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Резюме: 
1. Име, презиме, фамилия: Росица Богданова Каврукова 

2. Дата на раждане: 05.09.1960 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.Електроненадрес: rosbog@a6v.6g 

12.Телефон, QSM 064/694920, 088982269413. 

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



Квалификация 

1. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", специалност „Началнаучилищна 

педагогика" -1989 г. 

2. Удостоверение за втори клас квалификация - ЦИУУРК гр. София -1992 г. 

3. Сертификат за завършен тренинг по Програма „Стъпка по Стъпка " —1999 г. 

4. Свидетелство за Професионално-квалификационна степен -1999 г. 

5. Сертификат за завършен курс Интерактивни методи на обучение " - 2005 г. 

6. Сертификат за завършен курс Интерактивни методи в образованието" -

2005 г. 

7. Удостоверение за завършен курс„Интерактивни методи в образованието" -

2006 г. 

8. Удостоверение за работа с компютри и ИТ за 1-4 клас - 2009 г. 

9. Удостоверение за завършен курс Специфични затруднения на способността 

за учене - 2010 г. 

10. Сертификат за интердисциплинарно проектно - ориентирано обучение в 

началното училище - 2011 г. 



3. философия 

Учителството е моето призвание. Считам, че има какво още да дам на моите 
ученици. С обич, вълнение и с голяма отговорност пристъпвам всеки ден към класната 
стая на любимото ми училище. Дори и след края на учебните часове, не престават да 
ме вълнуват радостите, успехите и неволите на моите малки палавници. 

Всяко дете за мен е уникално, един малък,свят от емоции, качества и индивидуални 
особености. Всяко дете е неповторима личност, родено от любов и изискващо да се 
развива, израства и обучава с любов, търпение и отговорност. Старая се да не забравям 
това и поставям всеки мой ученик, на най-специалното място - в центъра на своята 
педагогическа дейност. Искам нашата класна стая да е като храм, в който всички да 
усещат моята подкрепа и тази на съучениците си и да се трудят отговорно, съобразно 
възможностите си. 

Какви ли не роли като учители сме длъжни да поемем - диригенти на сложния 
учебно-възпитателен процес, ваятели на детската личност, актьори, компютърни 
оператори, аниматори, физкултурници, изобщо - специалисти по всичко, майчински 
загрижени и по бащински строги. 

Стремя се не просто да преподавам знания на своите ученици, а и отношение към 
това, за което учим и към тези, с които заедно се трудим. Търпеливо ги уча на 
приятелство и взаимопомощ. Убеждавам ги колко значимо е да уважаваш първо себе си, 
а после и другите, да зачиташ правата на всички и да спазваш своите задължения и 
отговорности. Осъзнавам колко трудно, но важно е да се постигнат не само учебни, но 
и възпитателни резултати и социални умения - толерантност към различията, 
възпитаване на чувствата и емоциите, способност за общуване, готовност за 
сътрудничество и културно поведение. Очаквам моите ученици да са отговорни към 
своя учебен труд. Искам да ги мотивирам, да разпаля жаждата им за знания и да 
усетят тръпката на откривателството, използвайки своя детски опит, колкото и 
малък, да е той. Целя да ги научат да се трудят, мислят и откриват, а не да 
получават наготово отговорите. Искам да ги подготвя да се учат и търсят през целия 
си живот. 



Майка Тереза казва, че децата са наши учители. Благодарна съм Ви, мили мои, че ме 
учите да гледам на света през Вашите очи, да съм активна ида не изоставам от 
новостите. За моите ученици искам да осигуря най-доброто. Взависимост от техните 
индивидуални възможности и потребности, подготвям букет от разнообразни 
дейности през целия учебен ден - активни и тихи, индивидуални и групови, 
репродуктивни и творчески. 

С уважение и признателност пристъпвам към семействата на моите ученици. 
Оценявам ролята им на първи и постоянни учители и възпитатели на своите деца . 
Като родител и учител се стремя да ги разбирам и да съм им полезна. Стремя се да 
изградим заедно загрижена за нашите деца общност и съм щастлива, когато това се 
случи. 

Общите преживявания в класа ни сплотяват - заедно учим и играем, смеем се и 
мечтаем, заедно се стараем да бъдем добри. Пламъчето в детските очи, детската 
прегръдка и родителското „благодаря" имат особена мотивираща сила за мен. 

Колко малко му трябва на един учител... Когато той има обичта на децата и 
признателността на родителите, той променя собствената си философия на 
преподаване към по-добро, към по-развиващо и иновативно ниво... 

Росица Богданова 

4.Области на професионалното развитие 

Стратегии на обучение - Приемам предизвикателствата на новото време и се 
стремя към освежаване на традиционните методи на обучение с активни подходи и 
техники. Стремя се фронталната ми работа с класа да не е доминираща. Стимулирам 
детското мислене чрез проблемни ситуации, интерактивните техники разнообразяват 
учебната дейност на децата и я правят по-желана и по-развиваща. Активизирам 
жизнения опит на децата, за да изхождат от него и да се почувстват търсачи на 
знания и откриватели на истини, а не да ги получават наготово. Разбирането на 



знанията и приложението им - това искам да постигнат моите ученици. Със 
засиленото приложение на груповата работа постигам разностранни резултати -
децата не само активно затвърдяват знанията си, но се учат и на социални умения -
сътрудничество, отговорност за собствените действия и за успеха на групата и 
уважение на чуждото мнение. 

Учебна среда - Стремя се към изграждане на уютна и ползотворна учебна среда, 
която да стимулира ученето, успехите, взаимопомощта, и в която център на моите 
педагогически въздействия да бъде Ученикът със своите индивидуални различия и 
потребности. На мен като учител принадлежи отговорната роля да съм модел на това, 
на което искам да науча децата - на поведение, на отношение и толерантност. 

Утринните срещи с интересния постер, поздрава, споделянето на децата и игровата 
дейност за мен и децата имат многостранно значение. Те не само са емоционално 
зареждащ преход към, по-сериозен учебен труд, но и спомагат за неусетното изграждане 
на общност на класа. В тази общност проблемите се решават по-лесно, 
демократичните умения се усвояват неусетно и всяко дете се чувства значимо и 
равноправно. 

Центрове за дейност - В моята класна стая обособявам такива. Когато търся 
най-ефективен начин за затвърдяване и прилагане на знанията, за индивидуализиране 
на работата и за съвместно учене, освен към груповите работи, прибягвам и към 



работата по центрове. Това, че децата са избрали къде да работят, засилва тяхната 
мотивация. Общата задача ги учи да планират работата си, да се стремят към добър 
общ краен резултат, да поемат роли и да спазват установените правила. 

Оценяване и планиране - Стремя се към формиращо оценяване на моите 
ученици, което да акцентира на постиженията им, а не на пропуските. Старая се да 
приемам различията в детското развитие и възможности, без предразсъдъци. 
Наблюдавам поведението, отношението, дейността и резултатите на децата и 
констатирам напредъка им. Записвам резултатите от наблюденията, събирам 
образци от дейности и планирам индивидуалните си въздействия, така че да 
отговарят на точните детски потребности. Отчитам различията и предлагам 
педагогическа помощ и подкрепа, не само на затрудняващите се, а и на децата с изявени 
интереси. Заедно събираме важни и показателни за успеха им ученикрви работи, които 
да бъдат хронология на учебните им резултати в специална папка - портфолио. 
Работя в насока за изграждане на умения за самоанализ и самооценка на учениците, 
които очаквам да повишат ефективността на учебния им труд. 

Сътрудничество със семейството - Още от първата среща със семействата 
на своите ученици се стремя да издигна родителите на висотата, която им приляга. 
Утвърждавам тяхната значимост като незаменими помощници на своето дете, на 
класа като цяло и на учителя. Стремя се радушно да приемам родителите и членовете 
на семействата. Предоставям им възможност да получават и споделят информация за 
цялостното развитие на детето им в училище. Стана традиция в моята работа в края 
на всеки срок,, заедно с портфолиото, да изпращам индивидуално писмо до семейството 



на всяко дете, отразяващо описателно училищните му постижения и деликатно 
загатващо за съществуващи проблеми. Изисквам обратна връзка от родителите и 
тяхната оценка, която използвам за корекция на дейността си. На индивидуални 
родителски срещи споделяме и набелязваме ефективни взаимодействия. Проучвам 
необходимостта от актуални теми за разглеждане на общите ни срещи. Полезна и 
интересна се оказа груповата работа „Буквар за родители", която по традиция 
провеждам в първи клас. Интересни и запомнящи се от децата са груповите работи с 
представители от семействата, съвместните работилници на класа за изработване на 
мартеници и сурвачки, в духа на нашите национални традиции. Когато семейство и 
училище са сплотени в ефективно сътрудничество в името на децата, учебно-
възпитателния процес е много по-ползотворен. 



Професионално развитие - Стремя се постоянно да надграждам 
професионалните си знания и умения и да се самоусъвършенствам. Предизвикателство 
за мен са новите технологии и участие в екологични проекти. 

Успешно реализиран проект -

Оценявам като ползотворно участието ми като ръководител на секция „Екр-раниуа" 
по проект „Успех"", заради осъществената близост на децата до природата, 
екологичните идеи и спортно-туристическата насоченост, които според мен са 
дефицит в нашето образование. 


