


2Второ основно у-ще,,Гоце Делчев“



 Домашен адрес:
 гр. Гоце Делчев

ул. Христо Ботев №4
 E-mail: uzi@abv.bg

 Служебен адрес:

гр.Гоце Делчев
 Служебен телефон: 

 E-mail:vtoro-ou-gd.kom
 vtoro_oy@abv.bg
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Име:Василена Узунова
Длъжност: Старши учител по химия и

физика
Родена: 24.06.1973г.
Образование:Висше
Специалност: Химия и физика
E- mail:uzi@abv.bg
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 Образователна степен- магистър.

Специалност- химия и физика.

 Диплом за завършено образование

копие
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Основната цел на образованието е
да изгради у учениците позитивно
отношение към процеса на обучение.        
Основната ми задача като педагог е
да мотивирам учениците си така, че
отношението им към ученето да
стане тяхна естествена нужда, която
да задоволяват през целия си
съзнателен живот.



Силни страни:

Приоритети:

9

“
Хора, които нямат недостатъци, имат
твърде съмнителни качества.

А. Линкълн
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Учебни програми и годишни разпределения:

 Химия и физика

 Тестове и контролни работи
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Технически умения и
компетентности

1.Съвременни професионални
умения, свързани с модерните
технологии и практики;

2.Работа с компютър: OC Windows;
3.Работа с приложен софтуер: Word, 
PowerPoint, Excel, Internet, 
AdminPro, AdminRD, CorelDraw, 
Dia, PageMaker и др.;

4.Работа със софтуер за интерактивно
обучение NetSupport School
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ОбразователниОбразователни
технологиитехнологии ПримериПримери заза използваниизползвани технологиитехнологии

Технологии за
развиващо
обучение

1. Лекции, семинари
2. Задачи
3. Презентации
4. Уроци-практикуми

Технологии
проектно обучение

Информационно - изследователски
проекти

Информационно-
комуникативни

технологии

1. Използване на електронни уроци .
Разработка на презентации и сайтове по
урока. 

2. Осъществяване тестов контрол на
знанията на учениците в електронен
вид.
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СоциалниСоциални уменияумения ии компетентностикомпетентности

15

Добри комуникативни умения и бързо
адаптиране, позитивно мислене, добра
работа в екип, лоялност, креативност, 
отговорност, коректност, организираност, 
сътрудничество с учители, коректни
взаимоотношения с учителския колектив
добри контакти с ученици и родители, 

уважение и стимулиране на уникалността и
индивидуалността на всеки ученик



Дисциплина Клас Вид на
изучаване

Физика 7а , 7б редовна

Физика 8а, 8б редовна
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 СИП-физика.
 Консултации по физика.
 СИП-екология.
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 VI б клас
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 Безопасност на движението.
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 Член на профсъюз-КНСБ
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Казвам се Василена Узунова. Работя като старши
учител по физика във Второ основно училище
,,Гоце Делчев” гр. Гоце Делчев. За мен професията
е начин на живот, страст и себеотдаване. 
Гордея се , че моите ученици предпочитат
олимпиадите по физика,на които постигат добри и
отлични резултати.
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