
 

„Най-важната задача на цивилизацията 

е да научи човека да мисли.“ 

                                    Т. Едисън 

   Човечността в отношенията учител – ученик 

е условие за поява на благоприятни 

познавателни ситуации, ученето става 

откривателско, ученикът работи интензивно, 

с целия си капацитет.  

  Взаимното доверие, подкрепа, готовност за 

творческо взаимодействие също са условие за 

успех. Основният урок, който трябва да 

научат, е:  

„Нищо в тоя живот не се дава наготово!“ 

      Ако чакат наготово практическата полезност е нулева. Ученик е този, 

който учи, осъществява специфичната дейност, а учителят е основният 

двигател.  
      Математиката става интересна и лесна само, когато се учи системно и 

задълбочено. Формирането на математически начин на мислене изисква 

ефективно и качествено обучение. 

     Преподавателят по математика трябва да събуди интерес към нея и тя да 

присъства в активното и забавното свободно време на учениците. За целта е 

необходимо да поднася по подходящ начин на учениците си подбрани и 

подредени задачи, различни идеи и методи за тяхното решаване. 

      Учениците трябва  да придобият увереност, че са мислещи и можещи 

хора и решаването на математическите задачи с лекота ще повиши тяхното 

самочувствие. 
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ОБРАЗОВАНИЕ Магистър 

 

 ПУ „ Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив  

(Диплома за висше образование,Серия А 89 № 018532) 

 

Математика и информатика 

  
      ТРЕТА професионално- квалификационна степен 

 

- Тракийски университет ДИПКУ –  

Стара Загора 

 
  Свидетелство за професионално- квалификационна 

степен, Рег.№ 541/27.02.1998г.,Серия ПК №163, за 

придобита ТРЕТА професионално-квалификационна 

степен 

        „Сътрудник по управление на индустриални 

отношения” код 3470101;  

ТРЕТА  степен на професионална квалификация 

- Център за професионално обучение на 
КНСБ, гр. София  

    Свидетелство за професионално- квалификационна 

степен,Рег.№ 189/04.06.2014г.,Серия К -13 №071689 

 

 

 

  



ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

1. „Организационна култура в екип” – 

07.11.2013г. 

2. „Обучение на педагогическите специалисти 

за формиране на знания, умения и 

компетентности за оценяване на учениците” 

– 11.07.2014г. 

3. „Работа с интерактивни електронни 

средства.Създаване на уроци с електронно 

съдържание” – 31.10.2014г.   

4. „Развиване на критическото мислене на 

учениците” – 20.09.2015г.   

5. „Оказване на първа долекарска медицинска 

помощ, самопомощ и взаимопомощ“- 

29.10.2015г.           

6. „ Изграждане на учителско портфолио“- 

07.11.2016г. 

7. „Работа с платформа за дистанционно 

проверяване на тестови форми“- 2017г. 

8. „Образование в бъдеще време. Иновативни 

и модерни методи за достъпно преподаване 

на математика“- 23.06.2017г.-24.06.2017г. 

 

  

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 

1. МОН 

- Почетно отличие „Неофит Рилски“ на 

МОН- май 2015г. 

- Диплом за отлично представяне на 

Национално състезание по математика 

– 2014г., гр. Троян 

2. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  

- Грамота за висок професионализъм и 

принос в развитието на просветата в 

област Кърджали-24.05.2014г. 

- Грамота за активна преподавателска 

работа, висок професионализъм 

дългогодишен принос за развитието на 

модерното българско образование и 

постигнати високи резултати в 

обучението по математика- 19.11.2016г.  



3. КМЕТ 

- Плакет за висок професионализъм и 

принос в развитието на просветата в 

община Кърджали-24.05.2013г. 

 

4. ГИМНАЗИЯ 

- Грамота за принос за издигане престижа 

на Гимназията- 02.06.2010г. 

- Грамота за принос за издигане престижа 

на Гимназията- 02.06.2013г. 

- Грамота за принос за издигане престижа 

на Гимназията- 02.06.2014г. 

- Грамота за принос за издигане престижа 

на Гимназията- 02.06.2015г. 

- Грамота за принос за издигане престижа 

на Гимназията- 02.06.2016г. 

- Грамота за постигнати високи резултати 

на ученици в Коледното математическо 

състезание – 2016г. 

 
  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

 

  

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 

-Проект „ Разработване на система за оценка на 

качеството на средното образование”  по ОП „ 

Развитие на човешките ресурси” – 2010г. 

-Проект  „ Заедно на масата в Европа”, по програма  

„ Учене през целия живот- училищни партньорства 

Коменски – 2013г. 

-Проект „ УСПЕХ”- „ Да направим училището 

привлекателно за младите хора”  по ОП „ Развитие 

на човешките ресурси”  



     

 2012г. -  2013г. - ръководител на клуб 

„Математическо Кенгуру” 

     2013г. – 2014г. – ръководител на клуб „ 

Интелектуални развлечения в математиката” 

     2014г. – 2015г. – ръководител на клубове   „ 

Забавна и полезна математика 1” и   

„ Забавна и полезна математика 2”.  

-Проект „Ние, Републиката“ на Училищно 

настоятелство към ГПЧЕ „Христо Ботев“ гр. 

Кърджали-2014 г 

  -Проект № BG051РО001-3.1.03.-0001 „ 

Квалификация на педагогическите специалисти” по 

ОП „ Развитие на човешките ресурси” – 2014г. 

-Проект  „ Обучаемо лице и квалификация на 

педагогическите специалисти” по ОП „ Развитие на 

човешките ресурси” – 2015г. 

-Проект „ Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез 

колективното трудово договаряне” осъществен от 

КНСБ по ОП „ Развитие на човешките ресурси” – 

2013г. 

- Проект BG05M20P001-2.004-0004 „Твоят час“ 

             2016г.-2017г.  

- „Полезна и забавна математика“ 

- Преодоляване на трудностите и пропуските 

по Математика  в VIII клас 

    

  

НАГРАДИ НА МОИ 

УЧЕНИЦИ 2016/2017г.   

Математика без граници 

 

Есен 2016г. 

Георги Йорданов Събев Х клас  - сребърен медал; 

Пролет 2017г. 

Васил Иванов Петковски  X клас - бронзов медал; 



Финал 2017г. 

Георги Йорданов Събев Х клас  - бронзов медал( отбор) 

 

Областен математически турнир „Перперикон“ 

 

Васил Николов Петковски X клас - бронзов медал; 

 Георги Йорданов Събев X клас - бронзов медал; 

  Моника Манолова Палова XI клас – бронзов медал 

 

Коледното математическо  състезание   

Васил  Николов Петковски Х клас  - сребърен медал; 

Моника Манолова Палова XI клас – златен медал 

Ангелина Георгиева Арнаудова XI клас – бронзов медал 

  

Великденско математическо  състезание   

Моника Манолова Палова XI клас – златен медал 

Бурджу Сезгин Бахри XI клас – бронзов медал 

 

 

Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране във всеки 

един момент от дейността на учителя. 


