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       Резюме: 

      1.  Име, презиме, фамилия – Ваня Димитрова Парашкевова 

         2.  Дата на раждане – 28 януари 1958г. 

         3.  Гражданство – българско 

         4.  Месторабота – НУ “Отец Паисий” гр.Плевен 

         5.  Длъжност  - старши учител 

         6.  Образование – висше 

         7.  Образователно-квалификационна степен –  бакалавър 

         8.  Специалност – НУП със специализация  трудово обучение 

         9.  Общ трудов стаж – 33г. 

       10.  Педагогически стаж – 32г. 

       11.  Електронен  адрес – vania_58@abv.bg 
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   Философия                                        

      Да  съм  УЧИТЕЛ ... или             

 “пунктуацията”  на  една  професия. 
 Не  съм   си  и  помисляла,  че   мога   да  бъда  друго,  освен 

УЧИТЕЛ.   /Убедена  съм,  че  тази  дума  трябва  да  се  изписва  с   

главни букви./Това  УЧИТЕЛ  е  закодирано някъде  дълбоко  в  мен.  

 Не   вярвам,   че   човек   не   може   да   избегне   някоя  от 

предопределеностите на съдбата. Може. Но аз просто не поисках. 

Харесва  ми да  съм  УЧИТЕЛ. 

 Ето защо: 

 Да  си   УЧИТЕЛ   е  привилегия.  Получил  си невероятната 

възможност  “да  отваряш  очите”  на малки човешки  същества,  

които   те   гледат   с   доверие.    Изумителна,   но   и   смазваща  

привилегия.  Но ... привилегия!  

 Това  не  е  професия  за кариеристи. Роденията за учител  

не  мисли  за   началнически   постове ,  не   лази  към  шефските 

кресла,  не  копнее  за  “Стари планини”.  Това  не  е  професия  за 

лазене.  Това  е  професия  за  летене! 

 Можеш да бъдеш и всякакъв друг:  артист, лекар, психолог, 

треньор, съдия, майка, баща. Какъв ли още не?!  Възхитително е! 

И това е голямата скоба в изречението Да съм УЧИТЕЛ.. 
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  В    ръцете   ти   е   част   от   “глината”   на    бъдещето 

Моделираш   и  извайваш.   Клас  след  клас,  випуск  след випуск... 

След  години  един   от   “моделите”  те  спира  на  улицата  и ти 

казва само: ”Благодаря,госпожо!”... Има ли нещо по-мило от това? 

Може  би.  Във  всеки  случай  аз  не го знам.   Ето  го  и  големият  

въпросителен знак. 

          Създаваш  личности - още по-голям  въпросителен. Дали си 

научил децата на “а,б,...”,или си им вградил и нещо от изконните  

човешки   ценности  –   справедливост,   състрадание,   честност, 

вяра?  Без  тези  “а,б,..”  от  житейската азбука личността не е  

личност. 

  Даваш свобода! Удивителният знак в изречението  Да съм 

УЧИТЕЛ !  Не го ли можеш  това, загубен си.  “Малкото”  условие  е 

сам ти да си свободен.  Малкото голямо условие – пак удивителна. 

 Учиш се от учениците си.  Примиряваш се с правилото,  че 

ученикът винаги изпреварва учителя си. /Не само с  пъргавите си 

пръстчета по бутоните на компютъра./  Приемаш  тази мисъл и 

насърчаваш  осъществяването и.  Не  е  срамно – гордост  е, да  се 

оставяш  понякога  децата да те водят по пътя,  който без друго 

ти  си  им  посочил.  Точка  и  запетая . 

 Създаваш постоянно отбори от съмишленици.  Необходими 

качества:  родолюбие,   творчество,   приятелство,   търпение   и  
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последователност   /в огромни дози/.    Децата   раждат  свежи 

идеи,  обичат  риска  /дори да не го осъзнават напълно/,  само с 

търпението   и  последователността  не  се  спогаждат  често.    

Това  е  многоточието  в  изречението. 

  Дойде ред на запетайката. Ще я сложим  между  всички  

други   роли,   които    УЧИТЕЛЯТ     се   налага   да   изпълнява - 

медицинска  сестра,  ако  трябва  да  промие  ожулено  коляно; 

психолог,  ако   се  налага  да  пресуши  детските  сълзи; съдия, 

ако разрешава  справедливо  важен  спор...  Има място  за  още  

много  запетайки...,  но  да  преминем  по-нататък. 

 Остана  да  поставим   ударението.  Безспорно  то пада 

върху    партньорството    между    учителя  и   семейството – 

движещата  сила  на  успеха.  Това  е. 

 А къде да поставим точката?  Не знам.  Мисля , че това     

е  изречение  без  точка.  За  мен  поне  е  така ... 

 

         Философия на преподаването   

 Нашата динамична съвременност , с непрестанен прогрес 

на   науката   и  техниката,   поставя   като  глобален  проблем 

непрекъснатото обучение от най-ранна възраст и продължаване 

през целия живот. Осъзнавам звачението на началното училище 

в настоящето и едновременно с това, носещо в себе си бъдещето 

в сложен процес – изграждането на новия човек – творец. 
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 Убедена    съм,    че    мисията   на  началния  учител  е 

изключително значима и отговорна.   Считам, че тази  мисия  

не   може  да  се  реализира успешно без наличието на една от  

най-характерните  черти – целенасочеността  на човешката 

дейност. 

  Този проблем решавам в три аспекта: 

         ♥   Пълна   яснота   за   целите  и  задачите,  залегнали  в 

Програмата на І – ІV клас. 

         ♥  Точно   определяне  целите,  задачите  и  дейностите в 

единство при всеки  урок и занятие. 

         ♥  Целенасоченост в работата на учениците. 

 Изложените    възгледи    реализирам    в     резултатно 

организиране на личностноориентиран образователен процес 

със следните най-общи тенденции: 

         • Превръщане  на  ученика  в  център  на педагогическото 

взаимодействие. 

         •  Преминаване      от      абстрактно      познание      към 

практически знания, умения и компетентности. 

         •  Индивидуализация – откриване , уважение  и поощрение 

на индивидуалните различия. 

 

 Ваня Парашкевова        
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                           Образование и квалификация 
 

         • Дати (от-до)                                                      1994 – 1997  

                                                                                             Висше образование по специалността 

                                                                                             НУП с трудово обучение              

        • Име и вид на обучаващата или                    ФНПП към Софийски университет 

           образователната организация                   “Климент Охридски” 

        • Основни професионални                                  Начален учител със специалност „Трудово  

           умения                                                                    обучение”                                                      
•Придобита квалификация                               бакалавър 

 

                                                                                    

        • Дати (от-до)                                                       1995 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)
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    • Дати (от-до)                                                       2000 

                                                                                         Обучение по  програма “Стъпка по стъпка”                                                            

    • Име и вид на обучаващата или                     

       образователната организация                    Фондация “Програма Стъпка по стъпка” 

    • Основни предмети/застъпени                      Центрове за дейности, индивидуализация, 

       професионални умения                                      сътрудничество със семейството 

    • Наименование на придобитата                     

       квалификация                                                       Поддържаща квалификация 

 

                                                                                    

     • Дати (от-до)                                                         2004 

                                                                                            Методика на обучението по БДП – І - ІVклас 

     • 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  

        квалификация                                                         Поддържаща  квалификация 

    

 

 



   

                                  
10     10 

       • Дати (от-до)                                                     2006 

                                                                                           Обучение “Базови и специфични компютърни 

                                                                                           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, MS Power Point, 

           професионални умения                                   Internet 

        •  Наименование на придобитата               Поддържаща квалификация 

            квалификация 

        

                                                                      

        • Дати (от-до)                                                       12.02.2006 – 23.03.2007 

                                                                                             Курс за формиране на специфични умения за 

                                                                                             работа в училищни комисии по БДП 

        • Име и вид на обучаващата или                    Департамент  за информация и  

           образователната организация                   усъвършенстване на учители 

        • Основни предмети/застъпени 

           професионални умения                                    Разработване и защита на курсов проект 

        • Наименование на придобитата 

           квалификация                                                      Поддържаща квалификация 

         

           



 
 

 • Дати (от-до)                                                        2010 
                                                                                       Обучение “Специфични затруднения на 
                                                                                       способността за учене” 
• Име и вид на обучаващата или                      Сдружение”Професинолен форум  за 
   образователна организация                           образование”, Педагогическа академия-2010 
• Основни предмети/застъпени                
   професионални умения                                      Специфични затруднения при учене 
• Наименование на придобитата 
    квалификация                                                       Поддържаща квалификация 
 
 
 
• Дати(от-до)                                                           2011 
                                                                                       Семинар на тема”Интердисциплинарно 
                                                                                       проектно-ориентирано обучение в  
                                                                                       началното  училище” 
• Име и вид на обучаващата или               
   образователна организация                            РААБЕ България                                                                           
• Основни предмети/застъпени    
   професионални умения 
• Наименование на придобитата  
   квалификация                                                         Поддържаща квалификация 
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          Области   на  професионално развитие 

 І  Качествено образование 

        ♥  Считам,    че    качествено    образование   се   реализира   чрез 

съвременна  организация  на   учебната  среда.  Тя  поставя  ученика в 

центъра   на   педагогическите    взаимодействия   с  възможности   за 

активно  учене  и  конструктивно поведение.  Нараства способността  

за решаване на проблемите в реалния живот, развиват се на по-високо 

ниво уменията  за  критично  мислене. Активната позиция акумулира 

сътрудничеството,  споделянето на мисли и чувства,  изказването  на 

мнения, отстояването на позиция, чувството за значимост.  

                                                                                                                      

 

 

                                                                               Класната  стая очаква 

                                                                   своите най-малки ученици 

--                                                                 първокласниците. 
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          ♥  Повишавам     ефективността    на     учебния    процес    чрез 

създаване на интерактивна среда , която позволява свобода на  избор  

и  изява  на   всеки ученик,  висока  активност   и  самостоятелност.  

Децата   имат  възможност   за  избор  на  дейности.   Провокира   се  

тяхното   мислене  и  познание.  Те  разсъждават, експериментират, 

откривателстват, създават проекти, формират умения за работа в 

екип. 

 

                        Началото  на 

                        учебния  ден 

                                       13 

  

             

 

 

 

 

   

 

 

 
  



         ♥ Висок  академичен успех постигам в работата по центрове 

за  дейности.  Тук   личният  избор  за  алтернатива  води  до  силна 

вътрешна   мотивация.                       
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       Резултатите от екипната 

 работа в  центровете  се  пред- 

 ставят  от  децата с радост и  

 удоволствие – любим и очакван 

 момент. 
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        ♥ Убедена съм, че за високия успех на всяко дете съществена 

предпоставка е уважението и вярата  ми  към  неговата  личност, 

демонстриране     на    високи     очаквания     и    поощряванe     на 

индивидуалните   усилия.   В   партньорските     взаимоотношения 

стимулирам  културното  многообразие  и  ценя различията. 

 

         ♥ В  моята педагогическа  практика определено място заема 

формиращото  оценяване:   акцентирам  върху силните страни на 

всяко  дете ;   забелязвам  и  най-малкото   му  постижение,  за  да 

стимулирам   желание  за  преодоляване  на  трудностите; работя 

върху  грешките  с  индивидуален  характер;   получавам   обратна 

информация  от  родителите  чрез  портфолиото  на всеки ученик. 

Така   проследявам   динамиката   на    развитие   на   успехите   и 

затрудненията .  Ето  как – учител,  ученик  и  родител, по   всяко 

време  могат  да  се  информират  за   постигнатото   равнище  на 

успеваемост,  възпитание  и  развитие. 

 

         ♥ В  класа  ми  като  отворена  система   влияят   различни 

фактори,   като  при  обучението   и   възпитанието   на    децата  

мои    най-добри      помощници      са     родителите.      Активното   

взаимодействие  между   мен,   учениците   и  техните  семейства,  

непрекъснатият  диалог   и  сътрудничество   дава  усещането  за 

принадлежност към обща  кауза,  интереси  и  ценности ,  такива,  

каквито  животът  изисква. 
 



ІІ  Професионално развитие 
 

 Добрата  педагогическа практика се прави от добрия учител – с 

богат  опит  и знания,  който умело съчетава традициите с новостите. 

Професионалното ми развитие е свързано с глобалния въпрос на нашата 

съвременност  за  непрекъснато обучение. Осъзнавам отговорността  си 

пред  обществото, че  трябва  да  съчетавам  компетентност с красиви 

човешки  качества.  Чрез  изучаване  на  съвременните   постижения  на 

педагогическата   теория  и практика,  чрез  използването на достъпни 

информационни   технологии,   системно  и  целенасочено  се  стремя  да 

внасям  положителни  корекции  в  своята  дейност. 

                                                                           

                                                                               

 

                                                                           Удовлетворение в работата 

                                                                      намирам,    когато   изпращам 

                                                                      знаещи,    можещи,    търсещи, 

                                                                      самостоятелни        личности, 

                                                                      подготвени  за предизвикател- 

                                                                      ствата  на  новото  време.  

                                                                           Спокойствието,  радостта, 

                                                                      признателността    и    непод- 

                                                                      правената    детска   обич   ме 

                                                                      правят   истински  щастлива. 

                                                                       

                                                                              Ваня Парашкевова                                            17 


