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Анелия Павлова Дудова – Едренова 

 
старши учител 1 – 4 клас 

90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ –  София 

 

Завършила висше образование в 

СУ „Св. Климент Охридски“ по специалностите: 

Бакалавър - „Предучилищна и начална 

училищна педагогика“ 

магистър - „Специална педагогика – логопед“ 

магистър - „Педагогика – образователен мениджмънт“ 

  

 

 

 

„Ученикът не е съд, който трябва да напълним, а факел, който трябва да 

разпалим“ - Плутарх 

     Във всяко дете блести искрата на познанието. Моята роля на начален 

учител е да помогна на всеки ученик да превърне искрата си в пламък, да 

повярва в собствените си сили, да му напомням, че ако положи усърдие и 

труд може да постигне много. 

За мен е важно учениците да ми вярват, а аз да оправдавам тяхното 

доверие. 

 

 

Контакти: 

тел.: 0884 672 108 

имейл: a.dudova@sou90.org 

mailto:a.dudova@sou90.org


 

 

 

Галина Николова Гегова 
Старши учител начален етап 

90 СУ „Генерал Хосе де Сан Мартин“ – София 

 

 

 

 

Завършила висше образование във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - 

специалност – „Начална училищна педагогика”. 

Квалификации: „Музикална педагогика в начален етап“; 

„Начална училищна педагогика - Английски език“. 

 

 

Началното училище е начало на един нов живот за всеки 

ученик. Живот, в който всеки участник навлиза в тайнството на 

науката. 

 

Философията ми за образованието поставя в центъра 

ученика, неговите нужди като личност и като част от обществото. 

Насочвам усилията си към активно включване на учениците в 

процеса на учене. Децата трябва да се учат от преживявания и 

събития от реалния живот, значими за тях. 

 
 

 

Контакти: 

тел.: 0887 339910 

имейл: g.gegova@sou90.org 

 

 

 

mailto:g.gegova@sou90.org


 

 

Богданка Николова Михайлова 

Старши учител начален етап 

90СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин ” 

 

 

Завършила висше образование в СУ „Св. Климент  Охридски” 

Специалност  - „Начална училищна педагогика” 

 

 

 

Взискателна , справедлива ,честна, мотивирана,  държа учениците и 

родителите да спазват правилата в училище и класната стая.   

Целта ми е:  да науча децата да мислят,  да представят идеи, да 

уважават чуждото мнение, да се учат от грешките си, да умеят да печелят и 

да губят,  да бъдат отговорни за своите постъпки,  да знаят, че навсякъде 

има правила и те трябва да се спазват,  да обичат род и родина. 

Мисията  ми е да  бъда в класната стая сред учениците. Да раста заедно с 

тях, да ги разбирам , да им помагам, да ги обучавам и възпитавам. 

 

 

 

Контакти: 

Тел: 0888 905682 

Имейл: b.mihailova@sou90.org 

 

mailto:b.mihailova@sou90.org


 

 

Благодарим за 

вниманието! 

 

Очакваме Ви! 
 

 

Контакти: 

жк. Люлин 2, ул. 204 № 3 

02/8250854 

е-mail: 

за прием в 1 клас -  priem1klas@sou90.org  

официален на училището - office@sou90.org   

Website: sou90.org 

 


