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 Резюме 
 

1. Име, презиме, фамилия:  Емилия Николаева Вълкова 
 

2. Дата на раждане: 05.08.1960 г. 
 

3. Гражданство: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

4. Месторабота: Начално училище „Отец Паисий”, гр. Плевен 
 

5. Длъжност: старши учител 
 

6. Образование: висше 
 

7. Ниво по национална класификация: магистър 
 

8. Специалност: Начална училищна педагогика 
 

9. Общ трудов стаж: 32 години 
 

10. Педагогически стаж: 32 години 
 

11. Електронен адрес: emiliavalkova@abv.bg 
 

12. Телефон, GSM: 064/804842, 0887371153 
 

13. Допълнителна информация:  
 
- членува в СБУ /Съюз на българските учители/ 
- омъжена с две деца 
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Философия 
 

Ще Ви разкажа една приказка… 

„Животните в гората решили да си направят горско училище. В учебната 

програма включили важни предмети: скачане, плуване, катерене по дървета, 

летене, тичане и т.н.  Всяко животно трябвало да се обучава и да държи изпит по 

всички предмети. В началото било добре, но скоро започнали да се наблюдават 

някои тревожни тенденции. Патокът се справял отлично с плуването, той дори 

бил по-добър от учителя си, но пък срещал сериозни затруднения в катеренето и 

имало вероятност да се провали на изпита. Затова,  ръководството на училището  

настояло патокът да отделя повече време да се упражнява в катерене. Дългите и 

изтощителни допълнителни часове обаче не довели до значително подобрение в 

катераческите му умения. Нещо повече, краката на патока така се изранили и 

подули, че той едва можел да плува и на изпита по плуване едва не се удавил. 

Заекът пък  бил ненадминат по скачане, но не се справял никак добре с летенето, а 

соколът летял изумително, но никак не можел да скача …“ 

 

Същностна характеристика на моята работа е поставянето на детето в центъра 

на образователния процес. В случая употребявам единствено число преднамерено. 

Посланието, което тази формулировка отправя е, че макар и част от една обща група – 

групата на децата - всяко дете е различно и уникално със своите специфични 

способности, таланти, интереси, опит, емоции и т.н. Зачитането на тези различия  ми 

дава възможност максимално да развия потенциала на всяко дете, да се  съобразявам 

в максимална степен с характеристиките му, да използвам ресурсите му, да 

надграждам интересите му, да адресирам потребностите му. 

Подходите, които използвам в работата си разглеждат ученето като „търсене и 

откриване“. Няма обективно съществуващо знание, което може, едва ли не механично, 

да бъде пренесено от учителя (или учебника) в ученика. Познанието не се предава, а 

се конструира  възоснова на опита, който детето притежава. Детето не е само пасивен 

приемник  на знание, то е активен участник в процеса на научаване. Стремя се детето 

да изследва средата и да конструира своето знание като прави връзки между новата 

информация и това което вече знае. Така то се превръща в пълноценно човешко 

същество, в индивид, а не само в обект на въздействие.  

Каква е организацията ми на работа с децата? Преди всичко, насърчавам 

мисленето и умението за рефлексия у учениците. Стимулирам активното участие на 

децата - да изследват, да преживяват, да придобиват опит, който да анализират. 

Зазубрените  знания без връзка с опита на детето ще бъдат забравени  много бързо. 
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Ето  защо, ефективното научаване се случва, само тогава, когато новата информация 

се свързва и съотнася към това, което човек вече знае /колкото и малко да е то/. 

Затова използвам разнообразни обучителни техники, тъй като те дават възможност на 

всички деца да участват и да учат.  

Аз съм учител, който преди всичко създава условия, подпомагащи научаването. 

Научаването не се случва във вакуум, изолирано от околния свят и хора. Тъкмо 

напротив, то е неразривно свързано с взаимодействието ни с други хора -  родители, 

учители, съученици, приятели  и т.н. Затова училищната среда има ключова роля в 

процеса на научаването. Моята и на децата класна стая е нашият дом. Тя 

целенасочено насърчава децата да общуват. Така изграждането на общност в клас се 

превръща в основна предпоставка за ефективното научаване. Важно е децата да 

могат да изразяват мнението си свободно, без страх, че ще бъдат санкционирани или 

осмени. Да могат, освен да усвояват знания, умения и компетенции, да  трупат  и 

споделят опит, идеи, преживявания, да разкриват проблемите си, да търсят логични  

решения, да правят избор. Така те се насърчават да съпреживяват процеса на 

откриване на света, който ги заобикаля, предоставят им се възможност да питат 

повече и да търсят свои отговори, както и да се вглеждат и осмислят детайлите от 

ежедневието си.  

Информацията в съвременното общество е твърде много и се увеличава непре-

къснато, така че на практика е абсолютно невъзможно училището и аз като учител да 

успея да запозная учениците си с всичко. Заедно с това, познанието не е абсолютно, 

то се променя през годините, при това все по-динамично с развитието на 

технологиите. В този смисъл, една от основните цели на съвременното училище 

според мен, би трябвало да е да научи децата как да учат и да им помогне да изградят 

умения за придобиване на информация, за анализиране, синтезиране, да са адаптивни 

и активни в съвременния свят и т.н.  Към това се стремя – да науча децата как да учат. 

Ученето не приключва със завършването на училище, а продължава през целия живот 

на човек. Искам моите ученици да изживеят пълноценно своето детство, да усвоят 

определени ценности, да формират лично отношение към света и хората около тях, да 

знаят, че е добре да си сътрудничат с останалите,  че е важно да изслушват и зачитат 

мнението на другите. С други думи, за мен е важно да подпомогна децата да растат 

по-човечни и да станат добри хора. В това виждам смисъла на моята професия. 

 
Емилия Вълкова 
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ОБРАЗОВАНИЕ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
 

 

• Дати (от-до) 

2012 

  

Обучение по Национална програма „Квалификация“ 

 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 МОМН, Джуниър Ачийвмънт България 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 -Формиране на предприемачески умения в начален етап на 

българските училища 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Поддържаща квалификация 

   

• Дати (от-до) 

2012 

  

Едногодишен курс за  допълнително обучение по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Бургаски свободен университет 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 -Същност и ценности на гражданското образование 

-Права на човека и основи на демокрацията 

-Глобалните проблеми на човечеството 

-Програма „Гражданин“ и разработване на ученически проекти 

-Интерактивни методи и разработване на програми по гражданско образование 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Допълнително обучение 

   

• Дати (от-до) 

2011 

  

Обучение интердисциплинарно-проектно-ориентирано обучение в  

Началното училище  

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 РААБЕ България 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 -Интердисциплинарно-проектно ориентирано обучение в  

началното училище 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Поддържаща квалификация 

 

• Дати (от-до) 

2011 

  

 

Обучение по Гражданско образование за часа на класа 

 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Фондация „Просвета-София“, „Ротари клуб-София“ 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 -Гражданско образование за часа на класа в начален етап на образование 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Поддържаща квалификация 

   

• Дати (от-до) 

2010 

  

Обучение по специфични затруднения на способността за учене 

 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Сдружение „Професионален форум за образованието“  

Педагогическа академия-2010 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 -Специфични затруднения на способността за учене 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Поддържаща квалификация 



7 

 

 

• Дати (от-до) 

2008 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 

 

• Дати (от-до) 

2007 

  

 

Обучение по проект „МАТРА” по образователни модули: 

 

Фондация „Програма Стъпка по Стъпка” 

-Приобщаващо обучение 

-Включване на семейството 

-Индивидуализация 

Поддържаща квалификация 

 

 

Включващо обучение на деца със специални образователни потребности в  

системата на народната просвета 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 обучение на деца със специални образователни потребности 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Поддържаща квалификация 

   

• Дати (от-до) 

2006 

  

Обучение: „Груповата работа в училище” 

 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Министерство на образованието и науката, НПЦ 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Груповата работа в училище 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Поддържаща квалификация 

   

• Дати (от-до) 

2006 

  

Обучение: „Базови и специфични компютърни умения на начални учители” 

 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Министерство на образованието и науката, НПЦ 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Windows XP, MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Поддържаща квалификация 

   

• Дати (от-до) 

2006 

  

INTERNATIONAL STEP BY STEP 
ASSOCIATION (ISSA) ,тема: “Стандарти за оценяване на учители”; 

 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 INTERNATIONAL STEP BY STEP 

ASSOCIATION (ISSA) 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Стандарти за оценяване на учители 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Поддържаща квалификация 

   

• Дати (от-до) 

2005 

  

Интерактивни методи на обучение 

 

• Име и вид на обучаващата или  Фондация „Европартньори 2007” 
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образователната организация 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Интерактивни методи на обучение 

 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Поддържаща квалификация 

 

• Дати (от-до) 

2005 

  

 

Образование без предразсъдъци за възрастни 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Фондация „Програма Стъпка по Стъпка” 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Образование без предразсъдъци  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Поддържаща квалификация 

   

• Дати (от-до) 

2001 

  

Образование без предразсъдъци по проект Помощни учишлища 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Фондация „Програма Стъпка по Стъпка” 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Образование без предразсъдъци  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Поддържаща квалификация 

   

• Дати (от-до) 

2001 

  
Обучение за подготовка на треньори по Програма  
“Стъпка по стъпка”, международен тренинг, България 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Фондация „Програма Стъпка по Стъпка” 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Образование без предразсъдъци 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Поддържаща квалификация 

   

• Дати (от-до) 

2001 

  

Коопертивно учене 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Фондация „Програма Стъпка по Стъпка” 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Коопертивно учене 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Поддържаща квалификация 

   

• Дати (от-до) 

2001 

  

Коопертивно учене 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Фондация „Програма Стъпка по Стъпка” 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Коопертивно учене 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Поддържаща квалификация 

   

• Дати (от-до) 

 

2000г. 

  

 

Подготовка на треньори по Програма  
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“Стъпка по стъпка”, международен тренинг, България 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Фондация „Програма Стъпка по Стъпка”, България 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Образование без предразсъдъци 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Поддържаща квалификация 

   

• Дати (от-до) 

2000г. 

  

Обучение по Програма “Стъпка по стъпка”, модул – ІV клас; 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Фондация „Програма Стъпка по Стъпка”, България 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 „Математика”,  „Наука” 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Поддържаща квалификация 

   

• Дати (от-до) 

1999г. 

  

Обучение по Програма “Стъпка по стъпка”, модул – ІІІ клас 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Фондация „Програма Стъпка по Стъпка”, България 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 „Организация на позитивна класна стая”,  „Центрове за дейности-индивидуализация”, 
Сътрудничество със семейството 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Поддържаща квалификация 

   

• Дати (от-до) 

1998г. 

  

Обучение по Програма “Стъпка по стъпка”, модул – ІІ клас; 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Фондация „Програма Стъпка по Стъпка”, България 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  „Центрове за дейности-индивидуализация”, „Сътрудничество със семейството”,  

Утринна среща” 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Поддържаща квалификация 

   

• Дати (от-до) 

1997г. 

  

Обучение по Програма “Стъпка по стъпка”, модул – Іклас 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Фондация „Програма Стъпка по Стъпка”, България 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  „Центрове за дейности-индивидуализация”, „Сътрудничество със семейството”,  

Утринна среща” 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Поддържаща квалификация 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 

  

• Дати (от-до) 

1993г. 

  
Удостоверение за ІІ П К С по специалността “Начална училищна педагогика” 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 СУ”Св.Климент Охридски”, ЦИУУ-София; 

 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  Общоквалификационна подготовка 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Поддържаща квалификация 

• Ниво по националната  ІІ П К С по специалността “Начална училищна педагогика” 
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класификация (ако е приложимо) 

 

• Дати (от-до) 

от 1993г. до 1996г. 

  

 

Висше образование по специалността“Начална училищна педагогика” 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

     • Наименование на придобитата  
квалификация 

 В Т У “Св.св. Кирил и Методий” 

 

Начален учител 

магистър 
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Области на професионално развитие 
 

Стратегии на обучение 

Водещо е разбирането ми, че педагогическият процес се гради върху 

убеждението, че грижите за децата, ученето и възпитанието оформят едно свързано 

цяло и че благополучието на детето и неговата ангажираност са необходими 

предпоставки за развитието му. Когато се приема, че ученето става по различни начини 

и в различни ситуации, основна цел на педагогическия процес е да поставя високи, но 

постижиме очаквания за всяко дете и да поощрява любознателността, изследването, 

критичното мислене и сътрудничество, така че всяко дете да развива умения и нагласи 

за учене през целия живот.  

Целенасочено се стремя стратегиите, които използвам да поощряват ученето и  

да отразяват демократичните ценности. Постигането на познавателни резултати 

съчетавам с развитие на чувство за емпатия и загриженост за другите, отвореност и 

уважение към различието; възможности за децата да създават, изразяват и доказват 

правотата на своите разбирания; да правят избори и взимат разумни решения и да 

постигат консенсус, за да бъдат отговорни членове на обществото.  

Като учител съм отговорна за вземането на решения и правенето на избори, за 

това, кои стратегии на обучение дават най- добрата подкрепа на всяко дете да успее и 

да постигне резултатите определени от националните образователни изисквания и 

личните му цели за развитие, както  и тези на неговото семейство. 

В работата си широко използвам  активни подходи, който се основават на 

дейности за решавани на проблеми в група и рефлектирането на тези дейности върху 

развитието на личността на ученика и способността му да се справя в различни 

житейски ситуации.  Използвайки ги, постигам: 

- Поставяне на учениците в проблемна ситуация, която изисква разрешаване; 

- Учениците обсъждат, спорят, разговарят за да постигнат съгласие; 

- Поставяне на отворени проблеми, т. е. проблемите имат повече от едно 

решение; 

- Учениците имат възможност да влязат в роля. 

- Посредством опита и дейността, децата усвояват и редица социални умения, 

като способността да изслушват събеседниците, да се изчакват един друг, да 

се уважават различните гледни точки, да дискутират, да общуват, да си 

помагат и да поемат отговорност за собствените си постъпки и поведение. 

Така, дори без да осъзнават, децата подобряват и академичните си 
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постижения.  Използвайки тези подходи улеснявам ученето по следните 

начини: 

- Изяснявам учебните цели, свързани с дейността и подготвям децата за тях; 

- При реализирането на дейността, учениците са поставени в активна позиция; 

- Резултата винаги се обсъжда  т.е. извличаме смисъл от направеното, първо, 

какво се е случило по време на дейността, второ, обобщаваме  опита и трето 

търсим рефлексия; 

- Създавам увереност у учениците, че са субект на оценяване на процеса; 

- Окуражавам децата да експериментират в зависимост от техният собствен 

житейски и социален опит. 

Педагогическите ми подходи са фокусирани към детето. Аз като учител, влизам 

в ролята на помощник, сътрудник, участник в процеса - “учещ се учител”. Заниманията 

са “гъвкави”, работим предимно индивидуално и групово, а не фронтално. В хода на 

дейността се генерират знания, има и  мултидисциплинарност.  В резултат на това 

учениците придобиват умение за решаване на проблеми, умения за вземане на решения, 

умение за работа в екип, лидерски умения, самоувереност, комуникативност,  

себепознание и др.  

 

 

 

Учебна среда 

Класната стая е място където давам възможност на всяко дете  да развива 

пълноценно индивидуалните си възможности. Помагам на децата да придобият чувство 

на идентичност и собствена стойност, помагам им да се научат на общи образователни 
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и културни ценности и да станат част от общността. Предоставям на учениците 

възможности за свързване на новото учебно съдържание със собствения си опит и 

знания. Организирам средата в класната стая така, че всеки ученик  да има избор на 

подходящи дейности, които го мотивират за учебен труд, осигуряват му чувство на 

успех, предизвикателства, емоционален комфорт и най-вече да мисли - да мисли 

творчески, без бариери и готови решения.  Така детето изпитва удоволствие от това 

което прави  и с лекота се справя с учебните задачи. 

 

 

 

Формиране на общност 

Педагогическата ми  практика е насочена към постигане на  по-голяма активност 

от учениците да общуват, да изразяват своето отношение и мнение по всички въпроси 

от живота на класа и училището, така че те-учениците да са поставени в активна 

позиция и фактор, от който зависи някой или нещо.  

Един от начините, с които постигам това е събирането на  целия клас в началото 

на деня. Обърнати с лице към вътрешността на кръга, всички деца се поздравяват 

взаимно и с уважение. Следва кратък период на споделяне, когато едно или повече деца 

разказват свое лично преживяване на съучениците си. Те го изслушват внимателно и 

реагират с въпроси  и коментари. Целият клас участва в кратка групова дейност, 

благоприятна за изграждане на общност и най-често имаща за цел да затвърди и 

формира познавателни и социални умения и компетентности. Основни елементи в тази 

педагогическа практика са: поздрав, споделяне, групова дейност, класни новини.  
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Понякога  акцентирам върху групова дейност, защото тя изгражда чувство на 

общност, което дава начален тласък на класа за ежедневните дейности. Друг път  

завършвам с класни новини, тъй като този елемент прави връзка с учебното 

съдържание. Трети, провеждам споделяне в рамките на учебния ден, за да съкратя 

времето или за да поставя акцент върху този основен компонент. Тази дейност се 

превръща в мини урок и плавно се слива с учебния предмет, който е по учебна 

програма. 
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Непрекъснато експериментирам и търся идеалното съответствие на своя клас, за 

да постигна свободно общуване за всичко, което вълнува децата. Всяка тема, 

независимо колко е деликатна, внимателно се обсъжда и когато отговаря на 

потребностите и интересите на класа, се превръща в тяхна собствена и като краен 

резултат има по-голям смисъл за общността. Това дава възможност на учениците да 

общуват свободно, да споделят за себе си, за семействата си, за традициите и културата 

си, т.е. позволяват на другите да ги опознават. Това развива чувство за съпричастност, 

стимулира се активното слушане между децата, дава им се възможност да виждат 

нещата с очите на другите. 

 

Центрове за дейности 

Ефективен подход, който използвам за индивидуализиране на учебния процес са 

центровете за дейности. Те отразяват текущите интереси, както и  необходимите 

знания, умения и компетентности, които учениците следва да овладеят /Държавни 

образователни изисквания за учебно съдържание/. 

Центровете за дейност стимулират ученето в малка група чрез изследване, 

независимост и активно участие. В тях включвам  отделни деца, двойка деца или малка 

група. Всеки център предлага многостепенни дейности и материали, които отговарят на 

индивидуалните нужди и стилове на учене. Разнообразието от дейности дава 

възможност за развитие на нови социални умения, чрез които да се обяснява минал 

опит и да се разширява разбирането на децата.  
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Планираните центрове предполагат свобода на децата да се движат физически и 

академично по време на ученето си. Групирането в класната стая е разнородно, в 

зависимост от избора на децата или „режисирано“ от мен, в зависимост от 

академичните им дефицити.  

Предварително планирам работата в центровете за дейност като предвиждам кои 

центрове е необходимо да работят, по колко деца, какви задачи ще имат, какви ще са 

академичните цели, които ще се преследват, какви умения ще се използват и развиват и 

т.н. 

 

 

 

Важно условие е учениците да имат право на избор в кой от центровете да 

работят. Задачите са балансирани и съобразени с възможностите на децата и времето, 

необходимо за изпълнението им. Така постигам висока мотивация и желание за 

себереализация. Работейки заедно в малки групи учениците имат за цел решаването на 

проблем, проучването на въпрос или упражняване на умение, което е пряко свързано с 

изучаваната тема. Те планират заедно, научават стратегии за интензивно обсъждане и 

размяна на идеи. Учениците имат различни роли в групата, които обуславят 

отговорностите им по време на работа. Тези роли са свързани с:  посоката и логиката на 

разсъжденията; генерирането на идеи, правилността на действията на всеки, спрямо 

развитието на процеса като цяло; времето определено за работа, необходимостта от 

материали и използването им, делегирането на отговорност за защита на крайният 

продукт. Всяка група се съобразява с определени правила за работа, които регулират 
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микроклимата в групата, внасят спокойствие, толерантност и възможност всеки ученик 

да покаже силните си страни.  

След приключване на дейностите, групата избира говорител, който представя 

резултата  (готовия продукт ) от изпълнението на задачата. Ако работата е била 

индивидуална, ученикът представя сам своя резултат. 

Класът прави коментар на представената работа и задава уточняващи въпроси, 

ако е необходимо. Учениците могат да направят и своите препоръки и допълнения. 

Работата в центрове за дейност ми предоставя неограничени възможности  да 

използвам разнообразни методи и техники на работа. 

 

 

 

Оценяване и планиране 

Една от основните ми дейности като учител е свързана с оценяването. За да се 

осъществява обективна и точна оценка на цялостното развитие и постижения на 

ученика и да се стимулират неговите изяви, в учебно-възпитателната практика 

прилагам  формиращо оценяване. При него отчитам постиженията на ученика в 

различен контекст. Събраната информация оформя логиката на промяната и става 

повод за планиране на точни и премерени дейности от моя страна.  

Самият процес на оценяване извършвам непрекъснато, в контекста на 

дейностите и учебната среда. Оценяването носи смисъл за учениците, когато се  

провежда в цялостния процес на ученето. Вниманието си насочвам върху откриването 

на това, което учениците знаят и могат да правят.. Наблюдавам учениците как се 

справят със задачите в познати условия, в които имат различни възможности да 
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демонстрират своите знания, умения и разбиране. Акцентирам върху разликата между 

реалното и желаното (препоръчителното) ниво и използвам информацията за  промяна 

на тази разлика.  И аз и ученика правим преценка за свършената работата и 

набелязваме стратегиите за учене спрямо целите на обучението. По този начин  ясно се 

очертава представа за придвижването към прогнозирания резултат и какво трябва да се 

направи, за да се намали разликата между реалното и желаното ниво. 

 

 
 

Формиращото оценяване, позволява на ученика да има  активна позиция в 

контекста на обучението и системно да гледа обективно на своите постижения и 

затруднения. Така се формира и рефлексивното поведение (самооценяваща и 

корекционна дейност).  

Тази практика за оценяване ми дава възможност непрекъснато да наблюдавам 

физическия, социалния, емоционалния и интелектуалния растеж на детето. Начините за 

оценяване, като директно наблюдение, записки, папка с образци от работата на ученика 

(ученическо портфолио), използвам за придобиване на информация за индивидуалните 

различия, сходство в развитието и за изграждане на учебния профил на всеки ученик. 

Така знам кога и как да планирам работата си, какви конкретни методи и техники на 

въздействие да използвам.  

 

          Включване, разнообразие и демократични ценности 

Ролята ми на учителя е да предлагам равни възможности на всяко дете и 

семейство за пълноценно и активно участие за постигане на пълна реализация на 
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потенциала му. Същевременно обръщам внимание и подпомагам този/тези, който се 

нуждае/ят от допълнителна помощ. Постоянно се стремя да създавам позитивни 

нагласи, приемане на различни потребности, ефективно сътрудничество по отношение 

на общите цели и уважение към специалните интереси и нужди на отделни деца. 

Стремя се всяко дете да се възприема като активен участник в образователния процес, 

като индивидуалност и като равноправен, член на общността. 

 

Сътрудничество със семейството 

Освен, че съм учител, аз съм и родител. Знам, че родителите са първите учители 

в живота на детето. В основата на това стои здравата и уникална връзка  на детето с 

неговото семейство. Знам още, че обединената отговорност на семейството и 

училището е решаваща за  успеха на детето. Подобен съюз води до личностно и 

академично израстване, до мотивация за учене и обществена сплотеност. Когато децата 

видят родителите си ангажирани в училище и работещи заедно с мен, те се чувстват 

горди и значими. Всички имат полза от тази осъществена положителна и приятелска 

връзка. Винаги се стремя отношението ми към родителите на децата да е като към 

съюзници и партньори, отнасям се с уважение, разбиране и тактичност, стремя се да не 

поставям бариери, винаги да изслушвам, да проявявам разбиране и заинтересованост.  

Успешното ми партниране се изразява чрез разнообразни начини, по които семействата 

могат да съдействат на ученето на техните деца, на живота в класната стая и на 

училището.  

 

Професионално развитие 

Професионалното ми развитие като учител е неразделна част от процеса на 

учене през целия живот. Осъзнавам отговорността си да продължавам надграждането 

на професионалните си умения, да прилагам националните образователни изисквания 

по начин, който е оптимален за развитието и ученето на всяко дете. Професионалното 

ми развитие е свързано с  постоянно самоусъвършенстване по отношение на различни 

нужди в ежедневната ми работа, промени в обществото, увеличаващо се количество 

нова информация, новите технологии и други предизвикателства.  
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Участия в национални конференции 

- Четвърта национална конференция „Осигуряване на равни възможности за 

ромските деца за достъп до качествено образование чрез подобряване на 

училищната среда“ – София, 2010; 

- Трета национална конференция  „Равни възможности за ромските деца до 

качествено образование“ – Велико Търново, 2009; 

- Национална конференция по Програма „Стъпка по Стъпка“ – Св.св. 

Константин и Елена, 2001; 

- Национална конференция по Програма „Стъпка по Стъпка“ – Св.св. 

Константин и Елена, 2000. 

 

Експерт и обучител 

Участия в качество на експерт и обучител на педагогически специалисти 

в проекти на: 

-  Програма „Стъпка по Стъпка” – София; 

-  Програма ФАР на Министерски съвет на Р България;   

-  Програма  МАТРА на Кралство Холандия. 
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Публикации 
 
 
● Съкровищница с идеи за дейности на учителя в началния етап /свитък, в 
съавторство/ –  София, 2008, изд. РААБЕ, България; 
 
 
● Съкровищница с идеи за дейности на учителя в началния етап /свитък, в 
съавторство/ –  София, 2006, изд. РААБЕ, България; 
 
 

           ● Философия на образованието без предразсъдъци – модул ІІ част /в 
съавторство/, София, 2005, изд. Фондация “Програма Стъпка по Стъпка”; 

 

 
            ● Философия на образованието без предразсъдъци – модул І част /в   

съавторство/, София, 2003, изд. Фондация “Програма Стъпка по Стъпка”; 
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Отличия 
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