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Част І.
Лични данни

 Име, презиме, фамилия: Мария Димитрова Мингова

 Настояща месторабота:Старши учител по Техника и

технологии във Второ основно училище «Гоце Делчев»

 Адрес: гр.Гоце Делчев

 Образование: Висше

 Заемана длъжност: Учител в прогимназиален етап 5-8 клас

 Педагогически стаж: 18 години

 Информация за връзка: служебен телефон 075160299



Раздел 1
Образование и квалификации

1. Висше образование бакалавърска степен “Педагогика на
обучението по техника и технологии” - ЮЗУ “Неофит Рилски”, 
гр.Благоевград

2. Специализация по “Екология” –ЮЗУ “Неофит Рилски”
гр.Благоевград

3.Участие в квалификационни курсове:
 Удостоверение - “Базови и специфични компютърни умения на
учители.”

 Участие в семинар на тема “Целите на хилядолетието, 
пречупени през призмата на младото поколение” , 
гр.Благоевград

 Участие в семинар на тема: “Обучение на педагогически
специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и
други негативни прояви” – гр.Банско.



Раздел 2 
Общи сведения
Дейността на преподавателя е свързана с осъществяване на

организационни връзки, взаимоотношения и
взаимодействия с:

 учениците;
 техните родители;
 учители и възпитатели от същото и други училища;
 управленския и административния персонал на училището;
 експерти в РИО и МОМН;
 институти и звена за квалификация на учители.



Цели на обучението
 Постепенно изграждане на техническа грамотност и

компетентност на учениците, като съществен елемент от тяхната
обща култура и общообразователна подготовка.

 Разбиране на позитивната роля на техниката и технологиите в
обществото.

 Формиране на умения за работа в екип, стремеж към успех и
самоутвърждаване.

 Разширяване на знанията и формиране на умения за обработване
на разнообразни материали.

 Формиране на умения за конструиране и моделиране и чрез
комбиниране на механизми.

 Събиране и използване на информация за проектиране, за
генериране и представяне на идеи чрез рисунки , скици и
чертежи.

 Формиране на умения за оценяване на собствената дейност и
дейността на другите.



Раздел 3
Педагогическа дейност

1. Основни функции

 Планиране и подготовка на учебния процес.

 Провеждане на обучение по съответните предмети.

 Използване на подходящи образователни стратегии, методи и

техники, които:

 дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;

 отговарят на различни образователни потребности на учениците;

 мотивират учениците и стимулират личностното им развитие;

 реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки.



2.Работа по проекти:
 Проект “Успех – Да направим училището привлекателно за
младите хора” – съфинансиран от ЕСФ по ОП”Развитие на
човешките ресурси” 2007-2013г.
Секция - “Туристически походи, ориентиране и запознаване с
природата”
Секция – “Природата в обектива”
Секция – “Заедно сред природата”

3.Участие в комисии:
 Председател на МО на преподавателите по природни науки.
 Член на комисията “Противообществени прояви в училище и
борбата с тях”

 Член на комисията по културно-масова дейност



Приложения:






