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Образование и обучение 

Средно образование: Руска езикова гимназия „ Васил Левски” гр. Бургас 

Висше образование: Университет  „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен,  

Специалност:  Начална училищна педагогика.Специализация : Музика 

Магистър 

Професионална – квалификационна степен-  III ПКС  

Директор на ОУ „ Христо Ботев”- „Всичко в името и съществуването на учебното заведение.” 

Главен учител в ОУ „Христо Ботев” кв. Сарафово. 

      Организационни технически умения и компетенции 

Организационни умения и компетенции – отлични; Работа с Windows, Microsoft Office, Internet, умение за работа с интерактивна дъска, 

електронни учебници… 

       

 

 



 

 

 

Философия на преподаване 

Работя като начален учител в ОУ „ Христо Ботев” кв. Сарафово  от  1993  година. Това е работата, която  обожавам.   Щастлива съм, 

защото работя това, за което съм мечтала и което обичам. Непрестанно се старая да уча и надграждам знанията и уменията си в интерес на 

моите ученици. 

Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно 

знанията и опита си, да умее да приема съвети, да приема критика. Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност. Моята философия 

за образованието поставя в центъра ученика. Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на 

учене. Моето убеждение е, че е необходимо индивидуалните различия да се разпознават, уважават и дори поощряват. Аз смятам, че всички 

ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва 

заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на ученика. Трябва да работим в посока за активно включването на 

учениците в процеса на учене, да мислят, да откриват и развиват таланта и способностите си, да им дадем съвет и помощ, винаги когато имат 

нужда.  

      Усещам това, което правя като призвание и върша работата си с удоволствие. Стремя се да бъда пример за подражание.  Държа на 

дисциплината и съм достатъчно взискателна към знанията,  като оценявам свободата на мислене и поощрявам идеите. Създавам ясни и точни 

правила за поведение без да ги променям. 

        Децата трябва да ми вярват, а аз трябва да  оправдая  тяхното доверие! 

        


