
 

 Моята професия не е от бляскавите и героичните, за които 
децата мечтаят от малки. Не се снимам във  филми, нито  се боря с 
лошите, но въпреки това моята професия е единствена по рода си.  
 Всяка година при мен  хората  носят най-ценното – тяхното 
собствено зрънце надежда и любов, с вярата, че ще се грижа за него 
добре. Преди да посея семенцата, премахвам усърдно всяко буренче 
предразсъдъци и всяко камъче, така че почвата да е равна за всички. 
После слагам семенцата близо до едно до друго, за да могат да си по-
магат и да се научат да се уважават, докато растат. Поливам ги  с 
чистата вода на знанието и ги оставям  под лъчите на моята обич. 
Всяко семенце е различно- някои никнат по-бързо, други срамежливо се 
крият под земята, но това не ги прави по-малко значими за моята 
градина. Помагам на всички по равно и упорито им показвам колко 
красив е светът и широк небосклонът, докато всички те  разцъфнат 
в красиви собствени багри. ..  
 



 

                Професията ми  е : 
 

                   ча децата да  

                     етат, но и да бъдат 

                     скрени и 

                     олератни един към друг, 

                            стествени, 

юбознателни… 
 

 Израснала съм в семейство на учители. В детството ми 
присъстваха непрекъснато подготовка на уроци, проверка на тет-
радки, разговори на училищни теми. Цялото ми семейство се 
радваше на успехите на ученици, които не познавах лично, но знаех 
по имена. Не е случайно, че след завършване на гимназия, канди-
датствах за една единствена специалност - учител. 
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1. Име, презиме, фамилия - Светлана Цонева Пенева 

2. Дата на раждане - 06.05.1965г. 
 

3. Гражданство - Република България 

4. Месторабота - Начално училище “Отец Паисий” гр.Плевен 

5. Длъжност - старши учител 

6. Образование - висше 

7. Ниво на национална квалификация - магистър 

8. Специалност - Начална училищна педагогика със специалност  
руски език 
9. Педагогически стаж - 25 г. 
 

10. Електронен адрес - svetlana_p@abv.bg 

11. Допълнителна информация - омъжена с две деца.                           
 

mailto:svetlana_p@abv.bg


        • Дати (от-до)                                                  1983 – 1987 г. 

•                                                                                    Висше образование по специалността 

•                                                                                    НУП с руски език 

•        • Име и вид на обучаващата или              ВПИ – Благоевград 

•        образователната организация 

•        • Основни професионални                        Начален учител със специалност „Руски   

•      умения                                                               език” 

•        • Придобита квалификация                      магистър 

•                                                                                     

             • Дати (от-до)                                                 1994 г. 

•        • Име и вид на обучаващата или             Централен институт за усъвършенстване  

•        образователната организация                  на учители 

•        • Основни предмети/застъпени               Общоквалификационна подготовка 

•         професионални умения  

•        • Наименование на придобитата            Поддържаща  квалификация 

•       квалификация 

•        • Ниво по националната                            Втора професионално - квалификационна 

•       класификация                                                степен (  2 ПКС)

 



 

 
 
 • Дати (от-до)                                               06.1999 г. 
                                                                          Обучение по програма “Стъпка по стъпка” 
• Име и вид на обучаващата или            Фондация “Програма Стъпка по стъпка” 
образователната организация             
 • Основни предмети/застъпени            Центрове за дейности,индивидуализация, 
 професионални умения                           сътрудничество със семейството 
 • Наименование на придобитата          Поддържаща квалификация 
квалификация   
 
 
 • Дати (от-до)                                               03.2004 г. 
                                                                          Методика на обучението по БДП-1-4 кл. 
• Име и вид на обучаващата или            Технически университет София 
образователната организация                 ИПФ -Сливен 
 • Основни предмети/застъпени            Технология на  обучението по БДП,       
 професионални умения                           разработка на курсов проект 
 • Наименование на придобитата          Поддържаща квалификация 
квалификация                                         
 
 
                                        
 



 

Дати (от-до).                                                   03.2006 г. 
                                                                           Обучение “Базови и специфични компю- 
                                                                           търни умения за учители” 
 • Име и вид на обучаващата или            Министерство на образованието и науката, 
образователната организация                  НПЦ 
• Основни предмети/застъпени              Windows XP, MS Word, MS Excel,  
 професионални умения                            MS Power Point, Internet   
• Наименование на придобитата            Поддържаща квалификация 
квалификация   
 
 
Дати (от-до)                                                    11.11.2006 г. 
                                                                           Курс “Подготовка и управление на проекти” 
• Име и вид на обучаващата или             Фондация „Европартньори” 2007 
образователната организация 
• Основни предмети/застъпени              Подготовка и управление на проекти 
професионални умения 
• Наименование на придобитата            Поддържаща квалификация 
квалификация   
 
 



 

Дати (от-до)                                                          2008-2009 г. 
                                                                                 Езиково обучение 
• Име и вид на обучаващата или                   Училища „Европа” 
образователната организация 
 • Основни предмети/застъпени                   Английски език 
професионални умения 
• Наименование на придобитата                  Английски език- основно ниво 
квалификация   
 
 
Дати (от-до)                                                          2010 г. 
                                                                                 Обучение “Специфични затруднения  
                                                                                 на способността за учене” 
• Име и вид на обучаващата или                   Сдружение  “Професионален форум 
 образователната организация                       за образование”, Пед. Академия -2010 
 • Основни предмети/застъпени                   Специфични затруднения при  учене 
професионални умения 
• Наименование на придобитата                  Поддържаща квалификация 
квалификация   
 
 
 
  
 
 



 

 Дати (от-до)                                                   11.2011 г. 
                                                                           Участие в семинар “Интердисциплинарно-  
                                                                           проектно-ориентирано обучение в у-ще” 
 • Име и вид на обучаващата или            РААБЕ България 
  образователната организация             
 • Основни предмети/застъпени             Интердисциплинарно- проектно- ориенти- 
професионални умения                             рано обучение в началното училище 
 • Наименование на придобитата           Поддържаща квалификация 
квалификация   



  Вярвам, че добрият учител е този, който се отнася добронамерено и 
честно към децата, кара ги да се чувстват значими, да мислят и да вярват в 
себе си. Знам, че всяко дете е единствено и неповторимо, уникално със 
своите способности, интереси, характер, емоции, преживявания. Отнасям се 
с уважение към тези различия, съобразявам се с тях и ги използвам в 
работата си. Само така може в максимална степен да се  постигне развитие 
съобразно възможностите на ученика. 
  Мисля, че майсторството на учителя не е в това да дърпа  детето по 
пътя на развитието, а да му покаже този път, да го мотивира и окуражи то са-
мо да тръгне по него, да му покаже опасностите и в същото време да отнеме 
страха от непознатото. Информацията в съвременния свят е много и непре-
къснато се променя. Затова вярвам, че задача на учителя е не да предаде по-
вече от нея, а да научи детето само да я открива, изследва, сравнява, преце-
нява, да прави връзки,  да я използва, т.е. да научи детето да учи, да развива 
неговата интелигентност и въображение. Затова в своята практика често из-
ползвам интерактивни методи - изследователски дейности, мозъчна атака, 
обучаващи игри, дискусии. 
  
  

    "Ученикът не е съд, който трябва да бъ-
де запълнен, а факел, който трябва да бъде 
запален.” Плутарх 
     



 

 Убедена съм, че учениците трябва да се научат да работят с различни 
хора в екип. Затова  им предлагам групови работи и работи по центрове. В тях те 
участват с желание и активно. Съвместно търсят отговори и решения, изследват, 
изказват мнения, свикват да зачитат чуждата гледна точка. 
  Смятам, че обстановката в класната стая също трябва да подпо-
мага откриването на света от децата, да ги кара да питат, да споделят 
опит и идеи, преживявания, да правят избор. Работя в класна стая, чиято об-
становка е организирана по центрове, с много енциклопедии, нагледни мате-
риали и изложени работи на децата. 
  Светът се развива твърде бързо  и съвременните деца  израстват с 
компютърните технологии. Затова смятам, че е важно използването на техните 
възможности и в училище. Често включвам в работата си собствени и други 
презентации, видеоклипчета, електронни кръстословици, тестове, игри. С тях 
светът за моите ученици става по-интересен и достъпен, осъществявам 
междупредметни връзки, повишавам мотивацията за учене. Всяка учебна 
година изготвям за моите ученици филмче за живота на класа (портфолио на 
класа). 
 Зная, че всеки родител е първи учител на своето дете, експерт по отно-
шение на него и най-важен модел на подражание. Ето защо за мен е важно роди-
телите   да участват в дейностите на децата. Няма по-ефективно обучение от "пра-
венето заедно”. Учителят не може да промени семейната среда, но може да 
накара родителя да "види" детето с други очи,  да го разбере по-добре. Учителят 

 



 

 
 и родителите имат обща цел - доброто на детето. Тя може да бъде постигната 
само при  добро сътрудничество, отворени и етични отношения.                                                                                                                   
 Мисля, че в училище децата трябва да развиват въображението си и 
да включват наученото в практически дейности. Затова често поставям 
творчески задачи - изработване на книжки, проекти, включване в приложни 
дейности и др. 
 Искам моите ученици да изживеят пълноценно детство. Често ги 
включвам в игри и игрови дейности. Редовно посещаваме заедно театрални 
постановки, концерти, музеи, което е много емоционално преживяване за тях 
и помага за затвърдяване на наученото в училище. Искам да  ги науча да 
уважават различията у другия, да бъдат по-толерантни  и съпричастни към  
човека до себе си. Затова често разговаряме по теми, от които те се вълнуват и 
тревожат. 
 Бих искала, завършвайки началния курс на обучение, моите ученици 
да знаят, че човек се учи докато е жив, и да знаят как да го правят. Но най-
щастлива бих била, ако те израснат като добри хора. 
                                                                                                  Светлана Цонева Пенева 



            
           І.Качествено образование 
           1.Създаване и поддържане  на среда и  атмосфера, които благоприятстват 
процеса на обучение. 
 

 
 



 2. Използване на подходящи образователни стратегии, методи и тех- 
ники, които мотивират учениците, окуражават ги да задават въпроси, да учас-
тват активно в учебния процес. 



 3. Индивидуализация, изграждане у учениците на комуникативни 
умения, умения за критично, конструктивно мислене и самостоятелно учене 
чрез работата по групи и центрове. 
 









 4. Използване на компютърните технологии в обучението и възпита-
нието- съвременен начин  за нагледност,  олекотяване на материала, даване 
на допълнителна информация, създаване на интерес. 





 

 5. Организиране и включване на учениците в празници на класа, сти-
мулиране на творчески изяви. 





Награда на общински конкурс по приложно изкуство 



                  ІІ .Оценяване и планиране. 
  Чрез формиращото оценяване получавам  информация за силните и 
слабите страни на обучението, като  акцентирам на това, което децата могат, а 
не върху слабостите и грешките им. Отчитам индивидуалния напредък, а не 
напредъка спрямо другите. Използвам наблюдение, нестандартизирани тесто-
ве, електронни тестове, папки с работи на детето - портфолио. Така не само аз 
придобивам информация за постигнатото равнище на успеваемост, но и 
ученикът,  както  и родителите могат да направят това.  



   
   Обратната връзка помага за самооценяваща корекционна дейност, 
водеща към по-голям успех. 



ІІІ .Участие на семейството 
               На родителите  давам възможност за: 

       - непрекъснат контакт за взаимно информиране относно развитието на 
децата - личен, чрез електронно училище и информационно табло; 
       -  избор на дейности, чрез които да бъдат полезни на децата си ; 
       -  участие в работата на класа като помощници, лектори и др.; 
       - родителски срещи, предразполагащи към по -откровени разговори във 
връзка с децата. 





    
 ІV. Успешно реализирани проекти  
 Проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекател-
но за младите хора” - „Училище за себеутвърждаване и подготовка към ев-
ропейски хоризонти” /УСПЕХ/, ръководител на клуб „Приказен свят”, 2012 г.  



 В клуб “Приказен свят” чрез разнообразните дейности  учениците  
имаха едно наистина приказно прекарване на свободното време. 



 Вярвам, че човек се учи докато е жив и не спирам да го правя. Инте-
рес представляват за мен новите методи и техники на обучение и възпитание, 
както и  новите възможности на приложение на информационните технологии 
в училище. 


