
Снежи Николова
Казвам се Снежинка Илиянова Николова. Родена съм в град Бяла Слатина на 

12.05.19992г. Работя в Начално училище "Цани Гинчев" гр. Бяла Слатина като учител. 
Завършила съм висшето си образование със специалност Предучилищна и начална 

училищна педагогика във Великотърновския университет "Св.Св. Кирил и Методий през 
2015г. Обичам професията си и се стремя  да се развивам и усъвършенствам в нея. 

Профил
АДРЕС

Град Бяла Слатина, област Враца, ул. "Димитър Благоев" 61

И-МЕЙЛ



sneji.nikolovaa@abv.bg

МРЕЖИ

Сайт:

Facebook: https://www.facebook.com/sneji.nikolova.12

Instagram:

LinkedIn:

УЧИЛИЩЕ

НУ "Цани Гинчев"

КЛАСОВЕ

Първи и втори клас

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Организиран отдих и физическа активностБЕЛМатематикаЗанимания по интереси

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ



ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

НУ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПАГ

Специалност: Икономика

БАКАЛАВЪР

ВТУ

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

МАГИСТЪР

ВТУ

Специалност: Социална работа с деца в риск

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА

Учител

Учител  ГЦОУД.



01/02/2017 - 17/04/2017

НУ "Цани Гинчев, гр, Бяла Слатина-учител ГЦОУД

16/10/2017 - 28/02/2018

НУ "Цани Гинчев, гр, Бяла Слатина-учител ГЦОУД

12/11/2018 - 03/12/2018

НУ "Цани Гинчев, гр. Бяла Слатина- Класен ръководите-IV клас

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Общуване с хора /

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения

Информация



ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

За мен учителската професия е призвание и мисия. Призвание, защото всеки ден в 
класната стая за мен е необикновен.Мисия, защото осъзнавам, че всяко едно дете, 

независимо от неговите възможности, етнос и особености, трябва да получи образование. 
Учителят трябва да бъде свободен, за да изпълни своето призвание. Учителят за мен е 

творец, който всеки ден се труди над своите творби - децата. Смятам, че трябва да му се 
даде повече свобода на преподаване, да не се слагат рамки на творческата му дейност. И 
като всеки творец, учителят трябва да се интересува, да се учи и да прилага в работата 

си най-новите и иновативни методи на преподаване, да бъде в крак с новите технологии. 
Добрият учител осигурява среда, в която учениците са спокойни и искат да учат, 

чувстават се приети и ценни и  не се страхуват да правят грешки, не се срамуват да 
помолят за помощ и не се колебаят самите те да помагат. Всички ученици имат силни 
страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. Всяко дете да е 
гордо със своите умения, независимо какви са те. Едни имат умения за учене,смятане,  
други за спорт, трети за рисуване . Необходимо е да се разпознават индивидуалните 

различия, да се уважават и да се поощряват. Според мен ученето не е самоцел, а 
дълготрайно усвояване на знания и умения, които децата да прилагат в 

практиката.Стремя се да се отнасям еднакво обективно с всички ученици. ЗА МЕН 
УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ Е ПРИЗВАНИЕ!

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

С методите си на преподаване учителят се стреми да обхване всички деца от групата 
чрез – фронтални групови и индивидуални занимания и да накара всяко дете да се 

чувства специално. Да се използват материали за работа съобразно възможностите и 
уменията на децата. Дидактичните подвижните и музикалните занимания осигуряват по-

благоприятна обстановка за учене чрез игра. Важно условие за усвояване на знания и 
умения е детето да види и да усети. За това помагат наблюдението и демонстрацията. За 

развитието на нагледно-образното и логическо мислене могат удачно да се използват 



разказът и беседата. 

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Доверието, което трябва да съществува между родителите и учителите е може би  едно 
от най-важните условия, за да бъде ефективна работата. Ако има доверие между учители 
и родители това ще дава възможност родителите  да споделят проблемите си и децата и  

от вкъщи, при което учителят с желание ще се опита да помогне. При много от 
проблемите се постигат положителни резултати, за което учителят получава 

благодарност от родителите. Аз вярвам, че в този свят има и уважение към професията 
ни на учители,  има хора, които оценяват усилията и труда ни, които полагаме 

ежедневно.Важно е също така да има обратна връзка между учителя и ученика. Всеки 
сам за себе си решава каква да е и как ще се осъществява обратната връзка.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Тъй като все още нямам достатъчно натрупан опит, защото още съм с малка практика,  се 
стремя всеки ден да се развирам повече и повече, да вървя нагоре, да научавам нови 

неща, да трупам опит и познания от колегите с дългогодишен опит. Надявам един ден да 
бъда на тяхното ниво, че даже и повече. 

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Силната ми страна като учител е поемането на нови предизвикателства.Какво бих 
променила в работата си? Всяко нещо за което виждам че не работи при учениците. Нови 

стратегии за преподаване. Учителят като консултант в класната стая. Мотивация на 
учениците. Ако това което се случва в класната стая е интересно и вълнуващо за тях те 

ще са мотивирани да продължават да работят. 


