


• Тържествено се заклевам да уча и

възпитавам всички свои ученици и

възпитаници равностойно и без

лицемерие, винаги и само според

научните истини и знания, като

развивам творческите им сили и

индивидуални способности.

• Кълна се да помагам и на ония от

тях, които се нуждаят от особени

грижи и внимание, заради болести-

те, недъзите и страданията им.

• Чрез педагогическото си майстор-

ство, обич и жертвоготовност да ги

обучавам и помагам всячески, та-ка

че да се развиват и укрепват като

пълноценни и здрави личности, с

богат ум и разум, облагородени

чувства и добродетелна воля.

• Кълна се да бъда като възрожден-

ските даскали всеотдаен ратник

на полето на просветата, образо-

ванието, науката и културата.

Като тях да нося в сърцето си

мечтата за бъдното благо на моя

род и Родина, която да предам на

своите възпитаници.

• Навсякъде, непрекъснато, при 

всички условия да провеждам про-

цесите на обучение и възпитание  с 

непоколебимото любородно съз-

нание за голямата поета днес от 

мен отговорност пред бъдещите 

поколения и със своето чувство за 

свещенослужение.

Заклех се!



Общи сведения

•За мен

•Образование

•Трудов стаж

•Квалификация

•Обучения 

•Награди

•Информация за връзка

Педагогическа дейност

Публикации 

Научно-методическа дейност

Извънкласна дейност

Фотогалерия 



Казвам се Ваня Анастасова Недкова. Работя като старши учител в
начален етап на основното образование в СОУ "Вичо Грънчаров“ в град
Горна Оряховица. За мен педагогическата професия е призвание, страст,
изключителна отговорност.

Съвременното образование търпи развитие, в основата на което стоят
високите технологии. Преподавателските ми похвати се променят
съобразно времето, темата и аудитoрията. В процеса на обучение
използвам възможностите на ИКТ. Гордея се, че от години прилагам в
работата си българския софтуер "Енвижън", чрез който осигурявам
активно участие на всеки ученик в учебния процес. Гордея се с моите
бивши ученици и родители, заедно с които през 2013 година
създадохме електронните броеве на вестник „Звънче“ – вестничето на
нашия клас! Гордея се с моите настоящи родители и ученици, заедно с
които вървим ръка за ръка!

За мен добър учител е този, който умее да преподава качествено и
образно на разбираем език, който постоянно се усъвършенства и
повишава своята квалификация, защото основната задача на всеки
педагог е да зарежда своите ученици с позитивно отношение към
ученето.



Образователна

степен

Специалност Учебно 

заведение

Година на 

дипломиране

Магистър Начална

училищна 

педагогика

ВТУ “Св.Св. 

Кирил и Методий”

1991

Бакалавър Начална

педагогика

НУ “Д-р. Петър 

Берон”

1987



Година Длъжност Месторабота

От 2009 г. до 

момента

Старши учител в 

начален етап

СОУ “Вичо 

Грънчаров”

гр. Горна Оряховица

От 1993 г. до 2008 г. Начален учител СОУ “Вичо 

Грънчаров”

гр. Горна Оряховица

От 1991 г. до 1992 г. Начален учител ОУ “Елин Пелин”

с. Първомайци

общ. Горна 

Оряховица



Вид

на квалификацията

Място

на придобиване

Година

Втора професионално-

квалификационна 

степен

ИПКУ "Д-р Петър Берон"

гр. Варна 1998 г.

Втори клас-квалификация
ИПКУ "Д-р Петър Берон»

гр. Варна
1993 г.



Период Обучаваща
организация

Тема
на обучението

Документ

2015 РААБЕ България Работа с интерактивни електронни средства.
Създаване на уроци с електронно съдържание

СЕРТИФИКАТ

2014 МАОК Повишаване квалификацията на
педагогическите кадри за създаване на знания
и умения за измерване на функционалната
грамотност на учениците от начален и
прогимназиален етап от училищното
образование

СЕРТИФИКАТ

2013 г. РААБЕ България Проектният метод в работата на учителя и
оценяването на учениците в учебния процес

СЕРТИФИКАТ

2013 г. Издателство 
"Просвета"

Работа с електронни учебници и интерактивни
технологии в началното училище

СЕРТИФИКАТ



Период
Обучаваща
организация

Тема
на обучението

Документ

2011 г. Нимеро ООД
Работа с образователен 
софтуер "Envision"

СЕРТИФИКАТ

2009 г.
Фондация 
Европартньори 2007

"Повишаване мотивацията 
за учене"

СЕРТИФИКАТ

2008 г.
Еuropean centre for 
education and training

Successfully completed the 
A1 Elementary level of 
English

СЕРТИФИКАТ

2005 г.

Европейски център за 
обучение и 
квалификация

Работа с програмите 
Microsoft Excel, Internet 
Networks

СЕРТИФИКАТ

2005 г.

Европейски център за 
обучение и 
квалификация

Mikrosoft Windows, 
Microsoft Word 2000, 
Networks

СЕРТИФИКАТ



Период
Обучаваща 

организация
Тема на обучението Документ

2006 г.
Фондация Европартньори 
2007

Работа с деца със специални
образователни потребности

СЕРТИФИКАТ

01.01.2004 - 31.08.2004 г. РИО Велико Търново
Анализ и оценка на учебната
документация за | клас -
практическо приложение"

СЕРТИФИКАТ

Българска асоциация за 
лица с интелектуални 
затруднения

Подготовка за интеграция на деца
със СОП в общообразователно
училище- | и || част
Холистичен подход в грижите за
детето: индивидуална оценка на
потребностите - атестационна
рамка. Оценка на социалното
развитие и индивидуален
обучителен план.
Работа с деца със специални
обучителни потребности

СЕРТИФИКАТ

2004 г.
ТУ София
ИПФ Сливен

Методика на обучението по БДП -
I - IV клас УДОСТОВЕРЕНИЕ

16.03.2011 - 18.04.2011 г.
СУ "Св. Климент 
Охридски"

Интерактивни технологии и
техники в обучението по БДП УДОСТОВЕРЕНИЕ



Период Обучаваща 

организация

Тема на 

обучението

Документ

28.11.2006 - 29.11.2006 г. ТУ - Стара Загора

"Дигитални технологии в
началното обучение"

УДОСТОВЕРЕНИЕ

2006 г.
НПЦ със съдействието на
Майкрософт България

Базови и специфични
компютърни умения на
учители по НУП"

УДОСТОВЕРЕНИЕ

2005 г.
Регионален
педаготически център -
гр. Велико Търново

"Разработване и
управление на проекти"

УДОСТОВЕРЕНИЕ



 ГРАМОТА за показани високи професионални умения при
подготовката на ученици за състезанията на СБНУ през учебната
2014/2015 година от Сдружението на българските начални учители

 ГРАМОТА за работата по подготовката на учениците за участие в
конкурса „Заедно в ХХІ век“ от НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН
КОМИТЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ
КОНКУРС „Заедно в ХХІ век“ със съдействието на МИНИСТЕРСТВОТО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И ПОСОЛСТВОТО НА РУСКАТА
ФЕДЕРАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 2014 година

 ГРАМОТА за принос при подготовка и отлично представяне на ученик
в националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ – гр. Ловеч 2014
година от РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО
ТЪРНОВО



 ГРАМОТА за работата по подготовката на учениците за участие в
конкурса, посветен на 135-ата годишнина от Руско-турската
освободителна война (1877 – 1878) и възстановяването на
българската държавност от НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН
КОМИТЕТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ
КОНКУРС „Заедно в ХХІ век“ със съдействието на МИНИСТЕРСТВОТО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И ПОСОЛСТВОТО НА РУСКАТА
ФЕДЕРАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 2014 година

 Грамота и плакет НАЙ-ДОБЪР УЧИТЕЛ ЗА 2005 година от Община
Горна Оряховица

 Грамота за постигнати високи резултати в обучението на учениците
по математика и за активна дейност в културно образователната
област от Община Горна Оряховица



За информация с мен:

Телефон: 359 889 730 663

e-mail: vanya_ned@abv.bg

mailto:vanya_ned@abv.bg


Педагогическата ми дейност е подчинена на длъжностната
характеристика за учителската длъжност „старши учител“.

Общи задължения:

Планира, организира и провежда образователно-възпитателния
процес по учебния предмет или модул, по който преподава;

Формира знания, умения и нагласи у учениците;

•Диагностицира, насърчава и оценява постиженията на учениците,
на които преподава;

•Анализира резултатите при оценяването на входното и изходното
равнище на учениците, на които преподава.



 Специфични задължения:

 Участва в провеждането на квалификационно-методическа
дейност по съответния учебен предмет или модул в училището;

 Участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и
провеждането на оценяването на входното и изходното равнище
и външно оценяване на знанията и уменията на учениците по
съответния клас;

 Анализира и обобщава резултатите, получени от оценяването на
входните или изходните равнища и/или от външно оценяване по
съответния учебен предмет или модул на равнище клас;

 Използва и показва ефективни методи при организацията и
провеждането на образователно-възпитателния процес;

 Участва в дейности по разработване на проекти по програми или
в дейности по реализирането им;

 Опазва живота и здравето на учениците.



Сравнителен анализ на учебниците по 

домашен бит и техника за I клас

РИО - Велико Търново "Анализ и оценка на 

учебната документация за I клас -

практическо приложение" - сборник, Изд. 

Фабер 2004



 2013 – 2014 г.: Участие като ръководител на ученици, включени
в група за допълнително обучение и подготовка за
националната олимпиада «Знам и мога» – модул 1
„Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в
ученическите олимпиади” от Националната програма „С грижа
за всеки ученик”.

 2013 - 2014 г.: Участие като ръководител на ИИД клуб «Млад
журналист – Лъвски сърца» в ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да
направим училището привлекателно за младите хора” – УСПЕХ,
осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз

 Работа с българския софтуер «Енвижън», работа с Е-дневник; 
работа с мултимедия – работа с електронни учебници и 
интерактивни технологии в началното училище



Участия в състезания и конкурси;
Сценарии за празници и тържества;
Вестник «Звънче» бр. 1
Вестник «Звънче» бр. 2
Вестник «Звънче» бр. 3
Вестник «Звънче» бр. 4
 Коледна кампания за набиране на средства 

- "Без Коледа за Ани" организирана от SOS 
Детски селища България



Вестник ЗВЪНЧЕ Брой І Вестник ЛЪВСКИ СЪРЦА 

Брой І – проект УСПЕХ



Уроци с „Енвижън“




