда"

10.Удостоверение за завършено обучение на тема:"Успешни стратегии на 
взаимодействието училище-семейство"

11.Сертификат за завършено специализирано обучение по владеене на чужд език"Английски
език

12.Удостоверение за завършено обучение на тема:"Методика на обучениена децата и 
учениците по безопасност на движението"

13.Удостоверение за завършен обучителен курс на тема:"Имидж стратегии в 
образованието"



Сертификати
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Сертификати



Галерия







За контакти с мен:

СУ"Никола Вапцаров", гр.Хаджидимово
ул."Иван Вазов"№3, тел. 0879 400 547
elenaivanova1@abv.bg

elenastoyanova.weebly.com My Site:



Благодаря за вниманието!


