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I. Лични данни 
 
Име, презиме, фамилия: Анелия  Йорданова Стайкова 
Настояща месторабота: Старши учител по Математика, 
Информатика и Информационни технологии в Професионална гимназия по 
туризъм “Д-р Васил Берон’’, Велико  Търново 
Националност: Българска 
Адрес: Велико Търново 
Рождена дата: 12.05.1977 
Образование: Висше  магистър 
Заемана длъжност: Преподавател по Информатика и Информационни 
технологии 
Педагогически стаж: 17 години 
 
 
Информация за връзка: 
E-mail:  aneliya_staykova@abv.bg  
Facebook: Aneliya Staykova 
 

mailto:aneliya_staykova@abv.bg


ІІ. Образование 
 
1. Средно образование – Средно 
общообразователно училище ‘’Емилиян 
Станев’’, Велико Търново, випуск 1994; 
  
 
 
2. Свидетелсво за професионална 
квалификация Средно 
общообразователно училище ‘’Емилиян 
Станев’’, Велико Търново, 
регистрационен №50/30.06.1994; 
  
 
 
3. Висше образование ВТУ „Св. Св. 
Кирил  и Методий”- В.Търново, випуск 
1999; Магистър по Математика и 
Информатика, диплома №084379, 
регистрационен №30427/1999; 
 



ІІІ. Трудов стаж 
 
 
Дата: От 13.10.1999 до настоящия момент 
Име и адрес на работодателя: ПГ по туризъм ‘’Д-р Васил Берон’’, 
гр.Велико Търново 
Сфера на работа: Образование 
Заемана длъжност: Старши учител   



V. Методи на преподаване 
 
Светът се развива твърде бързо, за да мога да си позволя да бъда 

консервативна. Не обременявам учениците с остарели похвати, а се старая да 
имам съвременен подход на преподаване и комуникация. В центъра на 
учебновъзпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна, 
емоционална и творческа дейност: да решава проблеми, да твори, да бъде 
самоуверен, да се учи от грешките си. Използвам подходящи образователни 
техники и различни методи за преподаване в зависимост от методичната 
единица, учебните планове и програми, специфичното за учебните предмети 
Информатика и Информационни технологии. 

Провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни 
източници в Интернет за използване на информация при задължителната 
подготовка. Обогатявам учебния процес с интересни факти и занимателни 
елементи. Формирам у учениците разбирането за ученето като съзнателно 
усилие, изискващо организираност, самодисциплина, самостоятелност, 
отговорност. Като форма на обратна връзка използвам нестандартизирани 
тестове,  създаване на презентации, изработване на проекти по 
Информационни технологии със специализиран софтуер, а за диагностична 
оценка на ефективността от преподаването ми - стандартизирани тестове. 
Поощрявам и учениците, които работят бавно и несигурно. Поставям ясни 
критерии за оценяване на писмените работи и тестове. Ценя свободата на 
мислене и поощрявам идеите на учениците.  



VІ. Повишаване на квалификацията 



VІІ. Умения и компетентности 
 
1. ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 Майчин език: български  
 Други езици: 
- Руски език:  
Ниво на четене: добро;  
Ниво на писане: добро;  
Ниво на разговор: добро. 
- Английки език: 
Ниво на четене: основно;  
Ниво на писане: основно;  
Ниво на разговор: основно. 
 
2. СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 
Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра 
работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност, 
организираност, сътрудничество с учители, коректни взаимоотношения с 
учителския колектив, добри контакти с ученици и родители, уважение и 
стимулиране на уникалността и индивидуалността на всеки ученик. 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 
Член на зрелостната комисия; 
Участие в работни групи с определена насоченост.  
 



ІV. Философия на преподаване 
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. Не приемам 
философия, според която в учебната програма няма място за въпроси, свързани 
с равенството на половете и мултикултурализма. Моето убеждение е, че е 
необходимо индивидуалните различия да се разпознават, уважават и дори 
поощряват. Не съм съгласна с възприемането на образованието като 
механизъм за “сортиране”. 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. Смятам, че учителят 
трябва да има повече права при изготвяне на тематичния план по предмета, 
който преподава, като се съобразява с възможностите на класа. Моята 
философия на преподаване включва идеята, че учениците трябва да учат от 
преживяванията, събитията от реалния живот, които са значими за тях. 
Като педагог вярвам, че философията на прогресивизма и реконструкционизма 
са в основата на моите фундаментални идеи за преподаване.  



     4. ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 
Съвременни професионални умения, свързани с модерните технологии и 
практики; 
Работа с компютър: OC Windows; 
Работа с приложен софтуер: Word, PowerPoint, Excel, Internet, Photoshop, 
CorelDRAW, AdminPro, AdminL, AdminRD, Flash 8, GeoNext, Dia и др.  
 
 

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ 
 “Обучение чрез изработване на интердисциплинарни проекти”  - 2012-

2014г., по програма Коменски;  
 “Ние сме на една сцена със своите прилики и различия”  - 2014-2016г., 

по програма Еразъм; 
 “Органичната и здравословна храна в Европа ” -  2014-2016г., по 

програма Еразъм; 
 Модел на сътрудничество между IT училищата и сектора 
 Мотивиращо обучение в интензивна обучаваща среда 
 Big Picture Learning 
 



VІІІ. Бъдещи планове 
 
Формално, неформално и самостоятелно учене с цел повишаване на 

професионалната пригодност, мобилност и социална интеграция:  
1. Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката, 

методиката на преподаване по Математика, Информатика и 
Информационните технологии и други. 

2. Запознаване с методична литература. 
3. Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи, 

нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за съответната 
тема. 

4. Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с 
различни източници на информация. 

5. Насочване вниманието на учениците върху използването на 
информационните технологии в тяхното образование по всички учебни 
предмети – подбор на информация, презентации, селекция. 

6. Развитие на други иновативни методи на обучение. 
 
В рамките на философията за „учене през целия живот” всеки човек, 

независимо от професионалната област, не трябва да спира своето 
саморазвитие.    



IX. Открит урок 
 

9.05.2017г. -  Интрдисциплинарен открит урок: 
„Идеята за Обединена Европа от Имануел Кант до днес“  










