
 

 

 

 

            Учителят формира хората на бъдещето -  

   това е неговата най-голяма отговорност! 
 

 

 

     

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

Здравка Иванова Дунгова 

Старши учител по химия и опазване на околната среда 

31 години трудов стаж 

e-mail: zdravkadun64@abv.bg 

 

  

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

 

От 1971г. до 1982г. 

ЕСПУ „Христо Ботев” гр.Ивайловград 

Основно и средно образование 

 

От 1982г. до 1986г. 

ПУ „Паисий Хилендарски” гр.Пловдив 

Специалност - химия  

Квалификация - химик, учител по химия с втора 

специалност физика 

Степен – магистър 

 

От 1993г. до 1994г. 

СУ – ЦИУУ гр.София 

Втора професионално-квалификационна степен 
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ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

• Участие в кръгла маса за обсъждане на проекти на 

ДОИ и програми за гимназиален етап по химия и 

опазване на околната среда – задължителна 

подготовка  през 2013 г. 

 

• MANAGEMENT MODEL GROUP  Sofia, Bulgarien 

Участие в семинар на тема „Организационна култура в 

екип”- 2013 г. 

• Национална агенция за професионално 

образование и обучение 

           Център за професионално обучение към 

АдминСофт ЕООД, София     
 Квалификационен курс за професионално обучение 

„Информационни системи за училищна администрация: 

уеб-базирана платформа за инспектиране”- 2013 г. 

 Обучение и участие като инспектор в апробиране на 

модела за инспектиране в системата на образованието по 

проект „Усъвършенстване на системата за инспектиране на 

образованието” по оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”- 2013 г. 

 

• РААБЕ БЪЛГАРИЯ 

Участие в практически семинар на тема „Работа с 

интерактивни електронни средства. Създаване на уроци с 

електронно съдържание”- 2014 г. 

      

     •   Сдружение за интеграция и личностна 

адаптация 

 Обучение на тема „Развиване на критическото мислене на 

учениците” - 2015 г. 

 

      •  Служба по трудова медицина „СОФИЯ 

КОНСУЛТ-ССС”   
Завършен курс „Оказване на първа долекарска медицинска 

помощ, самопомощ и взаимопомощ”- 2015г. 

 

      •    Институт за следдипломна квалификация- 

отделение при УНСС 
Участие в семинар на тема „Изграждане на учителско 

портфолио” – 2016г. 

 

      •    СУ ”Св. Климент Охридски”- ДИУУ 

Участие в курс на тема „Интерактивни техники и 

технологии в обучението” – 2017г. 

   

      •    СУ ”Св. Климент Охридски”- ДИУУ 

Участие в курс на тема „Научно-изследователска дейност 

на учителя” – 2017г. 



НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 

• Грамота от МОН  за значими постижения в подготовката 

на участниците в 44-та Национална олимпиада  по химия и 

опазване на околната среда, гр. Варна 2012г. 

• Грамота от МОН, РИО - Бургас  

за класиран на III място ученик в XII Национално 

състезание по природни науки и екология, гр. Бургас 2013г 

• Грамота от ХТМУ за отлична работа в преподаването по 
химия и за мотивирането на учениците при избора им на 
химията като бъдеща професия - 2013г. 

• Грамота от ХТМУ за професионализъм и педагогически 

успехи в подготовката на ученици с трайни познавателни 

интереси в областта на химията - 2014г. 

• Грамота от Фондация „Вигория” за I място в 

Националния конкурс за учители, във връзка със 130-

годишнината от рождението на Асен Златаров - 2015г. 

• Грамота от ГПЧЕ „Христо Ботев” за принос за издигане 

престижа на Гимназията и отлични резултати на учениците  

на национални и международни олимпиади, състезания и 

конкурси - 2015г. 

• Почетна грамота от Фондация „Вигория” за II място в 

Националния конкурс „С любов към науката” и проявени 

високи професионални умения - 2017г. 

 

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

• Изготвяне на презентации по отделни теми 

• Изготвяне на тестове и контролни работи 

• Изготвяне на изпитни материали 

• Изготвяне на план, протоколи и карти на 

професионалната общност по природни науки 
• Изготвяне и издаване на сборник „С любов към науката” 

 

ИЗВЪНКЛАСНА 

ДЕЙНОСТ 

• Организиране на състезание по химия (2010 г.- 2017 г.), 

съвместно с ХТМУ- София за ученици, завършили 

основния курс на обучение по химия.  

Резултатите от състезанието се признават за оценки от 

кандидатстудентски  изпит в ХТМУ- София 

 

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 

• Участие в проект „С грижа за всеки ученик”  

през 2012/ 2013 г. 

 

• Участие в проект „Усъвършенстване на системата за 

инспектиране на образованието” като инспектор в 

апробиране на модела за инспектиране в системата на 

образованието- 2013/2014 г. 

НАГРАДИ НА МОИ 

УЧЕНИЦИ 2016/2017г.   

• Национален конкурс  „С любов към науката” 2017г. 

- I място за маслен портрет на проф.Ел. Карамихайлова: 

Елеонора Пламенова Кирекчиева   

- I място за есе: Еда Гюркан Мехмедали     

- III място за презентация за български учени:       

Марияна Славчева Соколова,  Наталия Росенова Сендова,        

Баръш Баязид Мюмюнов и Даниел Стамов Ангелов    



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

един момент от дейността на учителя. 


