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1. 1. ЛичнаЛична информацияинформация

 Име, презиме, фамилия: Ваня Димитрова Ролева

 Настояща месторабота:Старши учител по
природни науки във Второ основно училище «Гоце
Делчев»

 Адрес: гр.Гоце Делчев

 Образование: Висше

 Заемана длъжност: Учител в прогимназиален
етап 5-8 клас

 Педагогически стаж: 34 години

 Информация за връзка: служебен телефон
075160299



ОбразованиеОбразование ии квалификацииквалификации

1. Висше образование магистърска степен , квалификация “Биолог” -ПУ “Пасий
Хилендарски”, гр.Пловдив

2. Специализация “Учител по биология, втора специалност Химия”, ПУ “Пасий
Хилендарски”, гр.Пловдив

3.  ПКС-удостоверение за втори клас-квалификация
4.Участие в квалификационни курсове:
 Удостоверение за завършено обучение - “Английски език с комуникативна

насоченост” – ниво А1., Национален педагогически център, 10.10.2006г.
 Квалификационен курс по базови и специфични компютърни умение на

учители по биология и химия, Национален педагогически център, №01-1599, 
14.06.2006г.

 Подготовка и управление на проекти, фондация “Европартньори”, 
№30908/2007г.

 Смесени техники на преподаване, Център за творческо обучение, 
№0242/2010г.

 Квалификационен курс “Държавни образователни изисквания за учебното
съдържание по химия и опазване на околната среда 7-8 клас”, Национален
педагогически център, №21-0032/06.07.2009г.

 Подготовка и създаване на електронни уроци –РААБЕ България, Сертификат
№2012260413640/26.04.2012г.

 Квалификационен курс за превенция на училищното насилие, агресията и
други негативни прояви, гр.Банско.

 Грамота отОбществения съвет по образования наОбщина Гоце Делчев.



2. 2. ФилософияФилософия нана преподаванетопреподаването
 За мен преподаването е непрекъснато развиващ се процес, най –

същественото в който е уважението и обичта към ученика и неговата
личност .

 В процеса на обучение,ученикът трябва да вярва във възможностите
си, да бъде поощряван за успехите си, да изпитва радост от
общуването и ученето .

 Химията е природна наука, която развива логическо мислене, 
формира умения, които дават самочуствие на откривател, възпитава
у ученика екологично отношение към заобикалящия ни свят.

 Същевременно е необходимо учителят непрекъснато да се
усъвършенства, за да може да отговори на високите изисквания на
учениците, родителите, обществото .

 Както е казал Жозеф Жобер “ Да обучаваш, означава да се учиш
двойно . ” Да си учител е дарба, съдба, отговорност .

 За мен най – голямото удовлетворение са постиженията на
учениците ми, обичта в очите им, доверието към личността ми и
работата, която върша.



3. 3. ПедагогическаПедагогическа дейностдейност
 Преподавани предмети – Химия и опазване на околната

среда, Човекът и природата и Физическо възпитание и
спорт;

 Участие в комисии: 
 Спортно-туристическа;
 Комисия по откриване на учебната година.
• Национална програма “С грижа за всеки ученик”;
• ОП “Развитие на човешките ресурси”, проект “С

приятели творим”;
• Проект “Успех”:
 Секция “Туристически походи, ориентиране и

запознаване с природата”;
 Секция “Здравословно хранене. Европейска кухня”.



МетодическаМетодическа работаработа

 Участие в работата на методическото
обединение по природни науки.
 Участие във вътрешноучилищна

квалификационна дейност:
 посещение на уроци;
 изнасяне на уроци;
 Председател на МО на класните

ръководители.



4. 4. РаботаРабота сс ученициученици ии родителиродители

• Подготовка на ученици за участия в
олимпиади и състезания;

• Класен ръководител на 7“б” клас през
учебната 2013/2014г.;

• -Проведени екскурзии с класа:
 -до Ягодинска пещера и Роженска

обсерватория;
 - до град Банско и село Добърско;



5.5.ПриложенияПриложения



ПроектПроект ““УспехУспех”” –– секциясекция ““ЗдравословноЗдравословно храненехранене. . 
ЕвропейскаЕвропейска кухнякухня””




