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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 Образование: 

 висше – ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий” гр.Велико 

Търново

 специалност- българска филология 

 длъжност- старши учител в СОУ “Вичо 

Грънчаров” гр.Горна Оряховица

 професионален опит-учител по български език и 

литература в СОУ “В.Грънчаров” гр.Горна  

Оряховица от 1989 година до настоящия момент





ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

 Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на 

 достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, 

 да умее да приема съвети, да приема критика. Преподаването е призвание, 

 мисия, голяма отговорност. Преподавателските ми похвати се променят

 съобразно темата, аудиторията и времето. Моята философия за 

 образованието поставя в центъра ученика. Аз вярвам във фокусирането върху

 индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене. Моето

 убеждение е, че е необходимо индивидуалните различия да се разпознават, 

 уважават и поощряват. Аз смятам, че всички ученици имат силни страни

 и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. Отчитам
ролята

 на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на 

 индивидуалните потребности на ученика. Трябва да работим в посока за 

 активно включването на учениците в процеса на учене. Моята философия на 

 преподаване включва идеята, че учениците трябва да учат от 
преживяванията, 

 събитията от реалния живот, които са значими за тях. 



МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

 Провокация на мисленето – анализ, синтез, обобщение 
съждение, умозаключение 

 Дискусия – начин на изразяване на позиция 

 Писмени разработки 

 Упражнения за продуциране на текстове по зададени
параметри

 Упражнения за трансформиране на отделни езикови
елементи и на цялости текстове 

 Тестови задачи с изборен отговор 

 Задачи с отворен отговор 

 Игрови дейности,презентации-целящи по-лесното 
заучаване и прилагане на граматичните правила 

 Лекционен метод

 Беседа 



ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 Сертификат “№ 31281 /09.03.2015 г. за участие в практически 
семинар на тема “Работа с интерактивни електронни средства. 
Създаване на уроци с електронно съдържание.”

 Сертификат № 2013190318793 за участие в практически семинар на 
тема “Проектният метод в работата на учителя и на оценяването
на учениците в учебния процес”, 19.03.2013 г. 

 Сертификат № 2012180413086 за участие в практически семинар на 
тема “Професионалният стрес при учителите. Техники за овладяване
и контрол на стрес”, 18.04.2012 г. 

 Удостоверение №0537/ 2008 г. за завършен квалификационен курс на 
теми: «Ученическите писмени текстове V-ХІІ клас» и «Задачата за 
създаване на текст на ДЗИ» 

 Удостоверение №1357 / 30.03.2007г. За завършен квалификационен
курс на теми: «Система на ученическите писмени текстове» и « 
Трансформиращ преразказ - теоретични и технологични аспекти» и
«Обучението по български език в условия на билингвизъм». 

 Удостоверение за завършено обучение №04 – 0406 / 29.03.2006г. За 
завършен курс на обучение «Базови и специфични компютърни умения 
на учители по БЕЛ» 









ДЕЙНОСТИ

1.Участие във вътрешноучилищни квалификационни
курсове:

-посещение на уроци;

-изнасяне на уроци;

-участие в тематични проверки. 

2.Участие в комисии: 

-член на УКБППМН

-Комисия за създаване на сценарии за училищни
тържества

3. Участие в проекти

- Проект „Иновативно преподаване (през фокуса на 
ИКТ) и неговото влияние върху качеството на 
образование” по секторна програма „Коменски” на 
„Учене през целия живот”. 



ИЗЯВИ НА УЧЕНИЦИ

 Постигнати много добри резултати на НВО – VІІ
клас през учебната 2014/2015 и ДЗИ – ХІІ клас през
учебните 2013/2014 и 2014/2015.

 Класирани ученици за областния кръг на
олимпиадата по БЕЛ

 Поощрителна награда на Маринела Йовкова Славова
за участие в общинския конкурс, посветен на Деня на
народните будители

 Класиране на Ангелина Миленова Лазарова за втория
етап на Националното състезание по БЕЛ,
организирано от клуб “Любословие”

 Добро представяне на ученици от VІІІ и ХІІ клас в
училищното състезание “Умеем ли да пишем
правилно”



4.Преподавани предмети: 

- български език и литература в VІІ, VІІІ, ІХ, X, ХІ 

и ХІІ kлас ;

- ЗИП – БЕЛ в ХІ и ХІІ клас.

5. Класно ръководство: 

- класен ръководител в гимназиален клас.



КОНТАКТИ

 Красимир Борисов Александров

 Гр. Горна Оряховица

 Ул.”Славянска” №5, вх.В, ет. 6

 Сл.тел: 0885 31 35 10

 E-mail: kr.b.62@abv.bg


