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Общи сведения
Име Фамилия: Инна Чолакова

Гражданство: България

Дата на раждане: 26.01.1993г.

Образование: Висше, степен бакалавър

Диплома №: АМТИИ-2016/203421

Дата на завършване: 2016г.

Специалност: Педагогика на обучението по музика

Педагогически стаж: 2 г.

Педагогически стаж: 

09.03.2017г.-31.08.2017г-учител по музика в ДГ“Радост“-с.Стряма,ул.Иван Вазов“№28
01.09.2017г.-31.08.2018г.-детски учител в група в ДГ“Радост“-с.Стряма,ул.Иван Вазов“№28

17.09.2018-учител начален етап и ДЦО в СУ“Любен Каравелов“-гр.Пловдив,ул.“Бранислав 
Велешки“№2



Философия на преподаване

Стартирах професионалния си опит,като музикален педагог в 
ДГ“Радост“-с.Стряма.Там развих редица умения и 
компетенции,които ми помогнаха в моето 
усъвършенстване.Работата ми с деца спомогна за моето 
личностно развитие,професионално израстване и засилване 
способността ми за работа в екип.
Старая се да се фокусирам върху индивидуалните способности 
и потребности на децата.Да открия силните страни на всяко 
едно дете и да им помогна да развият своя потенциал.
Учителската професия е призвание.Емоционалната 
връзка,която получавам с тях ми дава стимул и мотивация да 
работя и да продължавам да се развивам в тази посока.
Като педагог се базирам на моите развити организаторски и 
креативни умения.Старая се винаги да бъда подготвена за 
работния процес и да осигурявам позивитна и мотивираща 
среда на обучение.



2018г./2019г.

⮚ Квалификации:

⮚ Сертификат № 2911 за участие в присъствена и самостоятелна 
форми на обучение на тема: „Практически техники за ефективна 
работа с деца с различна степен на обучаемост едновременно“ в 
периода 27.01.2018г.-05.02.2018г.,лектор-Мария Дерижан.

⮚ Сертификат №18041355 за участие в тематичен курс на тема: 
„Подобряване на професионалните и партньорските 
взаимоотношения в педагогическия екип“в периода от 10.03.2018г. 
до 11.03.2018 г. 

⮚ Участие на обучение на тема: ,, Приобщаваща педагогика и 
приобщаващо образование.Изграждане на партньорски 
взаимоотношения между учители и родители.’’- ,, Знание  и 
реализация’’ ЕООД,Пловдив-12.11.2018 г

⮚ Портфолио – същност, предназначение, видове портфолиа – СУ“Л. 
Каравелов, Пловдив /  /29.01.2019 г. /



⮚

⮚



ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ

*Опазване живота и здравето на учениците.
*Използване на различни методи и техники,които да отговарят 
на различни образователни потребности на учениците,да 
мотивират и  стимулират личностното им развитие.
* Формиране на положителни нагласи към ученето като 
ценност. 
* Изграждане на стратегии за активно и самостоятелно учене и 
за учене през целия живот.
* Формиране у учениците разбирането за ученето като 
съзнателно усилие, изискващо организираност и 
самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и поемане на 
отговорност за собственото им учене, действия и поведение.



Научно - методическа дейност
Учебна, справочна литература по предмета и 
нагледни средства, използвани от учителя и от 
учениците

⮚ учебно-методическата литература е 
съобразена с ДОС,  УП по всички предмети в 
начален етап, Стратегията за развитие на 
училището, възрастта и индивидуалните 
потребности и интереси на учениците

⮚ „Уча се“

⮚ Презентации

https://ucha.se/profile/


Използвани образователни технологии и 
интерактивни техники

❑ Облачни технологии

❑ Добро владеене на офис пакет – програма за 
обработка на текст, електронна таблица

❑ ФБ страница на класа



Резултати от педагогическа 
дейност/Организирани празници

⮚

⮚





Творчество



Ученически разработки



Обратна връзка на учители и ученици

❑



Участие на олимпиади, състезания и конкурси 
1.а клас – 2018/2019 учебна година



Извънкласни дейности 2018/2019

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ОТКРИТ УРОК И ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ НА ТЕМА: ‘’ БЕЗОПАСНО ПРЕМИНАВАНЕ 
ПРЕЗ ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА ‘’

НСЧ – СРЕЩИ С ПИСАТЕЛИ: ЕЛИЗАБЕТА ДЖАМБАЗОВА И МАЯ БОЧЕВА

06.11.2018Г.-ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО В ПРИРОДОНАУЧЕН 
МУЗЕЙ,ПЛОВДИВ

МЮЗИКЪЛ ‘’ СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА ‘’ В ДОМ НА КУЛТУРАТА ‘’БОРИС 
ХРИСТОВ ‘’ 

КУТИЯ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО- БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА НА БЧК

КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО В 1.А КЛАС С УЧАСТИЕ НА ТЕАТРАЛНА ТРУПА ‘’ АНИМА ‘’ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ НА СУ ‘’ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ‘’ 

- ПЪРВИ СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ „ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В ГРАД ПЛОВДИВ“



Снимки от проведени мероприятия 2018/2019



Снимки от проведени мероприятия 2018/2019



Бъдещи планове

•УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ПЕДАГОГИКАТА,КОИТО ЩЕ 
ДОПРИНЕСАТ ЗА МОЕТО КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ КАТО МЛАД 
СПЕЦИАЛИСТ.

•ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ И ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА 
ПРЕПОДАВАНЕ.

•УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВИ НА УЧИЛИЩНО И ИЗВЪНУЧИЛИЩНО 
НИВО.


