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Лична информация

 Образование
 Висше – ПУ “Паисий Хилендарски” , гр. Пловдив, специалист по руска

филология и учител по руски език и литература с втора специалност
български език и литература, октомври 1984 г. 

 Висше – ЮЗУ “Неофит Рилски” , гр. Благоевград, специалист по немски език
в средните училища, юли 1993 г. 

 Професионален опит: 
 Преподавател по руски език в:  НОУ с. Буково;   НОУ “Св. св. Кирил и

Методий”, с. Брезница;    НПГ “Димитър Талев” , гр. Гоце Делчев
 Преподавател по немски език във Второ ОУ “Гоце Делчев”, гр. Гоце Делчев

/от 15.09.1992 г. до момента/
 Длъжност, изпълнявана в момента: старши учител по немски език (2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 клас) във Второ ОУ “Гоце Делчев” , гр. Гоце Делчев
 Професионална квалификация – Втора професионално-квалификационна

степен
 Трудов стаж:
 От 15.09.1978 до момента
 Владеене на чужди езици: немски и руски



1987 г. – НПГ “Димитър Талев”, гр. Гоце Делчев
2014 г. – Второ ОУ “Гоце Делчев” , гр. Гоце Делчев



Педагогическа дейност
 Участие в квалификационни курсове
 Удостоверение 01-2097 / 18.08.2006 г. “Базови и специфични компютърни

умения на учители по Чужди езици”
 Удостоверение 21-0976 / 10.10.2006 “Английски език с комуникативна

насоченост” – ниво А1
 Сертификат ПУП 30898 Бл / 2007 г.  “Подготовка и управление на проекти”
 Удостоверение 19.11.2009 г.  “Възможности за финансиране и разработване

на успешни проекти”
 Сертификат 0245 / 2010 “Смесени техники на преподаване”
 Сертификат 903408 / 10.07.2010 “Studienaufenthalt” /Бад Вилдбад –

Германия/
 Сертификат 19.10.2010 г. “Mehrsprachig in Europa: Deutsch als 

Folgefremdsprache in der Schule” /Гьоте-институт, София/
 Сертификат 2012260413647 / 26.04.2012 г. “Подготовка за създаване на

електронни уроци”
 Сертификат 07.11.2013 “Film im Deutschunterricht” / Гьоте-институт, 

София /



Педагогическа дейност
 Професионално развитие
 Двуседмичен курс по руски език в Санкт Петербург, Русия, март

1988 г.
 Едноседмично обучение в Бад Вилдбад, Германия, юли 2010 г.
 Професионален курс на тема “Многоезичието в Европа: немският

като следващ чужд език в училище”, гр. Благоевград, март-ноевмри
2010 г. /Гьоте-институт, София/

 От 2008 г. организирам професионално-квалификационни курсове за
учителите по чужд език от района по програма “Близо до дома”
към ДИУУ “Св. св. Климент Охридски” , гр. София.  

 На 19.10.2013 г. отлично защитих писмената си разработка за
второ ПКС на тема “Диагностична зависимост между прилагането
на лингвострановедски подход в обучението по немски език и
постиженията на учениците по темата “Германия – коледна
приказка” в четвърти клас”.



Германия – Бад Вилдбад
Гьоте- институт, София



Педагогическа дейност
 Участие във вътрешноучилищни квалификационни курсове
 посещение на уроци
 изнасяне на уроци

На 20.12.2012 г. изнесох открит урок-празник във втори клас на
тема “Германия – коледна приказка”, в който целенасочено
приложих лингвострановедска технология на обучение. 
“Германия – коледна приказка” беше един различен и динамичен
учебен час, наситен с голям емоционален заряд и
лингвострановедска информация, със слухово-зрителна и
“дегустаторска” нагледност. Ситуативното “потапяне” в
немската коледна атмосфера беше съпроводено само с
позитивни и трайни преживявания, с висока степен на
предизвикан интерес и с пълноценно постигнат обучаващ и
развиващ ефект.



Германия – коледна приказка



Педагогическа дейност

 Участие в комисии
 комисия за противопожарна безопасност
 Участие в проекти

През май 2014 г. учениците от групите по немски език
/3, 5, 6, 7, 8 клас/ активно се включиха в новата
инициатива на водещите европейски издателства
Кеймбридж Юнивърсити Прес и Клет за работа по
проект “Аз уча. Аз знам. Аз мога”. Учениците взеха
участие в изработването на проекти под формата на
плакати на немски език на тема “Храната на
бъдещето” и “Ваканцията на бъдещето”. 



Проект “Аз уча. Аз знам. Аз мога.”



Философия на преподаване
 Нашето динамично съвремие налага своя отпечатък и върху образователните

технологии. Налице е необходимост от отдалечаване от “традиционните модели” на
преподаване. Трябва да се търсят нови, съвременни и адекватни начини на учене. Един
от тези адекватни начини е Action Learning, т.е. учене чрез преживяване, 
действия,опит, правене.
Съвременният учител трябва постоянно да изпробва в своята педагогическа практика
различни модели на образователни технологии, които да мотивират и стимулират
учебно-познавателния процес. Именно това се опитвам да прилагам в дългогодишната
си педагогическа практика – да изграждам и да доразвивам свои образователни
модели, които да провокират трайна мотивация у учениците за изучаване на немски
език и които да водят до добри и устойчиви образователни резултати с практическа
насоченост. 
Всяка технология на обучение е зависима от учебното съдържание и всичко, случващо
се в залата, е технология на обучение, учене чрез преживяване и чрез трупане на
различни опитности. 
Имайки предвид дългогодишния си преподавателски опит смятам, че нестандартните
технологии винаги впечатляват повече учениците, създават по-трайни асоциации и
водят до много по-устойчиво запаметяване. А щом резултатите са добри и трайни, 
значи приложената технология е ефективна и качествена и трябва да се превърне в
модел на добра педагогическа практика, която непрекъснато да бъде доразвивана и
обогатявана. 



Философия на преподаване



Философия на преподаване



Създадени документи
 Всички тестове за входни и изходни нива и тестовете за текущ контрол във 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 клас – ЗП / ЗИП



Тест 4 клас – Коледа в Германия



Контакти

Второ ОУ “Гоце Делчев” , гр. Гоце Делчев
Служебен телефон: 0751 / 60-299
E-mail:  toni_derm@abv.bg


