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1. Общи сведения

Име Фамилия: Роза Балтова

Гражданство: България

Дата на раждане: 14.01.1960

Образование: Висше, степен магистър

Диплома №: ПУ – 1983/9402

Дата на завършване: 1983г.

Специалност: Българска филология

Квалификация: учител по Български език и литература

Сертификати /Придобити умения/:  

• Първа професионално-квалификационна степен - Свидетелство

СУ № 3847/20.06.1996г. от ДИУУ – СУ „Св. Климент Охридски“

• Специализация по Методика на обучението по литература

ПУ №  171/ 12.03.1993г.

• Езикова гимназия с преподаване на немски език „Б.Брехт”, 1979г.

Общ трудов стаж: 34 г.10 м., придобит към 01.02.2019г.

Педагогически стаж в текущото учебно заведение: 29 години и 6 месеца



2. Философия на преподаване:

Училището е моята житейска формула. Изборът не е нито плод на случайност, нито наготово

съществуващо решение. Неговите корени за мене са в рано осъзнатия пиетет към Словото, в

респекта към професията учител, която винаги е била Мисия. Човек е щастлив, когато прави това,

което може и обича.

Учителят не само обучава и формира определени компетентности у своите ученици, но ги

възпитава и като личности. Затова мисията му е изключително отговорна. Да си на висотата на

обществените потребности и очаквания - предполага да се усъвършенстваш непрекъснато.

Наградата за учителския труд за мен е моралната удовлетвореност от успешната образователно-

възпитателна работа, заслуженото признание за изпълнения дълг и най-вече реализацията на

моите ученици като пълноценни граждани и успешни личности.

Всеки учител формира свой уникален стил, който най - добре отразява неговата същност. В

работата си се ръководя от факта, че няма по - силно възпитателно средство от личния пример.

Учителят трябва бъде референтна личност за своите ученици.

Удовлетворена съм от факта, че седем мои ученици са вече преподаватели в нашето училище -

успешно се адаптират и работят с амбиция и ентусиасъм.

Като базов учител имам възможност да работя с практикуващи стажанти - да им покажа

невероятните хоризонти на предизвикателството да бъдеш учител.



3. Квалификации, награди:

Носител на Почетно отличие
на МОН „Неофит Рилски”(2015г.)

Номинирана за Учител на
годината за 2015 г. в XVIII
Национален конкурс на СБУ

Удостоена с Почетна значка на
град Пловдив (2016г.)

Награда от Директора на СУ
„Л.Каравелов” за 24 май (2016г.)

сертификати

https://drive.google.com/open?id=1-m9F2LZYSL1z4BBGeMYvhXmLZBBSCEEZ


 Номинирана за награда на РУО – Пловдив ( 2017г.):

 Базов учител по БЕЛ към ПУ „П.Хилендарски”;

Изследователски подходи в обучението по БЕЛ,  БАН 
(31.10.2016г.);

 Конференция за учебниците по БЕЛ в контекста на 
обществените очаквания и потребности , София;

Практически проекции на новите учебни програми за 
5.клас (24.02.2017г.)

Рецензент на учебник по литература за 8.клас към 
издателство „Просвета плюс”;

 Урок по родолюбие - интерактивен  урок в Регионалния 
исторически музей ;

 Съвместни изяви, инициативи  с родителите, 
представяне на иновативните подходи в Образователния 
портал „Аз променям моето училище”

2016/2017г.



2017/2018г.

Участие в обучителния курс: „Актуални проблеми на 
синтаксиса в СБКЕ” - проф.д-р Светла Коева, Директор на 
ИБЕ към  БАН (24.02.2018);

Базов учител към ПУ „ Паисий Хилендарски”, Пловдив;

Одобрена методическа разработка на тема: „Обособените 
части в българския език - употреба и пунктуация” ( В 
приложението);

Състезание за Вазов под наслов „ Аз пях за България, защото 
я обичах” (28.03.2018г.);

Оценител в Комисията за проверка на НВО - БЕЛ;

Награди: Грамота за висок професионализъм при 
подготовката на учениците по БЕЛ за участие  в 
националното състезание “Стъпaла на знанието”, грамота на 
Кристияна Генчева от 5.а клас -победител



2018/2019г.

Базов учител по БЕЛ към ПУ “Паисий Хилендарски”;

 Обучител съвместно с Лидия Бакалска за функционалната 
грамотност на учениците;

Актуални проблеми на обучението по литература за първи 
гимназиален етап ( сертификат – 1 кредит );

Обучение за обща подкрепа на учениците и работа с родителите

( сертификат – 1 кредит );

Вътрешна квалификация за : Алтернативни и иновативни методи 
на обучение; Компютърно моделиране;

Награда за есе „Написано за Пловдив” на Габриела Комитова от 8.а 
клас в литературния конкурс, организиран от Община Пловдив;

Участие на 6-ма ученици в Областния кръг на Олимпиадата по 
БЕЛ, отлично представяне на Кристияна Генчева от 6.а клас;

 Национално състезание по БЕЛ „Стъпала на знанието “ 6-ма 
ученици  продължават на следващ етап;

 Обучение за оценители по БЕЛ в електронна среда



Минал опит

На урок по родолюбие: Часът по 

фолклор да е задължителен 

u4avplovdiv | 28.03.2017 | Моята история, Ѧ | Няма коментари 

Комитет „Родолюбие” положи свещената клетва пред Бог, Род и Родина в 

Историческия музей на открития урок на СУ „Любен Каравелов” 

 

 

„Защо фолклорът да не е задължителен предмет. Защо чужденците знаят повече за 

нашите традиции, музика и обичаи от нас самите. Аз, като повечето мои съученици, 

обичаме българското народно творчество, защото в песните и танците е скрита 

българщината”. Пламенните думи на 6-класничката Магдалена Николова предизвикаха 

аплодисменти на урока по родолюбие, който СУ „Любен Каравелов” проведе днес в 

Историческия музей. Облечено в народна носия, момичето прочете есето си, отличено с 

грамота от училището. 

„Поетическият образ на България през погледа на младите художници” бе темата на 

открития урок, на който учениците четоха знакови текстове на Ботев, Вазов, Пенчо 

Славейков, Каравелов, Дора Габе и Блага Димитрова. И дори фрагменти, посветени на 

България, от Михаил Белчев. 

„Всеки ученик си избра откъс, а след това трябваше да го представи и с рисунка”, 

обясни идеята преподавателят по български език Роза Балтова. Как да намерят 

пресечената точка между поетичните строфи и средствата на изобразителното изкуство 

Изкуството – вдъхновение,вяра и вечност 

 

Една от впечатляващите инициативи за Патронния празник на СОУ”Любен Каравелов”,Пловдив  

беше спектакълът,посветен на 100-годишнината от смъртта на П.К.Яворов . 

За  реализацията на идеята работи творчески екип в състав: 

 - Сценарий и режисура:Роза Балтова 

 - Хореография:Гергана Генчева 

 - Мултимедийна презентация:Николай Панчев 

 - Пиано:Жени Бураджиева 

 - Музикално оформление и озвучаване:Иван Найденов 

 - Ученици от 12.а клас – профил „ Изкуства - Музика” 

 - Ученици от 6.а,9.а и 10.а клас 

Концертът се състоя в зала „Съединение”на 6.11.2014г. 

В  неповторимата  атмосфера на хармонично съчетаване на 

Литература,Музика,Хореография,Изобразително изкуство и Киноизкуство,на фона на 

видеостена,идеята постигна основните си цели: 

да възкреси паметта на един от най-значимите  български творци на 20-ти век; 

да съхрани нашата  културната памет и история; 

да приобщи нашите възпитаници към нравствените послания в творчеството му; 

да формира отношение към изкуството; 

да стимулира креативните им заложби; 

да създаде позитивна среда; 

да развие възможностите на учениците да работят в екип. 

 Благодарение на музикалната и хореографската  компетентност на учениците от профил”Изкуства – 

Музика” ,на тяхната артистичност и вдъхновение спектакълът се превърна  в истински празник с 

емоционално въздействие.И най-ценното – наред с чувството за удовлетвореност -  желание за нови 

подобни и успешни проекти! 

За популяризирането му взеха участие:Теменужка Бочукова,Николай Панчев,Николай Анастасов,Елена 

Илчева. 

Презентациите от концерта  може да разгледате тук: 

https://www.youtube.com/watch?v=w0jWoVNF2us 

 

Спектакалът, посветен на 100-годишнината 
от смъртта на П.К.Яворов.

Изкуството – вдъхновение, вяра и вечност

На урок по родолюбие: 
Часът по фолклор да е задължителен.

Ученическа конференция „Моето училище –
мой дом, мое вдъхновение, мое бъдеще“

Училищни и юбилейни вестници –
„Звънче“ и „Знание“

Помагало - „Готови ли сте за 
матурата по български език и 

литература?“

https://www.youtube.com/w
atch?v=w0jWoVNF2us

https://drive.google.com/drive/folders/18fttxTS8WvmzVNyD0RTG7-aZbd1t8A0S?usp=sharing
сертификати, грамоти, приложения/pdftoimage/DC-260-links1914
https://drive.google.com/open?id=13A1REy-FRruZ7k7vHeWIDDtKBKR5fbMW
https://drive.google.com/drive/folders/1V2MFD-fNJLIxq4Sc_oPwR0dloaZ3pu7e?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=w0jWoVNF2us


4. Отговорности на учителя

Според мене отговорност е ключова дума в работата на 
учителя и тази отговорност е израз на обичта към децата. 

Носим отговорност за живота и здравето им не само когато 
сме с тях, но и за тяхното бъдеще. Ако сме ги накарали да 
повярват в себе си, да не се отказват от мечтите си, ако 

благодарение на нас са преодолели трудности и негативи, ние 
сме изпълнили дълга си. Българският учител е далеч от 

светлината на прожекторите, от светския блясък, но има 
най-ценното - светлината и блясъка на детските очи!



5. Научно - методическа дейност



Учебна, 

справочна 

литература по 

предмета и 

нагледни 

средства, 

използвани от 

учителя и от 

учениците

Използвани 

образователни 

технологии и 

интерактивни 

техники

Измерители на 

качеството на 

обучение на 

учениците





Учебна, справочна литература по предмета и нагледни средства, 
използвани от учителя и от учениците

 учебно-методическата 
литература е съобразена с ДОС, 
УУП, УП по БЕЛ, Стратегията за 
развитие на училището, 
възрастта и индивидуалните 
потребности и интереси на 
учениците

 електронни учебници по БЕЛ;

„Мозабук“, „Уча се“

 собствени електронни ресурси/ 
презентации, приложения и др. /

https://ucha.se/profile/
https://ucha.se/profile/
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Anubis-Bulvest-Reader/Anubis-Bulvest Reader.exe
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Programs/Anubis-Bulvest-Reader/Anubis-Bulvest Reader.exe
https://ucha.se/profile/
https://ucha.se/profile/
сертификати, грамоти, приложения/приложение/собствени ресурси
сертификати, грамоти, приложения/приложение/собствени ресурси


Използвани образователни технологии и 
интерактивни техники

 Иновативни техники :

ситуативен ( казус, игра, драматизация );

дискусионен ( анкета, брейнсторминг, дискусия, дебат );

проектен ( спектакъл, конференция, състезание, творчество )

 Компютърни технологии:

презентации, интерактивни упражнения;

„Уча се“ – видеоуроци и упражнения; 

приложения на google – форми, презентации, листове, 

авторски мултимедийни продукти за обучение

 Други методи:

съпоставителен ;

изследователски;

интерпретация - наблюдение, анализ и синтез;

историко-типологичен;

лекция, разказ, беседа;

самостоятелна работа



Измерители на качеството на обучение на учениците

 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИТЕ

Тестове

Работни листове

Състезания по известни формати

Олимпиади

Интерактивни игри и др.

 УЧЕНИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

Презентации

Ученически текстове

Проекти и др.

 ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Анкети

Отворени врати

Родителски срещи и др.

Училище и университет

https://drive.google.com/drive/folders/1hGsWPsReH5JgNOUXZofSr3g5wj0GTPMb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hGsWPsReH5JgNOUXZofSr3g5wj0GTPMb?usp=sharing
сертификати, грамоти, приложения/приложение/собствени ресурси/Училище и университет.doc


6. Резултати от педагогическата дейност

Резултати от изпити на ученици
входно - изходни нива   



Участие и класиране на олимпиади, 

състезания и конкурси

Резултати от Национално външно оценяване 

и Държавни зрелостни изпити по БЕЛ

Реализация на ученици (постъпили във ВУЗ, 
реализация по дисциплина

2016/2017г.

2016/2017г.

2016/2017г

2017/2018г

2017/2018г 2018/2019г

2018/2019г

2018/2019г2017/2018г



Резултати от изпити на ученици

входно - изходни нива

Разлика междуу оценка от входно ниво и годишна оценка

2016/2017 5.а 6.а 7.а 7.б 8.а 9.а 10.а 11.а 12.а

+0,64 +0,41 +0,53 +0,21 +0,37 +0,27 +0,46 +0,24 +0,19

2017/2018 5.а 5.б 6.а 7.а 8.а 9.а 10.а 11.а 12.а

+0,54 +0,45 +0,59 +0,97 +0,71 +0,33 +0,64 +0,25 +0,17

2018/2019 5.а 6.а 6.б 7.а 8.а 9.а 10.а 11.а 12.а

Във всички класове се забелязва напредък в резултат на трайно 
усвоени знания , умения и компетентности по БЕЛ



Участие и класиране на олимпиади, състезания и конкурси 

Олимпиади и състезания по БЕЛ Брой 

участници

Класирани

2016/2017г. Олимпиада 28 3

НС „Стъпала на знанието“ 14 3

„Грамотни ли сме“ 5 2

2017/2018г. Олимпиада 26 3

НС „Стъпала на знанието“ 10 1

„Грамотни ли сме“ 8 2

2018/2019г. Олимпиада 31 8

НС „Стъпала на знанието“ 7 3

„Грамотни ли сме“ 6 2

•конкурс за есе, организиран от читалище „Назъм Хикмет”, „Съвременният Бай Ганьо»

•награда на Габриела Комитова от 8.а клас в литературния конкурс „Написано за Пловдив”, 

организиран от Община Пловдив

•конкурс за поезия и проза «Светът през моите очи»



Резултати от Националното външно оценяване и 
Държавните зрелостни изпити по БЕЛ

Резултатите от НВО и ДЗИ са в 
съответствие с постигнатите  
резултати от вътрешноучилищното 
оценяване .

Успешното представяне се дължи 
на добрата мотивация и работата 
по проект „Твоят час“ в клубовете 
„Език свещен“ и „Слово”.

Всички ученици се представиха 
добре на  ДЗИ и получиха 
Дипломи за средно образование.

2017г. 2018г. 2019г.

НВО 
7.клас

35,02 т. 37,24 т.

ДЗИ
12.клас

3,60 3,89



7. Обобщение на опита

опит тема резултат

Открити уроци  Интегриран открит урок по БЕЛ и Изобразително изкуство –

28.03.2017г. „Поетическият образ на България през погледа на 

младите художници“ – презентация – 6. клас;

 Интегриран урок по БЕЛ и Английски език : „ПРОЛЕТТА – СЕЗОН 

НА ЧОВЕШКАТА НАДЕЖДА“ 

SPRING –THE SEASON OF HOPE ;

 „Неразделни “от П.П.Славейков – безсмъртна балада за любовта

 Развитие на  езиковите, литературните 

и социокултурните компетентности на 

учениците;

 Стимулиране на въображението и 
креативните възможности на учениците

Споделени добри 

практики

 „Аз променям моето училище“ – VII клас;

 На урок по родолюбие: Часът по фолклор да е задължителен;

 Спектакъл,посветен на 100-годишнината от смъртта на П.К.Яворов

 Създаване на потребност от общуване с 
изкуството;
 Формиране на естетически критерии

Участия в проекти  проект на МОН № BG05M20P001-2.004 " Твоят час“ като  

ръководител на клуб „Език свещен“

 Преодолени обучителни затруднения и 
постигнати ДОИ по БЕЛ

Извънкласни дейности  участие в конкурси и олимпиади;

 посещения на театрални постановки;

 редактор на вестник „Звънче“ и съредактор на в. „Знание”;

 изготвяне на сценарии за тържества;

 базов учител на ПУ”Паисий Хилендарски”

Развитие на творческите заложби на        

учениците

Публикации

/включително в 

интернет/

списък публикации

приложение

- „Под манастирската лоза” на Елин Пелин - в търсене на истината (сп. 

„Тракия”); 

- Уроци по... човечност (сп. „Тракия”); 

- Песен за България. („Отново за българската литература - познато и не 

съвсем”); 

- Пролетта - сезон на човешката надежда („Отново за българската 

литература - познато и не съвсем”); 

- Към мотива за самотата в поезията на Дебелянов и Лилиев („Отново за 

въпроси, които не са мода в българската литература”); 

- Срещу „бариерите” в човешкото битие. Размисли за повестта 

„Бариерата”от Павел Вежинов („Отново за въпроси, които не са мода в 

българската литература”); 

- Срещата с Ангелинка - краткотрайна и дълговечна (сп. „Литература в 

средното училище”); 

- Защо Николчо изминава лесно пътя от казънлъшките гюлови градини до 

гюргевските кръчми? (сп. „Тракия”); 

- Какви мисли и чувства вълнуват лирическия герой в навечерието  на 

борбата? (сп. Тракия); 

- Американската действителност в пътеписа”ДоЧикаго и назад”от 

Алеко Константинов (сп. „Литература в средното училище”); 

- Нравственият избор в романа на А.С.Пушкин „Евгений Онегин” 

- „Слънчев кръг” – стихотворения, есета, импресии; 

- Вестник ”Звънче”, 2006г. 

- Вестник ”Знание”, 2010г. (в съавторство с Цветанка Георгиева); 

- „Готови ли сте за матурата по БЕЛ?” (в съавторство с Николина 

Георгиева) 

- Вътрешната хармония на лирическия герой в поезията на Николай 

Лилиев(в-к„.Пловдивски университет”); 

- Самооценяването на учениците в класната стая:методи и 

инструменти(в екип); 

 -  Обособени части – пунктуация и употреба 



8. Работа в качеството на класен ръководител

Един задружен клас...

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 

9.05.2018Г.

• Планирам дейността на класа спрямо 
възрастовите особености, интереси и 
потребности на учениците;

• Осигурявам защита и пазя правата на учащите, 
като прилагам диференциран подход и групова 
работа. Активно си сътруднича с педагогическия 
съветник;

• Следя успеваемостта на учениците и 
контактувам с родителите, като ги информирам 
за постиженията на децата им, допуснатите 
нарушения на училищните правила и 
евентуални инциденти;

• Организирам и провеждам родителски срещи. 
Работя с родителите индивидуално, привличам 
ги за подпомагане на извънкласните дейности;

• Участвам в организирането на училищни 
тържества и спортни мероприятия;

• Попълвам всички реквизити в дневник , 
ученически книжки, лични картони, главна книга 
и др. документи, съгласно училищните 
нормативи.

Презентация - „Един задружен клас“

Презентация : „Нашето училище -

уникална духовна общност“

Виж тук

Виж тук

https://drive.google.com/file/d/1V0bLDhHADziNUVthJUnD4DqVoYOzDUJA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uV5grLnkEYH_XhjOrKLjs_IUWr1NlIJE/view?usp=sharing


9.Оценка и резултати/ Самооценка

/По раздел „ Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа“ точка „г“/

Период: 2016 - 2020 г.



10. Бъдещи планове - описателна част

 Придобиване на умения за оценяване на учениците по 
БЕЛ в електронна среда (за НВО);

 Стимулиране на учениците за творчески  изяви и 
постижения;

 Развитие на комуникативно-речевите им умения и 
компетентности чрез    проектобазирано обучение;

 Ефективна работа за повишаване  на функционалната 
им грамотност;

 Споделяне на опит



11. Приложение

Списък и образци от творчески 
работи на учителя; учебно-
изследователска работа;проекти и 
др. 

Снимки, записи от проведени 
мероприятия

Програми за ЗИП, ИЧ, тематични 
работни планове и др.

https://drive.google.com/drive/folders/1xumrGXVoAcfn9m9qShGjL-3U7eTSafpI?usp=sharing


Списък и образци от творчески работи на учителя, 
учебно-изследователска работа, проекти и публикации

• „Под манастирската лоза” на Елин Пелин - в търсене на истината (сп. „Тракия”);
• Уроци по... човечност (сп. „Тракия”);
• Песен за България. („Отново за българската литература - познато и не съвсем”);
• Пролетта - сезон на човешката надежда („Отново за българската литература - познато и не 

съвсем”);
• Към мотива за самотата в поезията на Дебелянов и Лилиев („Отново за въпроси, които не са 

мода в българската литература”);
• Срещу „бариерите” в човешкото битие. Размисли за повестта „Бариерата”от Павел Вежинов 

(„Отново за въпроси, които не са мода в българската литература”);
• Срещата с Ангелинка - краткотрайна и дълговечна (сп. „Литература в средното училище”);
• Защо Николчо изминава лесно пътя от казънлъшките гюлови градини до гюргевските кръчми? 

(сп. „Тракия”);
• Какви мисли и чувства вълнуват лирическия герой в навечерието  на борбата? (сп. Тракия);
• Американската действителност в пътеписа”ДоЧикаго и назад”от Алеко Константинов (сп. 

„Литература в средното училище”);
• Нравственият избор в романа на А.С.Пушкин „Евгений Онегин”;
• „Слънчев кръг” – стихотворения, есета, импресии;
• Вестник ”Звънче”, 2006г.;
• Вестник ”Знание”, 2010г. (в съавторство с Цветанка Георгиева);
• „Готови ли сте за матурата по БЕЛ?” (учебно помагало в съавторство с Николина Георгиева)
• Вътрешната хармония на лирическия герой в поезията на Николай Лилиев(в-к„.Пловдивски 

университет”);
• Самооценяването на учениците в класната стая: методи и инструменти(в екип);
• Обособени части - пунктуация и употреба



Интегриран урок по БЕЛ и Английски език : 

„ПРОЛЕТТА – СЕЗОН НА ЧОВЕШКАТА НАДЕЖДА“ 

SPRING –THE SEASON OF HOPE 

Празник на Земята
Алея на Випуск 2012

Снимки, записи от проведени 

мероприятия



Снимки, записи от проведени мероприятия


