
9 ОУ Пейо Крачолов Яворов 
 

 град Благоевград 
 



 
    За мен: 

Автобиография 
 Име: Олга  Борисова Стоилкова 

 Град: Благоевград 

 Образование: ЮЗУ “ Неофит Рилски”  

 Наименувание на професионалната квалификация: 

 Педагог,  детски учител, начален учител 

 Заемана длъжност към момента: старши  начален  учител 

 

 

 

 



Моята философия: 

 Развиване на уменията на учениците; 

 Фокусиране върху индивидуалните образователни нужди на 

учениците;   

  Мотивиране на учениците към по-добри резултати; 

   Стимулиране мисловната дейност на учениците чрез различни 

образователни методи и  подходи; 

 Преподаване съобразено с възрастта и възможностите на учениците; 

 Създаване на атмосфера на взаимно уважение 



Отговорности 

 Да развива уменията на учениците; 

 Да  подготвя  учениците за участия в извънкласни дейности; 

 Да подкрепя и насърчава учениците; 

 Да мотивира учениците сами да искат повече от себе си и да постигат 
по-добри резултати; 

 Да допринася за развитието на общата култура на учениците в хода 
на учебния процес; 

 Да  изгражда и поддържа  добри взаимоотношения с родителите, 
колегите и учениците. 

 и др. 

 

 



Педагогическа дейност 

За постигане на педагогическите  
ми цели използвам като метод: 
  Беседи 
 Ролеви игри  
 Презентации                                                 
 Групови проекти 
  Използване на флашкарти  
 Дискусии 
 Различни забавни  игри, съобразени 
с възрастта и възможностите на  
учениците 

 
 

 
 



Компетентности на учителя 

  Планиране и подготовка на учебния процес 
 * Провеждане на обучение по съответните предмети 

* Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, които: 
-мотивират учениците и стимулират личностното им развитие 
-реализират вътрешно-предметни и междупредметни връзки 
* Изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности във всяка 
ученическа възраст и чрез всеки учебен предмет 
* Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и изграждане 

 * Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и 
изграждане на стратегии за активно и самостоятелно учене и за учене през 
целия живот 
* Формиране у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, 
изискващо организираност и самодисциплина и възпитаване в 
самостоятелност и поемане на отговорност за собственото им учене, 
действия и поведение 
* Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на 
учебния процес 
* Опазване живота и здравето на учениците 

 



 В работата  ми с децата  се стремя да  разнообразявам методите на преподаване, 
използвам готови или създавам собствени ресурси на преподаването, подготвям 
методически материали - за групова и индивидуална работа, прилагам нови, 
иновативни методи и черпя опит от колеги. 

 Работата с родителите е неизменна част от  пряката  ми  работа с децата. Уважавам 
всяко родителско мнение и решение, не налагам на всяка цена моите виждания за 
развитие на детето, родителите ми имат доверие и ме подкрепят. 

     Работа с децата 

  Урочно-класна работа 

 Извънкласна дейност 

  

     Работа с родители и институции 

 Родителски срещи 

 Участие на родителите в живота на класа със съвместни дейности 

 Индивидуални срещи и консултации на родители 



   Квалификации 
 
         

* Интерактивни форми и методи за обучение и възпитание в мултикултурна среда  /02-25.11.2013г. ЮЗУ 
“Неофит Рилски” -Благоевград 

* Профисионалното  портфолио – надежден инструмент за оценка и самооценка на дейността на 
учителя /16.12.2013г. РААБЕ България 

* Европейски тенденции в обучението на деца от подготвителните групи на детските градини. Работа с 
електронни продукти. /27.02.2014г. HUMANITAS 

*  “Успешна работа в мултикултурна среда за по- добро бъдеще на нашите деца” по проект: “Всеки 
ученик може да бъде  отличник” 6.03-8.03.2015г. - Център за междуетнически диалог и толерантност 
“АМАЛИПЕ 
 * Образователно  ограмотяване на деца и ученици от предучилищна към училищна степен   15.02. / 

17.02.2016г. - НИОКСО 
* Обучение на учители, преподаващи учебна програма по компютърно моделиране за трети клас / 

общообразователна подготовка/ 11.06/14.06.2018г. -НЦПКПС 
* Обучение на тема "Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и 

емоционалното прегряване в образователните институции” 10-16.11.2019г. ЦЕНТЪР ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към  «МАТЕВ- СТРОЙ» ЕООД 

* Придобита четвърта професионалноквалификационна степен към ДИУУ- СУ „Св. Климент 
Охридски“ 

 
 
 

 



РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 

 * “ Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички 
деца”       - ЮЗУ “Неофит Рилски” 09.04.2013г- 09.07.2014г. 

 *  “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища 
чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”   
/КОНСОРЦИУМ “ ПРОСВЕТА  МАРКЕТ  ЛИНКС” ”  2015г. 

  *  Проект: „Центрове за повишаване готовността на населението за 
реакция при наводнения“ -Министерство на вътрешните работи 

 Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ 2019г     

 *   Проект: „Европейско училищно партньорство“ 2018г. 

  *  Проект:  “ Подкрепа за успех”- 2019-2020г. 

  *   Проект:  “ Подкрепа за успех”- 2021-2022г. 

 

 



Резултати от педагогическата ми дейност 

 Второ място на областен конкурс за 
рисунка и стихотворение “ 

          “Това е моята родина“ _2016 г.  - 
Атанас Антонов 

 Национално състезание Многознайко – 
2019 г. 

 3  златни медала   –Математика за 4 клас  

 1 сребърен медал - Математика за 4 клас    
 2  бронзови  медала -  Математика за 4 

клас  



 Поощрителна награда от национален конкурс „ В 
чудния свят на корейските букви“ гр. София  - за 
рисунка на  Доника Илиева- 5 клас 

  Поощрителна награда от национален конкурс  „ 
Сурва, сурва“ – НЧ „Добри Войников- 1856г.“ 
Бургас – за сурвакница на  Мария Митова 

 Публично  онлайн представяне на ПГ  в детското 
списание „ Щъркел“  с международно участие 

 Второ място и ваучер на стойност  70 лв. за Петя 
Манова  / 7 клас/ от Национален конкурс , 
организиран от Музея  на водата - Благоевград 



  Поощрителна награда от Национален конкурс 
„Картинки и рисунки“,НЧ „ Пенчо Славейков  
1983“- Бургас –ПГ Кристиян Георгиев 

 Национално състезание „ Многознайко“ – ІІ кръг 
„ Аз обичам природата  2020- 2021“ -8 златни, 3 
бронзови медала и грамоти  на деца от ПГ 

 „Многознайко“ – ІІ кръг „ Обичам български 
език  2020-2021“ – 6 златни, 7 сребърни и  1 
бронзов  медал на деца от ПГ 

 Национално състезание „ Многознайко“ – ІІ кръг 
„Млад математик  -  2020- 2021“ -11  златни и 4  
сребърни медала  на деца от ПГ 

 

 

 

 



 Две сребърни награди  от 52-та Международна 
изложба за детско изкуство,  Япония 2022 г.- 
Даная Митова, Александра Чимева 

  26 златни, 21 сребърни, 14 бронзови медала и 
144 грамоти за участие от  Национално 
състезание на СБНУ и  Национално състезание  
«Многознайко» 

 Национален ученически празник „ За хляба 
наш” 

  Национално математическо състезание „ 
Европейско кенгуру”, Международен конкурс 
на сп. „ Щъркел”- „ Роди се дете, син ни се даде”,  

 2- място от Национален конкурс « Най- 
усмихнат клас на България» 



                        ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                       
                                                                                                               Проект: „Центрове за повишаване готовността на  
                                                                                                                       населинието при бедствия и аварии -                                                                                                                                                                         
                            Пред паметника на Ильо войвода                      Министерство на вътрешните работи - София 
  



         Награди от Национално детско състезание „ Многознайко“ 



Важни събития 



  „ Великденска работилничка“  
 Участие на родителите в живота на класа  
                                   



            Лятно училище  
                  2020-2021 





Награди, сертификати, грамоти: 

 „Учител на годината“ 2020 -2021 г.       

 Сертификат Учител STEM  AMBASSADOR  
в училеще от 5-ти Национален конкурс  
SUPER STEM България 2021 

 Сертификат Учител DIGITAL  
EXCELLENCE  в училеще от 5-ти 
Национален конкурс  SUPER STEM 
България 2021 

 Грамота от Сдружението на българсните 
начални учители 2021 / 2022 г. 

 Грамота от 52-та Международна  изложба 
за детско изкуство – Япония 2022 г. 

 




