
 

  

   

 

            "Посредственият учител ти казва, добрият 

учител ти обяснява, много добрият учител ти 

демонстрира, а великият учител те вдъхновява!" 

                                                Уилям Артър Уорд 

       Чрез използване на електронни ресурси и иновативни методи да помогна на учениците да 

излязат от традиционните,  сухи и трудни уроци и да влязат в ролята на изследователи и 

откриватели на знанието. Заедно да се докоснем  до науката физика, която е превърнала много 

идеи в наше ежедневие.                                                                      

ПРЕДСТАВЯНЕ 

Катя Стаматова Славова, старши учител по физика и 

астрономия и информационни технологии с 34 години 

педагогически стаж, ks.slavova@gmail.com 

  

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Висше образование, магистър, физик-учител по физика с 

допълнителна специалност по математика, ПУ "Паисий 

Хилендарски" 1982 г. 

 Професионална квалификация – Учител по информатика и 

информационни технолигии, ПУ "Паисий Хилендарски", 

2000г. 

 Професионална квалификация – Английски език, СУ 

„Климент Охридски”гр. София, 2008г. 

 Втора професионално-квалификационна степен, 

Тракийски университет, 2007 г. 

  

ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 Обучение по проект "Нова възможност за моето бъдеще", 

2013г. 

 Обучение по проект "Квалификация на педагогически 

специалисти", 2013 г. 

 Обучение "Интерактивни техники в обучението", 2013г. 

 Обучение "Интерактивното обучение – инструмент на 

модерния учител", 2014 г. 

 Практически семинар "Работа с интерактивни електронни 



 

средства. Създаване на уроци с електронно съдържание", 2014 г. 

 Курс "Измерване и оценяване на природонаучната 

грамотност на учениците от 5 до 12 клас", 2015 г. 

 Обучение "Развиване на критическото мислене на 

учениците", 2015г. 

 Обучение "Българска учителска програма по физика в 

ЦЕРН", 2016 г. 

 Семинар "Регионален дебат за Европа", 2017 г. 

 Курс "Интреактивни техники и технологии в обучението", 

2017г. 

 Курс "Научно-изследавателската дейност на учителя", 

2017г. 

  

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ 

 Грамота от Кмета на Кърджали, 2010г. 

 Почетно отличие на МОН „Неофит Рилски“, 2013г. 

 Грамота  от национално състезание на БЧК, ръководител 

на отбор класиран на Трето място, 2015г. 

 Грамота от XIV Национално състезание по природни науки 

и екология, ръководител на проект класиран на Второ място, 

2015г. 

 Грамота от ГПЧЕ "Христо Ботев", 2016г. 

  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

1.Изготвяне  на тестове и контролни работи;  

2. Изготвяне на презентации по отделни теми; 

3. Изготвяне на изпитни материали; 

4. Методическа разработка на тема „Развитие на отношението и 

нагласата на учениците към използване на ИКТ в учебния 

процес”, 2007г. 

  

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 

 Проект "Нова възможност за моето бъдеще", 2013г. 

 Проект "Квалификация на педагогически специалисти", 

2013-2014 г. 

 Проект "Успех", 2013-2015 г. 

 Проект "Моето второ семейство", 2017 г. 

  

НАГРАДИ НА МОИ 

УЧЕНИЦИ 2016/2017г.   

 


