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ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 

 

Име:                              Йорданка Александрова 

  

Адрес:                           гр. Ямбол к-с”В.Левски”      
                                        бл.10 вх.А ап. 1       

Дата на раждане:       05.06.1958г. 
  

GSM:                               0894322926 

E_mail:                            yordanka_aleksandrova@yahoo.com      

 



ОБРАЗОВАНИЕТО Е ТОВА, КОЕТО 
ОСТАВА, КОГАТО ЗАБРАВИМ ВСИЧКО, 

КОЕТО СМЕ НАУЧИЛИ В УЧИЛИЩЕ.” 

Алберт Айнщайн 

 



ПРЕДСТАВЯНЕ 

  Начален учител-Старши възпитател в начален етап 

  29г.трудов стаж 

  26г.педагогически стаж 

  Възпитател на 6-ти клас 

 

 Усещам това което правя, като призвание и върша 
работата си с удоволствие. 
 



ПРЕДСТАВЯНЕ 

  Отговорността за децата е главният ми приоритет. 
  Добронамерена съм към колеги,ученици и родители. 
  Държа на коректно,позитивно общуване и 

сътрудничество. 
 



ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

  2011Г.-2012Г.                         СУ”Св.Климент Охридски” 

                                                    Начален учител.Специалност-                 

                                                  Начална училищна педагогика 

 

  1996г.-1997г.                  „Тракийски университет”Ст.Загора- 

                                    Съвременни дидактически технологии 

 

  1979г.-1984г.                     СУ”Св.Климент Охридски”- географ,   
        икономогеограф по население и селища,  
        учител по география 

         с втора специалност педагогика. 
  

 



ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

 
От15.09.2013 до сега       ОУ”Николай Петрини”гр.Ямбол 

                                                      старши възпитател ПИГ 

 

15.09.2012-15.09.2013            ОУ”Христо Ботев” гр.София 

                                                      старши възпитател ПИГ-1 клас 

 

15.09.2011-15.09.2012            ОУ”Васил Левски’гр.София 

                                                     Старши възпитател ПИГ-2 клас 

 

01.09.1988-07.09.2000            ОУ”Николай Петрини”гр.Ямбол 

                                                     учител по география 

 

01.09.1984-01.09.1988            ТХВП”Г.Димитров”гр.Ямбол 

                                                     Учител по география 

 



ОТГОВОРНОСТИ 

 Нормално протичане на учебно-възпитателната дейност в ПИГ; 

 

 Контрол на качеството и ефективността на учебно-възпитателната 
дейност; 

 

 Анализиране на резултатите от написаните домашни,отразяващи 
ефективността на проведените занятия; 

 

 Съхранение на документацията,отчитаща учебно-възпитателната 
дейноств ПИГ 

 

 Спазване на седмичното разписание 

 



ОТГОВОРНОСТИ 

 Осигуряване на нормални условия за провеждане на всички видове 
дейности в ПИГ 

 Контрол за стриктно изпълнение от учениците на поставените им от 
класните ръководители задачи; 
 Проверка присъствието на учениците; 
 Редовно водене на документацията в дневника; 
 Организиране обяда, отдиха и спорта; 
 Организиране и провеждане самоподготовката по 
общообразователните предмети; 
 Провеждане ежедневно 2 часа дейности по интереси. 
 



КОМПЕТЕНЦИИ И ФИЛОСОФИЯ НА 
ПРЕПОДАВАНЕТО 

 
Добър е не този възпитател, който подсказва на учениците си 

домашната работа, а този който съумее да предизвика 
интерес и умение към самостоятелна работа. 

 



КОМПЕТЕНЦИИ И ФИЛОСОФИЯ НА  
ПРЕПОДАВАНЕТО 

 

Във всяко дете има скрит талант и началният учител 
е този който е длъжен да го реализира.Моята 
философия на образованието е да се фокусирам 
върху индивидуалните способности на учениците в 
процеса на обучение. 
 

Всички ученици имат силни страни и целта на 
образованието е да ги открива и развива,за да 
се постигнат положителни промени в 
личността на младите хора. 



КОМПЕТЕНЦИИ И ФИЛОСОФИЯ НА 
ПРЕПОДАВАНЕТО 

 

Поощрявам учениците, които работят по-бавно и 
несугурно. 

Ценя свободата на мислене. 
Убедена съм,че децата са най-важната ценност 
на нашето общество. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 


