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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Образование:Висше –ЮЗУ“Неофит
Рилски“
Специалност:История(бакалавър)
Придобита професионална
квалификация : Учител по история  
и цивилизации
Длъжност: Учител във Второ 
основно училище „Гоце Делчев“



ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Професионален опит:
Учител по История и цивилизации в ПМГ “Яне 
Сандански” гр. ГоцеДелчев.
Учител по история и цивилизации в ОУ
”Климент Охридски”с.Борово.
Учител по история и
цивилизации във Второ основно училище “Гоце 
Делчев” ,гр. ГоцеДелчев.



Философия на преподаването
Добрият учител е този, който умее да 
преподава качествено и образно, на достъпен
и разбираем език, да усъвършенства знанията
и опита си, да умее да приема съвети и 
критика. 
В моята учебно-възпитателна работа 

централно място заема ученика като
личност и като член на колектив. 
Фокусирам работата си така , че да 

откривам индивидуалните потребности на 
учениците и да ги поощрявам. Вярвам, че 
всеки ученик има силни страни и целта на 
образованието е да ги открива и доразвива. 
Важно е да се дава положителна оценка не 

само на постиженията, но и за положени
усилия и старание. 



Философия на преподаването

В работата си се стремя да спечеля доверието на 
учениците, да провокирам тяхната любознателност и 
интерес.Така ден след ден да трупат знания, умения и да 
се превърнат в хора с активна гражданска позиция и 
стойностни морални ценности в живота. 
Мотивиране на учениците да изказват и имат

собствено мнение и да го отстояват. 
Стремя се да балансирам между либерализма в 

преподаването и спазването на дистанция и авторитет. 
Стремя се към обективност и безпристрастност. 



Методи на работа:

В своята работа използвам: 
›Исторически разказ 
›Беседа 
›Дискусия 
›Работа в екип 
›Самостоятелна работа/с исторически извори, 
карти, хронологическа ос и др.// 
›Работа с тестове, презентации 
›Информационно-комуникационни технологии 
›Мозъчна атака 
›Ролеви игри 



Методи на оценяване:

Текущ контрол 

Тематичен контрол

› Устно изпитване 
› Писмено изпитване 
› Тест с отворени и затворени върпроси
› Активност в час 
› Изказ и защита на обективно мнение



Методическа дейност:

Изготвяне на годишен тематичен план по 
история/ЗП и ЗИП/ 
Педагогически анализ на резултати от входно и 

изходно ниво

Участия в семинари и обучения

Квестор на ДЗИ и НВО 

Участие в постоянни училищни комисии

Класно ръководство 



Извънкласна дейност

Организиране на тържества 
Посещения на музеи 
Екскурзии с учебна цел 
Клуб занимания по интереси с туристико-

историческа насоченост „Приключенци“
Консултации 
Допълнителна работа с ученици по тяхно

желание 



Квалификации:
 1. Удостоверение за завършено обучение на тема “Базови и специфични 

умения на учители“ № 01-3419/12.02.2007г.

 2. Удостоверение за повишаване на квалификацията , курс по Методика 
на обучението на децата и учениците по БДП в V-VII клас, № БДП-К 
932/40/ 30.09.2016г.

 3. Удостоверение за завършено обучение на тема „Облачни технологии-
Офис 365“, № 10533/28.06.2017г.

 4. Удостоверение на тема “Формиране на функционална грамотност у 
учениците в обучението по география и икономика, история и 
цивилизации, философия и гражданско образование“, № 
21990/21.11.2017г.

 5. Удостоверение на тема „ Разрешаване на възникнали проблеми в 
образователните институции чрез ефективно използване на 
преговори“, № 189/25.03.2018г.



Квалификации

 6. Удостоверение за повишаване на квалификацията , курс по Периодично 
обучение. Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП. БДП 
–К 1334/37 , 17,12,2020г. 

 7. Удостоверение обучение на тема : „Работа с електронен дневник, 
намаляване на административната тежест на учители и ръководства и 
повишаване ангажираността на родители“ , № 
2000001353/05.09.2020г.„

 8. Удостоверение № 11 274, 01-02.014.2022г. , тема „ Ефективни 
техники за комуникация и за подобряване на взаимодействието 
междусемейството и образователната институция“.

 9. Свидетелство за придобиване на V професионалналноквалификационна
степен, рег.№ 36 964/ 26.09.2021г.



Снимков материал
Приключението „Приключенци“



Приключението продължава ……….



КОНТАКТ

Второ основно училище «Гоце Делчев»
гр.  ГоцеДелчев
Бул. Гоце Делчев №13
E-mail:cvetenceto1982@abv.bg


