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Общи сведения

 Специалност: Математика и физика

 Отговорности: През учебната 2021/2022 и  
година  ръководител ЦДОУП на 6 клас

Педагогически стаж стаж: 25 години



Автобиография
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Катерина Георгиева Бозова

Адрес                                                                         гр. Гоце Делчев

Email                                                                       k_bozova@abv.bg

Националност                                                              българка



ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до)                                                                  От м. 09.1996 г досега

• Име и адрес на работодателя                                     Второ основно училище“Гоце Делчев“

гр. Гоце Делчев                        

• Вид на дейността или сферата на работа                 Образование

• Заемана длъжност                                                      Старши учител по математика и физика

От м.09.2017г до момента 

ръководител ЦДОУП

• Основни дейности и отговорности                             Обучение и възпитание на ученици от

V - VII клас, работа с родители и

обществена ангажираност



ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

• Дати (от-до) От 1990 до 1996 г

• Име и вид на обучаващата                           ПУ „ Паисий Хилендарски”

или образователната организация              гр. Пловдив

• Наименование на                                         Учител по математика

придобитата квалификация                          и физика 

• Дати (от-до)                                                   От 1983 до 1987 г

• Име и вид на обучаващата                          Техникум по радио и телевизия

или образователната организация               “Иван Гулев”, гр.Гоце Делчев   

• Наименование на                                          Средно специално образование

придобитата квалификация                         



Дати (от-до) 2010г

• Име и вид на обучаващата    ЦИУУ гр. София

организация 

• Наименование на                                    V квалификационна        

образователна степен

придобитата квалификация 

Дати (от-до)                                          2020г

• Име и вид на обучаващата                        ЦИУУ гр. София

организация 

• Наименование на                                    IV квалификационна        

образователна степен

придобитата квалификация 



Сертификати

• Сертификат за завършен курс “Подготовка и
управление на проекти”, ноември 2008г

• Сертификат за завършен курс 
„Смесени техники на преподаване 2009г

• Сертификат за завършен курс «Подготовка за създаване на 

електронни уроци « 2012г

• Сертификат за завършен курс «Разработване на система от 
практико приложни задачи за формиране на ключови
компетентности по математика 2014



Удостоверения

• „Базови и специфични компютърни умения на
учители по математика и физика“2006г

• „Облачни технологии офис 365 „2017г

• „Разрешаване на възникнали проблеми в образователните 
институции чрез ефективно използване на преговори“2018г

• „Придобиване на правни умения от страна на педагогическите 
специалисти посредством запознаването им с нормативната 
уредба,относима към системата на образованието,за адекватна 
реакция спрямо агресията на ученици,родители и 
общественост“2018 г



ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И Организиране и участие с ученици от 
КОМПЕТЕНЦИИ  от V, VI,VII в математически и други

състезания 
КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ Операционни системи: 

Windows 95, 98, ХР, 7
И КОМПЕТЕНЦИИ MS Office: 2010, 2016

динамичен софтуер GeoGebra, 

образователна платформа MozaBook

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС Категория “В”



Философия на преподаване

 Фокусиране върху индивидуалните потребности на 

учениците в процеса на учене. 

 Необходимо е индивидуалните различия да се разпознават, 
уважават и поощряват.

 Всички ученици имат силни страни и целта на образованието
е да ги идентифицира и надгражда. 

 Постигане на положителни промени в личността на учениците
и овладяване на трайни знания, умения и навици.

 Учителят трябва да отстъпи от познатата водеща активна 
позиция към тази на по-пасивния и подпомагащ консултант, 
чиято цел е да направлява обучаемия сам да достигне до 
желаните резултати на дадения етап
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УЧИЛИЩНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

 Работа в комисии- Комисия по БЗД; 


