






 Настояща работа: Професионална гимназия по 

механизация на селското стопанство „Пейо Крачолов 

Яворов“, гр. Гоце Делчев

 Националност: България

 Образование: Висше, степен-магистър

 Заемана длъжност: Преподавател по ИТ и икономически 

дисциплини на ученици от VIII до ХІІ клас

 Педагогически стаж: 3 години

 Информация за връзка: tomi05@abv.bg



 ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“,гр. Велико 

Търново, спец. Финанси, 2005 г.

 ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив,    

спец. Обучение по информатика и ИТ, 2017 г. 



 Сертификат №RETY6j/2017 за завършен курс 
“Смислено внедряване на технологии“

 Удостоверение №2850/30.11.2017 г. за завършен курс на 
обучение „Статут, права и задължения на педагогическия и 
непедагогическия персонал според уредбата на ЗПУО“

 Удостоверение №II-0079/5.11.2018 г. за завършен курс на 
обучение „Интеркултурното образование като средство за 
превенция на отпадането от училище“



 Удостоверение №06.IST.004-112/11.12.2018 г. за 

завършен курс на обучение „Разработване и прилагане на 

интерактивни форми и методи в процеса на обучения и 

оценяване“

 Удостоверение №VI-0087/11.09.2019 г. за завършен 

курс на обучение „Работа с родители в мултикултурна 

среда: активизиране на родителите. Иновативни 

практики за подобряване взаимоотношенията с 

родителите. “



Удостоверение №9430/15.12.2019 г. за завършен курс на 

обучение: „ Ефективна комуникация в училище-

детерминант на успешно педагогическо взаимодействие.“

Пета професионално-квалификационна степен –

Тракийски университет, рег. №27555/23.09.202 г.

П



1. Изграждане на добри взаимоотношения 

организационни връзки с:

 Ученици и родители

 Учители от училището

 Колеги от други училища

2. Основни функции

 Планиране и подготовка на учебния процес



 Провеждане на консултативна дейност с ученици

 Използване на подходящи образователни методи и 

техники, които:

- отговарят на различни образователни потребности 

на учениците;

- мотивират учениците и стимулират личностното 

им развитие;

 Обогатяване на учебния процес с интересни факти 

и занимателни елементи



 Учениците от учебно-тренировъчната ферма „ Агролидер“ спечелиха първо 

място в конкурса „ Имам бизнес идея“.



1.Използване на методики

 Анализ

 Беседи

 Презентации

 Демонстрации

2. Методически материали

 Образователни планове, програми и учебно-

методическа литература

 Използване на ИКТ в образователния процес-

презентации или част от уроци



 Подготовка и участие в седмицата на „Здравословното хранене“ -

ноември 2018г.



 Подготовка и участие за празника Еньовден в с. Делчево-2018 г.



 Подготовка и участие в мероприятие на Месна- Инициативна-Група –

Гоце Делчев-Гърмен- Хаджидимово- 2018 г.



ЕнЕьовден. Делчево – 2019 г.
 Подготовка и участие за празника Еньовден в с. Делчево-2019 г.



 Подготовка и участие в мероприятие на Месна- Инициативна-Група –

Гоце Делчев-Гърмен- Хаджидимово- 2019 г.



 Ръководител на група по програма „Еразъм +“, град Севилия, Испания-

2019 г.



 Добър е не този учител, който подсказва на учениците си домашните им 

работи, а този който съумее да предизвика интерес и умение към 

самостоятелна работа.

 Целта на образованието е да поставя в центъра ученика. Да се фокусира 

върху индивидуалните способности и включване на учениците в процеса 

на обучение. Необходимо е индивидуалните различия да се разпознават, 

уважават и поощряват.

 Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги 

идентифицира и развива, за да се постигнат положителни промени в 

личността на младите хора и да се овладяват трайни знания, умения и 

навици.


