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ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

Педагогика

Стела СТОИЧКОВА
Начален учител, XI ОУ „ Христо Ботев“,
гр. Благоевград
Бакалавър „Начална училищна педагогика”
Магистър „Предучилищна и начална
училищна педагогика“

С

започва работа

тела Стоичкова е родена в град
Кюстендил.
Завършва
средно
образование в Професионалната гимназия
по туризъм „Никола Йонков Вапцаров“,
гр.Кюстендил, специалност „Производство
и обслужване в заведенията за хранене и
развлечения“.
След завършване на гимназията
решава да следва детската си мечта, а
именно да бъде учител. Още същата година
е приета в професионално направление
„Педагогика“. През първите две години на
обучението има възможност да посещава
училища и детски градини, да провежда
наблюдения на практическо обучение в
реална работна среда, с цел профилиране –
вземане на аргументирано решение за
избор на специалност, за успешна бъдеща
професионална реализация. Установява, че
интересът й е към училищната среда и в
трети курс избира да продължи обучението
си в специалност „Начална училищна
педагогика с чужд език“. Включва се в
различни европейски проекти и проявява
заинтересованост
към
допълнителни
консултации с базови учители. През 2017 г.
се обучава в магистърска програма
„Педагогическо взаимодействие на деца с
проблемно поведение“. Решава да проведе
студентската си практика в XI ОУ „ Христо
Ботев“, Благоевград, при старши учител Р.
Ризова. Тя е базов учител и предава знанията
и професионалния си опит на Стела. Тя е
човекът, който открива потенциала и
амбицията й и я насърчава. Така през 2018 г.

като

заместващ

учител в същото
училище.
Успява
да
премине през
в секи клас о т
началната
училищна
степен и да
усъвършенства уменията си за работа с
деца. Фокусира се върху възрастовите
особености, характерни за всеки клас и се
стреми
към
по-иновативна
преподавателска работа. За упорития труд,
амбиция и положителни резултати в
работата си получава препоръка от
директора на училището – г-жа М. Митова,
която я мотивира и амбицира още повече.
Година
по-късно
получава
класно
ръководство на 3-ти клас, което е
предизвикателство за нея, защото новият
директор - г-жа Ризова й гласува голямо
доверие.
„Четвърта година съм учител и
класен ръководител. С учениците работя
ползотворно както в училищна, така и в
извънучилищна
среда,
участваме
активно във всички
инициативи,
празници и спазваме установените
традиции. За мен е важно учениците да
бъдат любознателни и знаещи, но преди
всичко човечни с морални и етични
ценности,
да
станат
успешни
личности“, споделя Стела.
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Тя разказва, че обича работата си,
чувства се удовлетворена, когато вижда
пред себе си жадните за знания детски
погледи, затова се самоусъвършенства,
включвайки се в различни обучения и
курсове.
Квалификации:
Придобива пета професионалноквалификационна степен към ДИУУ –
Софийски университет „Св. Климент
Охридски“;
- Повишава квалификацията си по
„Методика на обучението по безопасност
на движението по пътищата в I-IV клас“
към Русенския университет „Ангел
Кънчев“;
Обучения:
- Участва в обучение на тема „Създаване и
използване на електронни уроци и
дигитално учебно съдържание“;
- Преминава обучение на тема „Иновативно
училище“;
- „Компютърно моделиране в началното
училище“ - обучение, което й дава
възможност да води часовете по
компютърно моделиране, въпреки че в
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момента тези часове се водят от
специалисти
по
информационни
технологии.
- Участва в обучение към Фондация
„Кузманов“ на тема „Интерактивни методи
на обучение“.
Грамоти и сертификати:
- Сертификат за Компютърно моделиране
със Scratch модул 1 и модул 2.
- Грамота от ръководството на училището
за „Най-добър млад учител“, 2021.
- Грамота от Сдружението на българските
начални учители за показан висок
професионализъм и всеотдайност при
подготовка на ученици за провеждане на
СБНУ състезания, 2018/2019 учебна година.
„Благодарение на преподавателите
от Факултета по педагогика и усвоените
от мен знания, умения и опит,
натрупани по време на обучението, успях
да се реализирам и да сбъдна детската си
мечта. Прочут мъдрец е казал: „Не
всичко, пред което се изправя, може да
бъде променено, но нищо не може да се
промени, докато не се изправя пред него“,
казва Стела.
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