
 

 

ФИЛОСОФИЯ НА 

ПРЕПОДАВАНЕТО  

Моята философия за образованието 

поставя вцентъра ученика с неговата 

познавателна, емоционална и 

творческа дейност: да решава 

проблеми, да твори, да бъде 

самоуверен, да се учи от грешките 

си.  

Ценя свободата на мислене и поощрявам идеите на учениците.  

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. 

През дългогодишната ми педагогическа практика съм достигнала до 

извода, че трябва да се осмисли свободното време на учениците чрез 

включването им в извънкласни форми на работа, които спомагат за 

попълноценното им и социално реализиране и формирането на творчески 

компетентности. Изключително важна е ролята на учителя по български 

език и литература да  насърчава таланта и креативното мислене у младите 

хора. 

 

     

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

Нели Петрова Яръмбойкова 

E-mail: nyaramboikova@abv.bg 

ОБРАЗОВАНИЕ Образование: 

Висше – ШУ “Константин Преславски” 



Специалност – българска филология 

Длъжност – старши учител по български език и 

литература 

V ПКС 

ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Сертификат за „Организационна култура в екип” – 

2013г. 

Сертификат за„Квалификация на 

педагогическитеспециалисти” – проект на 

Министерството на образованието и науката, 

BG051PO001 – 3.1.03 -0001 -2013г. 

Участие в семинар „Работа с интерактивни 

електронни средства. Създаване на уроци с 

електронно съдържание” – 2014г. 

Сертификат за „Формиране на функционална 

грамотност при учениците чрез урока по БЕЛ” – 

2015г. 

Сертификат за „Развиване на критическото 

мислене на учениците” – 2015г. 

Сертификат за „развиване на критическото 

мислене на учениците” – 2015г. 

Сертификат за оценител на ДЗИ по български език 

и литература – 2016 и 2017 г. 

 

  

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 

Публикация в сборник „100-те най-добри 

практики“- проект на Министерството на 

образованието и науката – 2013 г. 

Почетно отличие „Неофит Рилски“- Министерство 

на образованието и науката – 2017 г. 

Грамота за професионални изяви и издигане 

престижа на Община Кърджали – 2017 г. 

  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

Моята добра педагогическа практика „Формиране 

на знания и умения  за творческо писане  на 



АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

сценарий за ученически театър  и неговата 

реализация на сцена“ в сборник „100-те най-добри 

практики“ 

Сценарии за училищни концерти 

 

  

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 

Ръководител на клуб „Драматургия“ – 2016/17 г. 

Ръководител на ателие „Сценаристи“  по проект 

„Приятели“ 

Ръководител на група по НАЦИОНАЛНА 

ПРОГРАМА  «Ученически олимпиади и 

състезания», модул  «Осигуряване на обучение на 

талантливи ученици за участие в ученическите 

олимпиади» 

  

НАГРАДИ НА МОИ 

УЧЕНИЦИ 2016/2017г. 

Национална олимпиада по български език и 

литература – Павел Димитров – 11н2 

Национално състезание „Любословие“ – Никол 

Стоилова – 11н1, КарделенИдриз – 11а1 

Национално състезание „Стъпала на знанието“ – 

Павел Димитров 11н2 

Национално състезание „Четящо кенгуру“ – 

КарделенИдриз – 11а2 

Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 

Даниел Стамов – 11н1 

Национален конкурс „Бог е любов“ – Симона 

Халтъкова11а2 

Национален ученически журналистически конкурс 

„Григор Попов” – Петя Кръстева -11а2 

Национален конкурс „Любовта в нас” за 

литературно творчество – Петя Кръстева – 11а2 

 
Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране във всеки 

един момент от дейността на учителя. 


