
Енчо Енчев
Учителската професия е все по-динамична и ангажираща. Постоянното развитие на ИТ 
налага учителят да бъде в крак с тенденциите които са водещи. Децата като цяло и в 

частност учениците се интересуват изключително от всякакви иновации в смарт 
технологиите. Това обуслява и навлизането на все повече ИКТ в образованието ако 
учителят иска предметът му да е интересен. Главната цел на добрия учител е да 

предизвика любопитството на учениците към своя предмет. Толерантността емпатията и 
честността са в основата на добрите взаимоотношения между учител и ученик. Това 

налага учителят да се самоусъвършенства постоянно и да учи през целия си 
живот.Добрият учител е този който успява чрез преподаването си да осигури на 
учениците си възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната 

стълбица. Това е една от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде 
тласък на нови процеси в обществото.Учителят играе изключителна важна роля в 
развитието на образованието - без добри учители няма да има прогрес не само в 

системата но и в държавата и в обществото. Той трябва да е лесно обучаем да се стреми 
към развиване на нови практики да се учи през цялата си кариера да променя подхода си 

в зависимост от учениците си да притежава умения за боравене със съвременните 
технически постижения умения за работа в екип да притежава отлични управленски и 

комуникативни възможности. Тоест да повишава квалификацията си и да придобива нови 



умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.
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Пети клас / Шести клас / Седми клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Математика / Информационни технологии /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Мултимедиен свят /

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

МГ Атанас Радев

МАГИСТЪР

ПУ Пайсий Хилендарски

специалност-"Математика и информатика"

МАГИСТЪР

Тракийски университет- Стара Загора



специалност-"Информатика и ИТ"

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

Помощник- директор по учебната дейност

05/06/1980 - 14/09/1980

АПК"Д. Димов"

09/02/1988 - 01/05/1992

Завод "Сила"

01/09/1984 - 01/02/1988

Начално Училище "Х. Смирненски"- учител по математика

15/09/1978 - 18/06/1979

Начално Училище с. Жребино- учител по математика

15/09/1980 - 31/08/1981

Начално Училище с. Жребино- учител по математика

01/10/1979 - 04/06/1980

Начално Училище с. Козарево- учител по математика

01/09/1981 - 01/09/1984



Начално Училище с. Симеоново- учител по математика

01/07/1992 - 18/09/2003

Община Ямбол

08/09/2003 - 00/00/0000

ОУ"Николай Петрини"

17/03/2003 - 31/08/2003

ОУ"Хр. Смирненски"

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Общуване с хора / Емпатия /

Добри комуникативни умения, добра работа в екип, лоялност, отговорност, коректност, 
организираност.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Помощник- директор по учебната дейност в ОУ "Николай Петрини".Ръководител 
компютърен кабинет.Организира изпълнението на учебните планове  и програми и 

контролира спазването им.Ръководи учебната дейност.Организира провеждането на 
изпити.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ



Microsoft Office packageРабота с локална мрежа и Internet.Работа с база 
данни.Инсталиране и обновяване на програмното осигуряване.,

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Oсигуряване на среда стимулираща детската активност и развитие. Педагогическо 
взаимодействие чрез разнообразни форми.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
00/00/0000

за завършено обучение по безопасност и здраве при работа

УДОСТОВЕРЕНИЕ

10/06/2011

Изграждане на ефективна училищна среда

УДОСТОВЕРЕНИЕ

21/12/2018

Обучение за работа със софтуерната платформа "Учителско портфолио"

СЕРТИФИКАТ



00/00/0000

обучение за  работа с делегирани бюджети; Подпомагане въвеждане на делегирани 
бюджети

СЕРТИФИКАТ

15/12/2012

повишаване уменията на учители, преподаващи на деца със СОП

00/00/0000

Предизвикателства и нови моменти в закона за ПУ образование

СЕРТИФИКАТ

00/00/0000

Специализирано обучение относно общ регламент за защита на личните данни

СНИМКИ (7)

квалификации и обучения
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Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Взаимното доверие между родители и педагогическия екип е един от най-важните 
фактори за осъществяване на ползотворна и ефективна работа. Доверието се изгражда с 

откритост съпричастност и взаимно уважение.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Привърженик съм на модерните методи на преподаване – методът на Монтесори 
интерактивни игри и уроци мултимедийни презентации уроци на открито ролеви игри и 

интердисциплинарни уроци. Смятам че учителят трябва да е близо до учениците си а 



това се постига най-често чрез игрово обучение. Традиционните методи на обучение са 
закостенели и трудноразбираеми за учениците от прогимназията.

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 независимо дали съм им класен ръководител 
или само преподавател. 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.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

През изминалите години забелязвам че се променят не само учениците и поколенията но 
и самата професия – тя включва в себе си все повече и повече нови компетенции и 

изисквания към учителя от горна степен. Динамичната среда на работа бързо 
изменящите се технологии поставят пред мен нови изпитания и изискват нови 

компетенции. Старая се на моите гимназисти никога да не им се налага да прибягват до 
получаване на знания извън системата и да давам отговори на всичките им въпроси 

каквото и да ми струва това в личен план.


