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Част І.
Лични данни

 Име, презиме, фамилия: Мария  Димитрова  Мингова

 Настояща месторабота:Старши учител по  Технологии  и 

предприемачество във Второ основно училище «Гоце Делчев»

 Адрес: гр.Гоце Делчев

 Образование: Висше 

 Заемана длъжност: Учител в прогимназиален етап 5-7 клас

 Педагогически стаж: 24 години 

 Информация за връзка: служебен телефон 075160299



Раздел 1
Образование и квалификации
1. Висше образование  “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 обучителни курсове:

 Удостоверение - “Базови и специфични компютърни умения на учители”
рег. №01-2800 /17.11.2017г.03.01.2007г.

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

 Сертификат на тема: „Подготовка за създаване на електронни уроци“ 
рег. №2012260413646/26.04.2012г.

 Участие в семинар на тема: “Обучение на педагогически специалисти за превенция на 
училищното насилие, агресията и други негативни прояви” –
гр. Банско /м. април 2014г./

 Удостоверение на тема: „ Интерактивни технологии и техника в обучението по БДП“-
рег. №6440/24.04.2015г.

 Удостоверение на тема: «Информационна сигурност и реакция при инциденти»-
рег. №10909/17.11.2017г.



 Удостоверение на тема: „ Облачни технологии- Офис 365“ рег. №10807/05.09.2017г.

 Удостоверение на тема: „Придобиване на правни умения от страна на 
педагогическите специалисти, посредством запознаването им с нормативнити
уредби, относима към системата на образованието, за адекватна реакция спрямо 
агресията на учениците, родители и общественост“ рег.№1166/30.11.2018г.

 Удостоверение на тема: „ Компютърно моделиране в началното училище“

рег. №11214/12.04.2018г.

 Удостоверение на тема: „ Разрешаване на възникнали проблеми в образователните 
институции чрез ефективно използване на преговори“ рег.№188/25.03.2018г.

 Удостоверение на тема: „ Интерактивни технологии и техника в обучението по 
БДП“-Периодично обучение. Рег.№БДП-К1233/35/02.08.2019г.

 Удостоверение на тема: „ Работа с електронен дневник, намаляване на 
административната тежест на учители и ръководство и повишаване 
ангажираността на родители“ рег.№2000001348/05.09.2020г.

 Удостоверение на тема: „ Иновативни подходи при преподаване в електронна 
среда“ рег.№КК3787/04.06.2021г.

 Удостоверение на тема: „Ефективни техники за комуникация и за подобряване на 
взаимодействието между семейството и образователната институция“ 

 рег. №11260/01-01.04.2022г.



Раздел 2 
Общи сведения

 Дейноста 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.



Фокусиране върху индивидуалните потребности и включването на учениците в процеса
на учене.
• Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни
знания, умения и навици.
• Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и
надгражда.
• Учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния живот, които са
значими за тях.
• Индивидуалните различия е необходимо да се разпознават и уважават.
Учителят формира у учениците разбирнето за ученето като съзнателно усилие,
изискващо постоянство, отговорност, самостоятелност и организираност. Той трябва да 
ги убеди, че бъдещето е в техни ръце, че знанието отваря много врати и е път към по-
добър живот.
Училището е „прозорецът“, през който много млади хора за първи път са погледнали към
бъдещето си.
Днес училището е мястото, където децата трябва да се научат да общуват с деца от други
социални, етнически, религиозни и културни общности. В основата на образованието
наред с принципа „Учим, за да знаем“, трябва да намери място и принципа „Учим, за да 
живеем заедно“.



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”

Занимания по интереси: група „Млад предприемач“

Национален  проект- „Участвай и променяй- родителят активен партньор 
в училищния живот“

3.Участие в комисии:

 Председател на МО на преподавателите по природни науки.

 Член на комисията по “Противообществени прояви в училище и борбата с 
тях”

 Член на комисията по „Културно-масова дейност“

 Председател на комисия по БДП

 Член на комисията по Квалификационни дейности



Приложения:

Проект „Успех“



Випуск 2020г.



Поздрав към учениците от 
трети клас по случай
Баба Марта!

Приложения:



Приложения:

24 май



Eкскурзия- гр. Банско

Приложения:


