
Румяна Тропчева
Това е моята витрина на професионални постижения. Тя е винаги отворена, защото съм 
от учителите, които са готови за нови предизвикателства. Te ни правят по-ефективни 
там, където е нашето място – класната стая- те ни доближават до онези към, които е 

насочена нашата работа – учениците.Това е моята витрина с професионални постижения, 
но и мястото, където ще споделям своите търсения и своите битки. Добре дошли! 
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УЧИЛИЩЕ

ОУ"Н.Петрини"

КЛАСОВЕ

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Английски език /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Проект "Обичам моето училище" за интериорен дизайн на благотворителна организация 
Лайтсорс

Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” / Програма 
“Квалификация на педагогическите специалисти” / Проект "Твоят час" / Проект "Успех" /

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ



ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПГ Васил Левски

МАГИСТЪР

ПУ Паисий Хилендарски

НУП

Английска филология

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

Директор

15/09/1997 - 27/08/1999

ОУ "Николай Петрини" гр. Ямбол, учител

01/09/2010 - 00/00/0000



ОУ "Николай Петрини" гр. Ямбол- директор

15/09/1999 - 01/09/2010

СУ "Св. Климент Охридски" гр. Ямбол -учител

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Общуване с хора / Емпатия /

Умение за слушане.Асертивност. Преценка на решенията.Професионално отношение към 
служебните ангажименти.Упоритост, колегиалност и екипни 

умения.Отговорност.Коректност. Организираност.Добри комуникативни умения за 
общуване, въздействие и взаимодействие.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Директор на ОУ "Николай Петрини" гр. Ямбол.Умея да привличам вниманието, да 
провокирам, мотивирам.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Microsoft Office Word;Microsoft Office Excel;Microsoft Office Power Point;Internet.Работа с 
компютри и ИТ 1-4 клас

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Възприемане на детето като ценност * Откриване на детската индивидуалност в 
груповата общност * Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми * 



Осигуряване на среда стимулираща детската активност и развитие * Изграждане на 
социални умения за общуване и адаптация * Разработване на иновативни начини за 

използване на технологиите за обогатяване на учебната среда, които както и да 
насърчават технологичната грамотност, така и да водят задълбочаването на знанието и 

формиране на компетентности за създаването на знания.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Участие в екипи за създаване на сценарии, организиране и реализиране на класни, 
извънкласни училищни тържества и мероприятия.

Квалификации и обучения
УДОСТОВЕРЕНИЕ

16/03/2019

Административна компетентност на директора

УДОСТОВЕРЕНИЕ

21/06/2018

Изграждане на ефективна училищна среда

УДОСТОВЕРЕНИЕ

08/06/2017

Изграждане на ключовата компетентност "Инициативност и предприемчивост" в начален 
етап на училищното образование



СЕРТИФИКАТ

14/03/2014

Контролна дейност на директора и пом.-директора на училището

СЕРТИФИКАТ

25/02/2013

Новият формат за НВО в края на 4 клас

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПКС

13/11/2019

НУП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

23/03/2017

Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на ЗПУО и държавния 
образователен стандарт за приобщаващо образование

СЕРТИФИКАТ

10/06/2015

Предизвикателства и нови моменти в закона за ПУО



УДОСТОВЕРЕНИЕ

21/12/2018

Учителско портфолио 

СНИМКИ (9)

квалификации и обучения

Оценка на учениците



РАЗБИРАТЕ ЛИ ПРЕПОДАДЕНИЯ ВИ МАТЕРИАЛ?

0 
%

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Моята философия за образованието поставя в центъра ученика с неговата познавателна, 
емоционална и творческа дейност: да решава проблеми, да твори, да бъде самоуверен, 
да се учи от грешките си. Отчитам ролята на семейството и смятам,че трябва заедно да 
работим върху развиването на индивидуалните потребности на децата. Те трябва да се 

учат от преживяванията,събитията от реалния живот, които са значими за тях. 
Отговорността за децата е главният ми приоритет. Старая се да имам съвременен подход 

на преподаване и комуникация, за да изградя знаещи и можещи личности, с утвърдена 
ценностна система-личности, които ще могат да отговорят на високите европейски 

стандарти. Формирам у децата разбирането за ученето като съзнателно усилие, 
изискващо организираност, самодисциплина, самостоятелност, отговорност.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

С методите си на преподаване учителят се стреми да обхване всички деца от групата 
чрез – фронтални групови и индивидуални занимания и да накара всяко дете да се 

чувства специално. Да се използват материали за работа съобразно възможностите и 
уменията на децата. Дидактичните подвижните и музикалните занимания осигуряват по-

благоприятна обстановка за учене чрез игра. Важно условие за усвояване на знания и 
умения е детето да види и да усети. За това помагат наблюдението и демонстрацията. За 

развитието на нагледно-образното и логическо мислене могат удачно да се използват 
разказът и беседата.



ОБРАТНА ВРЪЗКА

Изключително важно е учителят да има връзка с всеки от родителите на своите ученици, 
защото в тази възраст е изключително важно за подрастващите да живеят в свят с 
уеднаквени ценности. Затова редовно провеждам родителски срещи и телефонни 

разговори с родителите на своите ученици. По този начин по-лесно и успешно достигам и 
до самите тийнейджъри и техните потребности. Стремя се да имам индивидуален подход 

към всеки ученик и да му помагам да достига по-високи резултати.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката, методиката на 
преподаване, иновативни и интерактивни методи на преподаване по различните учебни 
дисциплини от начален етап на обучение.•Усъвършенстване на уменията за планиране и 

подбор на подходящи, нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за 
различните теми по учебни предмети.•Създаване и работа по различни учебни, 

училищни, национални и международни проекти и инициативи.•Развитие на други 
иновативни методи на обучение.•Участие в различни национални и международни 

педагогически форуми, семинари, конференции и четения.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Старая се да отговарям на потребностите на учениците си да познавам характерните им 
особености за да мога да се справям с изникващите проблеми в часовете и не само. 

Силна страна – емпатията и стремежът към самоусъвършенстване. Учениците ми приети 
във ВУЗ-ове и благодарностите им към мен години по-късно. - мултисензорно учене; - 

интердисциплинарен подход Най-важно е да не се отказваш и да се самообучаваш през 
целия си живот. Свободата е най-важна но трябва да можеш да я използваш. Чрез 
допълнителна работа с тях. Отговарям на въпросите им честно и навреме. Правя 

индивидуални програми за такива деца. Уважение взаиморазбиране и търпимост. - 
Университетът не дава реална подготовка за практиката. - Уважението се печели с труд 



и доверие а не се получава по презупмция. - Работата спори когато искаш да я вършиш. - 
Преподаването отдавна не е статичната работа при който един възрастен стои пред 

дадена група тийнейджъри и им „налива знания“. Преподаването е активен процес на 
приемане и предаване на информация. Благодаря!


