
Петя Атанасова Порязова
В моят живот  учителите са били едни от най-вдъхновяващите хора, чиито образи, 

истории и знания ме водят и до днес. Добрият учител умее да бъде себе си, да носи 
светлина, да вдъхновява и все пак да е водач на толкова различни един от друг хора. 
Освен това ежедневната среща с млади хора е извор на енергия, която те поддържа 

млад! Учениците винаги ще те държат в час с новото и актуалното.Да бъдеш учител е 
огромна отговорност, която идва не само от материала, който преподаваш, но и 

цялостното ти поведение като личност. Един учител оказва влияние с всяка част от себе 
си – доказано влиянието върху децата на учителите е най-голямо след това на техните 
родители.Да си учител означава да се развиваш ежедневно! Така че, ако за теб е важно 

да израстваш непрекъснато, да се учиш и да бъдеш по-добър всеки ден в това, което 
правиш – то да бъдеш учител е точно за теб! Но да бъдеш учител е нещо повече от 
професия! Вдъхновението, което носиш у себе си, несъмнено оказва влияние върху 
учениците и това е безценно! Обичам да преподавам, създавам и разпространявам 

щастие и позитивност чрез работата си с децата, защото вярвам, че за развитието на 
потенциала на всяко дете е най-важна средата. За мен учителството е ПРИЗВАНИЕ И 

МИСИЯ, а не професия. Вярвам, че на този свят няма случайни неща, затова приемам, че в 
подходящия момент то просто ми се случи. 
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Пети клас / Шести клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Компютърно моделиране и информационни технологии.

Математика / Технологии и предприемачество / Информационни технологии /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Група в проект "Подкрепа за успех"-Математика е лесна и интересна./6 клас/

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ОУ "Й. Йовков"

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТХВП гр.Ямбол

БАКАЛАВЪР

Бургаски свободен университет- учител по математика и информационни технологии

БАКАЛАВЪР



Тракийски Университет -Стара Загора , факултет Техника и Технологии.Специалност - 
автоматика и компютърни системи.

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

Учител по математика и информационни технологии

Работя като учител по математика  и информационни технологии  на 5-7клас в 
ОУ"Николай Петрини" гр. Ямбол.

15/09/2021 - 29/07/2022

ОУ "Н. Петрини"-гр. ЯмболУчител по математика на 6а, 6б клас.Учител по КМИТ на всички 
5 класове-2 група.Учител по ИТ на всички 6 класове и на 7 г и 7д клас

15/09/2020 - 30/06/2021

Учител по математика и ИТ на учениците от 5-7клас.Работя по проект "Подкрепа за успех" 
с 6 клас- занимания по интереси по математика , като името на групата ми е 

"Математиката е лесна и интересна".Имам щастието да бъда за първи път класен 
ръководител на 5"а" клас .

15/09/2022 - 30/06/2023

Учител по математика на 6 б , 7 а, 7 б клас.ИУЧ математика 7 а, б, в, г, д клас.Подготовка 
за НВО по математика.Класен ръководител на 7 а клас.

07/10/2019 - 03/02/2020

Учител по общообразователен предмет в ОУ "Н.Петрини"-гр.Ямбол.Преподавах 



технологии и предприемачество на 5 и 7 клас.Замествах за 1 месец преподавател по 
математика на 7 клас.Водих 2 групи по проект "Подкрепа за успех " по математика - на 5  

и 7 клас.

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Общуване с хора /

Комуникативност, толерантност, емпатия, способност за работа в екип, умения 
заорганизиране на обща работа и разпределяне на функциите и задълженията, умения 

засправяне с конфликти, водене на кореспонденция.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

 Организация на съвместни дейности, разпределение нафункции и задължения, 
гъвкавост, инициативност.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
УДОСТОВЕРЕНИЕ



12/07/2021

STEM обучението в начален и прогимназиален етап

ДИПЛОМА

00/00/0000

Диплома за висше образование

КВАЛИФИКАЦИЯ

23/09/2019

Завърших едногодишен квалификационен курс в Бургаски свободен университет за 
учител по математика и информатика.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

30/10/2020

Обучение на тема: "Компетентностният подход в обучението".

УДОСТОВЕРЕНИЕ

17/12/2021

Обучение на тема: "Компютърно моделиране и информационни технологии за 5 клас"

УДОСТОВЕРЕНИЕ

14/12/2021



Обучение на тема: "Създаване на електронно учебно съдържание по математика в 
прогимназиален етап".

СНИМКИ (6)

квалификации и обучения

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Учителите с право се считат за най –ценния фактор в училище, който влияе върху 
процеса на учене. Нужен е добър учител, за да подготви добър ученик. Всичко се свежда 

до способността да знаеш какво преподаваш и как да го преподаваш. Учителят този, 
който трябва да намери подхода към всеки ученик, да открие неговите силни страни и да 
ги използва максимално в часа, за да може да улесни намирането на пътя за усвояването 



на знанията и да накара ученика да се чувства пълноценно. Мотивацията е в основата на 
всяка човешка дейност. Добрият учител мотивира учениците си, за да успее да постигне 
това, което иска. Адекватната нагласа на учителя за изпълнението на възпитателната 

роля: успешно справяне с конфликтни и стресови ситуации, готовност да променя своите 
позиции, възгледи и убеждения в резултат от общуването с учениците Няма добри или 

лоши методи и похвати, има такива, които учителят е подбрал подходящо за съответния 
клас, съответната възраст и съответното учебно съдържание. Ето някои от тях : -
изследователска дейност –учене чрез откриване и чрез правене. самостоятелно , -

формиране на умения за самооценка и рефлексия. -интерактивни методи. -теоретични и 
слухови упражнения съобразени с възрастта и индивидуалните способности на всеки 

ученик.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Използвам разнообразни методи за преподаване на достъпен език • Работя с по голямата 
част от учениците в класа • Обогатявам учебния процес с интересни факти и 

занимателни елементи • Посредством учебния процес възпитавам у учениците 
организираност, самодисциплина, самостоятелност, отговорност • Поощрявам и 

учениците, които работят бавно и несигурно • Поставям ясни критерии за оценяване на 
писмените работи и тестове • Проверявам редовно домашните работи на всички ученици 

• Притежавам теоретични знания за съответния етап по предметите, по които водя 
самоподготовката на учениците • Познавам учебните програми по предметите, по които 

се осъществява самоподготовката на учениците. Планирам и подпомагам 
самоподготовката на учениците за учебния ден, организирам и провеждам възпитателно 
образователния процес в условията на позитивна учебна среда. • Познавам и прилагам 
подходящи методи, средства и материали при реализиране на възпитателната дейност 
Приложение 3 • Оказвам противодействие на агресивното и антисоциално поведение.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Доверителните отношения между учениците и учителя се появяват ако учителят:  



Забелязва, зачита и уважава личността на ученика, проявява съчувствие, отзивчивост и 
съпреживяване (емпатия).  Подбира и структурира учебното съдържание в тясна 

взаимовръзка с интересите и способностите на учениците си.  Подпомага ученика в 
ориентирането в учебните ситуации, мобилизира капацитета му за изпълнение на 

поставените образователни и възпитателни задачи.  Изгражда уменията си да води 
диалог с учениците си.  Опознава по-добре класа си.  Разкрива творчеството и добротата 
в учениците.  Разнообразява извънкласните занимания и часа на класа.  Участва в живота 

на учениците по неформален начин.  Има емоционална устойчивост, което не винаги 
обаче е изцяло контролируемо от самия учител, а понякога зависи и от много външни 

фактори. Доверието между родителите и учителите  Погледите на учителят и родителят 
са насочени към една цел – ученикът. Да има доверие между родител и учител е 

задължителен момент, понеже това предполага да се развие добра атмосфера на 
комуникация, взаимоотношения по между им.  Безспорно доверителните връзки между 

родителите и учителите се изграждат на основата на отношенията на учителя към 
детето на даден родител. Всеки родител желае най-доброто за детето си и като усеща и 
вижда позитивно отношение от учителя към неговото дете, родителят е склонен да му се 
довери.  Препокриването на очакванията и реалните резултати, забелязани от родителя 

спрямо учителя, също е предпоствака за изграждане на доверие помежду им.  
Подпомагането на учителя от родителя, подкрепата, която учителя получава от него при 

обучението и възпитанието на детето/ученика създава доверителни отношения, така 
родителят и учителят стават вече добри партнори.  Родителят се доверява и тогава, 

когато е впечатлен от индивидуалните и професионалните качества на учителя.  Това 
дали ще възникне доверие между родител и учител не зависи изцяло и само от учителя, а 

желанието трябва да е двустранно.  Важно е родителят да има доверие в училищната 
институция. Училището е мястото, на което се събират учениците, учителите и 

родителите. И у всеки от тях стои простата нужда да бъдат човешки същества. Присъщо 
на човеците е да се свързват помежду си, да си поделят тежката работа и да се 

насърчават в трудни моменти, но най-вече да споделят и да се учат един от друг . 
Децата, родителите им и техните учители имат нужда от едно разбиращо, топло и уютно 

училище, където всички се поздравяват с обич и пожелание за успешен ден, където 



грешките са част от ученето, където грижата за другия е част от любовта към себе си, 
където децата се учат от възрастните, но и възрастните се учат от децата.В училище 

всяко човешко същество има нужда да открие отговори на простите и едновременно най-
дълбоки въпроси : Кой съм аз? Откъде идвам и накъде съм се запътил? Какъв е светът, в 
който живея? Откъде идва и накъде отива? И ценното е да можем да намираме отговори 
на тези въпроси, но едновременно с това да им се наслаждаваме докато откриваме как 

те се променят с времето!

УСПЕХИ НА УЧИТЕЛЯ

Национален турнир по ИТ "ИТ свят"-гр. Шумен.УченичкатаМагдалена Атанасова от 5 е 
клас спечели 1 място в категория мултимедийни презентации.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Считам, че учителят се учи всеки ден и непрекъснато надгражда знанията и уменията 
си.За мен е важно да усъвършенствам уменията си , да научавам полезни практики, нови 

знания , които да ми помагат в ежедневието!


