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Раздел 1.  За учителя 
 Име: Яница Стоименова Алексиева 

 Длъжност: Учител по математика и 

информационни технологии в Обединено 

училище „Иван Вазов“ 

 Образование: висше ;  

степен- бакалавър; специалност- Педагогика на 

обучението по математика и информатика  ; 

 Диплома серия ЮЗУ  № 005468 от 2019 г., от ЮЗУ 

,,Неофит Рилски’’, гр. Благоевград ; 

 Общ педагогически стаж: 4 години 

 Контакти 

Служебен адрес: с. Алдомировци , 

ул. ,,Иван Вазов’’ 9 

       Телефон: 0876141066 

 Майчин език Български език 

 Други езици   Английски език 

 Писане Добро ниво 

 Разговор     Добро ниво 

 

 Четене     Добро ниво 
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 Способност за работа в екип 

 Коректност 

 Отговорност 

 Организираност 

 Способности за предаване на опит и обучение на екип 

 Позитивна, създаваща позитивна среда около себе си 

 Мотивирана и умееща да мотивира за успех

Раздел 2. Педагогически практики 

 

Философия на преподаването 

 

Моята философия за обучението е свързана с разбирането ми за 

преподаването като процес , в който същественото е добрият 

контакт с ученика, създаването на добра атмосфера, 

възпитаването в математическо мислене и аналитичен подход 

при решаване на различни казуси. Умението да се създадат 

възможности за истинско, дълбоко размишление върху 

проблемите, изграждането на логическо мислене, е в основата на 
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схващането , че същността на знанието е в неговото приложение. 

За да бъдеш добър преподавател, според мен, е необходимо не 

само да владееш учебния материал, но и да бъдеш човек, обърнат 

с поглед напред, да обичаш работата си и да имаш призванието 

учител. 

 

Раздел 2. Педагогически практики 
 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ 

 

1. Изпълнявам в рамките на работния ден преподавателска 

дейност в 

зависимост от утвърдените нормативи. 

2. Изпълнявам задачи, възложени по компетенции, съгласно 

изискванията на КТ, ЗНП, ППЗНП и други нормативни актове. 

3. Отговарям за правилното водене и съхранение на учебната 

и училищната документация в съответствие с изискванията 

на нормативните актове. 

4. Спазвам всички задължения при изпълнение на 

възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ. 

5. Спазвам Правилника за вътрешния трудов ред. 

6. Повишавам професионалната си квалификация. 

7. Методите ми на оценяване са различни в зависимост от 

класа и отделния индивид. Например, когато преподавам в 

7 и 12клас наблягам на тестовото оценяване, за да са 

подготвени учениците за НВО и ДЗИ. За по-добра 

успеваемост ежеседмично два дена провеждам 

консултации с ученици. За перманентна и пълна 
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информираност и за улеснение на родителите, редовно 

водя електронния дневник, който училището поддържа 

Раздел 2. Педагогически практики 
 

Основни функции 

През учебната 2019/2020г. съм класен ръководител на 5 клас 

и преподавател по математика в 5,6,7 и 8 клас, по 

Информационни технологии в 5 и 6 клас и Дигитална 

математика в 2-ри клас.  

 

 Планирам и подготвям учебния процес; 

 Поставям ясни критерии за оценяване на писмените работи и 

тестове.; 

 Участвам в Комисията по Етика, Квалификация на 

педагогическите специалисти; 

 Оказвам методическа помощ на колеги от други направления 

за работа с компютър и за използване на информационните 

технологии за постигане на по-добри резултати; 

 Провеждам консултативна дейност с ученици и родители и 

ежеседмични сбирки с колеги от МО; 

 Старая се да имам съвременен подход на преподаване и 

комуникация.  

 Използвам подходящи образователни стратегии, методи и 

техники, които : 

 дават оптимален резултат в конкретната учебна 

ситуация; 

 мотивират учениците и стимулират личностното им 

развитие; 
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 реализират вътрешнопредметни и междупредметни 

връзки; 

 Изграждам общи знания, умения и отношения и ценности във 

всяка ученическа възраст; 

 Формирам положителни нагласи към ученето като ценност; 

 Оценявам и отчитам постиженията на учениците и на учебния 

 процес; 

 Опазвам живота и здравето на учениците; 

 Вземам участие в курсове и семинари с цел повишаване на 

квалификацията и поддържане на съвременно и актуално 

ниво на преподаване ; 

 Формирам у учениците толерантност умения за работа в екип 

и мултиетническа среда; 

Раздел 3. Методика на преподаване 
 

В центъра на учебно-възпитателния процес поставям ученика 

с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност – 

да решава проблеми, да твори, да бъде самоуверен, да се учи 

от грешките си. Използвам подходящи образователни 

техники и различни методи на преподаване в зависимост от, 

учебните планове и програми, специфичното за учебния 

предмет съдържание. В уроците си използвам педагогически 

технологии с насоченост към активиране и оптимизиране на 

работата с учениците. Такива най-често прилагани технологии 

са: 

 технологията на груповата работа 

 игровите технологии 

 задачи със състезателен характер. 
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Изключително важна за мен във всеки 

урок е нагледността. В процеса на учене се старая да  

поддържам подходяща за работа атмосфера. 

Формирам у учениците разбирането за ученето като 

съзнателно усилие, изискващо организираност, 

самодисциплина, самостоятелност и отговорност. 
 

Раздел 3. Основни методически средства 

 

 Образователни учебни планове, програми и учебно-

методическа литература; 

 Работя с учебниците на издателство,,Булвест’’ и „Просвета“, 

тъй като снимковия материал е ясен и има образователна 

стойност за индивидуалните особености на нашите ученици; 

 Използвам табла, технически средства и материали 

подходящи за възрастта на учениците; 

 Използвам електронни учебници; 

 Използвам сборници и тестове; 

 Диагностични средства за оценка, индикатори и критерии за 

оценяване ( самостоятелни работи , тестове) ; 
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Раздел 3. Бъдещи планове 

 

 

 Посещаване на курсове и обучения в областта на 

педагогиката; 

  Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на 

подходящи, нови и интересни методи, средства и материали, 

подходящи за съответната тема; 

 Насочване вниманието на учениците върху използването на 

информационните технологии в тяхното образование по 

всички учебни предмети – подбор на информация, 

презентации, селекция. 

 Развитие на други иновативни методи на обучение. 

 В рамките на философията за „учене през целия живот” всеки 

човек, независимо от професионалната област, не трябва да 

спира своето развитие. 
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Раздел 4. Извънкласни и извънучилищни 

организационни дейности 

 

ПРОЕКТИ 

Клуб по роботика „ The Pixels“ 
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