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Резюме
Име, презиме, фамилия: Валентина Николова Палазова 
Дата на раждане: 14.05.1968 г. 
Месторабота: Начално училище „Отец Паисий”, гр. Плевен 
Длъжност: старши учител 
Образование: висше 
Ниво на национална класификация: магистър 
Специалност: Начална училищна педагогика 
 Педагогически стаж: 24 
 Електронен адрес: valpal@abv.bg 
Телефон: GSM: 0878514191 
Допълнителна информация: 

омъжена с едно дете 



  

Философия
Всяко дете има своите мечти всички те са много различни. Едни искат да станат принцеси, други 

да са полицаи, трети пилоти, космонавти , изследователи... Моята мечта беше да стана учител!

Да си учител е призвание. Смятам, че това е моето! Моите родители бяха учители и те ми 
предадоха любовта към тази професия. Обичам децата и ми доставя удоволствие да предавам своите 
знания и умения на тях.

Предизвикателство и голяма отговорност е да работиш с деца в крехката и деликатна училищна 
възраст, когато можеш да моделираш характери и поведение, да формираш представи за света около 
теб. Да получаваш много обич всеки ден е наистина богатство и награда за труда ти.

Работата ми с деца ме удовлетворява професионално и ми носи много положителни емоции и 
добро настроение всеки ден. Кара ме да се чувствам пак дете.



  

Най- важната задача на всеки учител е да поддържа живи у децата техните таланти и естествената им 
любов към учене. В своята работа аз се стремя да предложа една по- добра теория и практика, която да оцени 
отделната личност като творчески мислеща в един взаимозависим свят. Насърчавам учениците да станат 
активни граждани и да оценяват високо ценностите, присъщи на демократичния начин на живот.

Подходът ми за работа е обучение на базата с център ДЕТЕТО. Не всички деца се справят еднакво добре в 
училище, но това не означава, че те не са умни. Всяко дете притежава различен вид интелигентност. Моята 
задача в училище е да открия тези скрити възможности на всяко дете и да ги развивам.



  

Аз уча заедно с децата. Насърчавам въпросите им и подтиквам тяхното мислене. Виждам 
учениците като мислещи същества, които развиват теории за света. Заедно определяме правилата 
за поведение като наблягаме на личната отговорност.

Обстановката в класната ми стая е организирана- представлява подходяща среда за изследване, 
проучване, съвместно решаване на проблеми и сериозен диалог. В класната стая аз каня детето да 
търси разбирането, да се чувства спокойно, когато нещо не му е ясно и да работи отговорно за 
получаване на отговорите на своите въпроси. Стремя се да създам общност, където децата са 
свързани един с друг.



  

Оценяването е вплетено в обучението. Търся гледната точка на ученика за да разбера неговите схващания, 
които да използвам в следващите уроци.

Гледам на родителите като първи учители на своите деца и партньори. Те са ресурс за допълване на 
ученето в клас. Семейството е добре дошло в училище по всяко време.

   За мен професията ми е с най- голям приоритет в моя живот. Стремя се ежедневно да подобрявам 
качеството  на онова, което правя и не спирам да експериментирам.



  

Много са нещата, които ме карат да обичам своята професия и работата ми в училище: интелигентните 
и лъчезарни деца с грейналите си и питащи очички, високото качество на образование в нашето училище, 
възможностите, които то дава за развиване на способностите на децата и на мен, и не на последно място 
прекрасния колектив.



  

Квалификации
Диплома за висше образование – степен “Магистър” по специалността “Начална училищна педагогика”, издадена 
от ШУ „Епископ Константин Преславски“ - Шумен  -  1995 г.

Свидетелство за професионална квалификационна степен – Централен институт за усъвършенстване на 
учители  – София -  1997 г.

Обучение “Програма Стъпка по стъпка”  Основни предмети/застъпени Центрове за дейности, индивидуализация, 
професионални умения сътрудничество със семейството - 1999 г.

Технически университет София образователната организация ИПФ -Сливен  Удостоверение за професионална 
квалификация по Методика на обучението по БДП-1-4 кл. - 2004 г. 



  

Фондация Евро партньори – Сертификат за завършен курс „Интерактивни методи в образованието“ - 2005 г.

Министерство на образованието и науката национален педагогически център и Майкрософт България - 
Удостоверение за завършено обучение по Базови и специфични компютърни умения на начални учители – 2006 г.

Министерство на образованието и науката национален педагогически център - Удостоверение за завършено 
обучение  „Групова работа в училище“ - 2006 г.

Удостоверение за професионална квалификация по проект  „ Включващо обучение на деца със специални 
образователни потребности“- ШУ „Епископ Константин Преславски“ Център за поддържащо образование – 
Шумен - 2007 г.

Квалификации



  

Сдружение „Професионален форум за образованието“, Педагогическа академия - 2010 – Удостоверение за 
завършен курс специфични затруднения на способността за учене – 2010 г.

РААБЕ  България – Сертификат за участие в практически семинар на тема: „ Интердисциплинарно 
проектни – ориентирано обучение в началното училище“ - 2011 г.

HUMANITAS – Сертификат за участие в обучителен семинар за учители 1 – 4 клас на тема „Новият формат 
за външни оценяване в 4 клас“ - 2013 г.

Квалификации



  

І. Качествено образование 
Индивидуализация; 

Учебна среда; 

Участие на семейството; 

Социално приобщаване; 

Планиране и оценка; 

Професионално развитие; 

Области на професионално развитие



  

II. Успешно сътрудничество с педагогическия екип.

III. Използване на компютърни технологии:
Съвременен начин за нагледност;
Олекотяване на материала;
Даване на допълнителна информация;
Създаване на интерес.

IV. Участие в училищни комисии 
Член на училищната комисия по Гражданска защита



  

V. Успешно реализирани проекти
Проект BG051P001-4.2.5 „Да направим училището привлекателно за младите хора“ - “Училище за 
себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти“ /УСПЕХ/, ръководител на АРТ студио, 2012г.



  

VI. Участие в семинар „Училище за родители“.

Училище за родители: семинар на тема „Какво се случва с децата ни и как да им помогнем?” – 24 ноември 2012 г., 
 НУ „Отец Паисий”, обучение на родители и учители от специалисти на асоциация „Родители”. 
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