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 Общи сведения 

 Дейността на учителя е свързана с 

реализиране на организационни връзки, 

взаимоотношения и взаимодействия с: 

  - ученици; 

  - родители; 

  - учители и възпитатели; 

  - управленски и административен персонал; 

   - експерти от РИО и МОМН. 



Представяне 

 
  

     От септември 2012 г. работя  в  ОУ” Св. Климент 

Охридски” с. Кичево, първоначално като възпитател в 

полуинтернатни групи- начален етап. От тази учебна 

година  2014/2015г. работя като начален учител с  деца в 

първи клас. Работата ми и е динамична и изпълнена с 

всекидневни предизвикателства. Първокласниците са 

малко на брой, но  много весели.  

     Нашата класна стая е  просторна и светла, а от 

първия учебен ден и много цветна. 

  



Философия на преподаване 

 Целта на образованието е да поставя в 

центъра ученика и да се фокусира в неговата 

индивидуалност и силни страни, да 

развива,уважава и поощрява детската личност. 

Основна  цел  като учител е да  предизвикам 

желание за знания и любов към четенето на най-

малките ученици .  

„Учейки другите,човек  учи и себе си“                                          

            Сенека 



Автобиография 

Име: Малина Михова Дичева 

Дата на раждане: 14.02.1981 г. 

Националност: българска 

Майчин език: български 

Образование: висше 

Педагогически стаж:  2 години и 

 4 месеца 

E-mail:malinadicheva@abv.bg 



Компютърни умения и компетентности  

Работа с Windows, Word, PowerPoint, работа с офис 

техника. 

 

Свободно ползване на Internet и електронна поща. 



Основни дейности и отговорности: 

- Планиране, организиране и провеждане на 

образователно-възпитателния  процес. 
 

Социални и организационни умения и 

компетентности: 

 
-  Комуникативни умения. Отговорност. Работа в екип.  

Коректност. Организиране, мотивиране и стимулиране на 

мисловната дейност на учениците. 



Дипломи 

- Диплома за висше образование от 

Шуменски Университет „Епископ 

Константин Преславски“ със 

специалност Българска Филология. 

Професионална Квалификация – 

Филолог. Учител. 

- Свидетелство за преквалификация 

в начален учител след едногодишно 

специализиращо обучение във 

Великотърновски Университет 

“Св.св. Кирил и Методий” 

- Диплома за средно образование: 

СОУ“ Гео Милев“ гр. Варна 



Сертификати 

Сертификат за „Изработване на учителско и ученическо 

портфолио“ – РААБЕ България; 

 

Сертификат за участие в практически семинар на тема: 

“Управление на дисциплината в класната стая” –  

Проведен от РААБЕ България  



Педагогическа дейност 

Фокусиране върху индивидуалните потребности и 

включване на учениците в учебно-възпитателния процес; 

 

Полагане основите на знания, умения, навици, 

отношения на учениците в начален етап; Учене за знания; 

 

 Толерантност към индивидуалните различия. 



 Педагогическа дейност 
Основни функции: 

 - Планиране и подготовка на образователно-
възпитателната дейност; 

 - правилно разпределение и разнообразяване  на  
дейностите  в часовете; 

 - спазване на дидактическите изисквания  

     - разнообразен  набор от забавни, игрови и 
достъпни дейности с цел преодоляване на 
еднообразието в уроците и стимулиране на детското 
мислене; 

   -Диагностика, оценяване, отчитане постиженията на 
учениците в процеса на обучение. 

  АЗБУКА 



 Методически материали: 

 - Образователни планове, програми  и учебно- 

методическа литература; 

 - Използване на информационни и 

комуникационни технологии в образователният процес; 

         - Проекти;  Снимков материал. 

 

 

 

Научно-методическа дейност 



Приложения 

Снимков материал на I клас 





Благодаря за вниманието! 

Малина Михова Дичева- младши учител  

в ОУ “Свети Климент Охридски” с.Кичево  

 

E-mail: malinadicheva@abv.bg 


