




І.Лични данни :

1.Име, презиме, фамилия: Янка  Петрова  Влайкова

2.Настояща месторабота: ОУ ”Свети  Климент  Охридски ”-

с.Кичево 9151, община  Аксаково, област Варна

3.Националност: Българска

4.Адрес: с.Кичево 9151,  ул.17 N3

5.Рождена дата: 11.02.1962г.

6.Образование: Висше 

7.Име и адрес на работодателя: ОУ ”Свети  Климент  Охридски ” -

с.Кичево, община  Аксаково, област Варна

8.Сфера на работа: Образование 

9.Заемана длъжност: Начален учител 

10.Дата: От 13.09.1993г. до настоящия момент 



ІІ.Образование 

1. Полувисше образование:  ИДНУ –гр.Добрич, 

випуск 1983г.

Специалност - Начална училищна педагогика

Специализация : Рисуване  и  трудово обучение

2. Висше образование: ШУ „Епископ 

Константин Преславски”-гр.Шумен, випуск 

1998г.1998г.

Образователно – квалификационна степен  -

Бакалавър

Специалност - Начална училищна педагогика

Специализация : Физическо  възпитание

ІІІ.Трудов стаж 

Педагогически стаж: 27години



IV . Умения и компетентности
Майчин език: български 

Други езици:

Немски език – Ниво А-2 ; Италиански  език – Ниво А-2  ; Руски език –

Ниво - Б-2

1.Социални  умения и компетентности1.Социални  умения и компетентности

Добри комуникативни умения, отговорност, коректност, 

организираност, позитивно мислене, лоялност ,сътрудничество с 

учители, коректни взаимоотношения с колеги, много добри контакти с 

ученици и родители.

2.Организационни умения и компетентности

Добра работа в екип. Създадени трайни навици за организиране и 

провеждане  на предстоящата работа.



3.Технически  умения и компетентности:

*Съвременни професионални умения, свързани с модерните технологии и практики;

*Завършен курс на обучение  на тема „Базови и специфични компютърни умения” *Завършен курс на обучение  на тема „Базови и специфични компютърни умения” *Завършен курс на обучение  на тема „Базови и специфични компютърни умения” *Завършен курс на обучение  на тема „Базови и специфични компютърни умения” ––––

2007г.;

*Работа с компютър: OC Windows;

*Работа с приложен софтуер: Word, PowerPoint, Excel, Internet, AdminPro  и др.; 

4.Други умения и компетентности:4.Други умения и компетентности:

*Повишаване на квалификацията 

*Завършен  квалификационен курс на обучение на тема „Реализация на професионалните 

умения на учителя в урока” – 2012 г.;

*Придобита V ПКС - 2012г.;

*Писане и отпечатване на свидетелства и удостоверения. Работа с Admin PRO;

*Създаване  и отпечатване на тестове, работни листи и друга помощна документация;

*Организиране и провеждане на доброволческа инициатива „Да почистим България за 

един ден”-2012г.



V . Методи на преподаване

За да се постигне трайно овладяване на знанията, уменията и навиците в процеса на 

обучението , аз използвам различни методи, с помощта на които  постигам целите и 

задачите, предвидени за часа.Във всеки момент от учебния процес проверявам до 

колко учениците са усвоили новите знания, като  извършвам това чрез: текущ 

контрол , ролеви игри , решаване на казуси, групова работа, индивидуални задачи, контрол , ролеви игри , решаване на казуси, групова работа, индивидуални задачи, 

писмени работи.

В началния етап на образованието децата имат необходимост от повече 

обяснителни,нагледни и практически методи, чрез които да осмислят и запомнят 

новата информация. В процеса на обучение създавам различни ситуации ,по които да 

се провеждат дискусии и коментари, чрез които учениците сами да направят 
правилните изводи и заключения, за да се убедят от необходимостта от новите 

знания и прилагането им в практиката. Използвам убеждаване, изискване и 

поощрение, за да стимулирам и мотивирам ученето. 



„Да знаеш не е достатъчно, трябва да го прилагаш.

Да имаш желание не е достатъчно, трябва да действаш.”

Гьоте     

VI. Философия на преподаване 
Дейността ми на преподавател е свързана с осъществяване на организационни връзки , 

взаимоотношения и взаимодействия с ученици, родители,учители и възпитатели , взаимоотношения и взаимодействия с ученици, родители,учители и възпитатели , 

управленски и административен персонал , институции и звена за квалификация.

Като педагог вярвам, че атмосферата в клас трябва да бъде предразполагаща за усвояване 

на нови знания и умения, затова обръщам внимание на организираността на учениците 

преди  и по време на самия учебен час. Това подпомага и улеснява процеса на преподаване, 

създава у децата трайни навици на поведение.

Обръщам внимание на индивидуалните потребности и включването на всички ученици в 

процеса на учене, като  подпомагам  тези, които срещат трудности  и подготвям 

допълнителни задачи за по-напредналите и по-бързо справящите се с поставените задачи. 

Вярвам, че всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги открива и 

надгражда. 



В процеса на обучение аз се стремя учениците не само да овладяват  трайни знания, умения и 

навици, но и да постигат положителни промени в поведението и характерите си.  Това е един дълъг 

и сложен процес, който протича през целия период, в който сме заедно.  

Моята цел  през годините винаги  е била не само да науча учениците си да бъдат знаещи и можещи, 

но преди всичко да станат добри хора.

Учебна 2012/13 година 

Класен ръководител на втори клас. 

11 ученика с различен етнически състав. 

В работата си с учениците се старая да внасям разнообразие , като планирам различни форми на В работата си с учениците се старая да внасям разнообразие , като планирам различни форми на 

работа – групови и индивидуални, подготвям материали за работа на учениците, съобразно 

възможностите им.  В образователния процес стимулирам учениците да са активни участници и се 

старая да включвам всички деца в дискутираните проблеми. Давам възможност на всеки ученик да 

вземе отношение и да изкаже собствена позиция, като напътствам и подпомагам децата да 

стигнат сами до правилните изводи и решения. 

Включваме се активно в програмите, по които работи нашето училище, в изложби и базари. 

Участваме в концерти и тържества.

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

независимо от професионалната област , не   трябва да спира своето 

саморазвитие. 


