
 

 

Знанията и уменията са най-сигурните криле 

 за успешния полет на всекиго! 

 

 

СНИМКА 

 

     

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

Надежда Христова Карагьозова, старши учител по 

български език и литература, nadejda_kara@abv.bg 

 

  

ОБРАЗОВАНИЕ Висше, магистър ПУ „Паисий Хилендарски“ – 

Пловдив – учител по български език и литература, 

III-ПКС 

  

ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

2016 - Оценител и арбитър за електронна проверка 

на матури - МОН 

2015- “Формиране на функционална грамотност 

при учениците чрез урока по български език и 

литература, Европейски образователен  кариерен 

център 

2014-“Обучение на педагогически специалисти за 

превенция на училищното насилие, агресията и 

други негативни прояви“, Национален институт за 

обучение и квалификация в системата на 

образованието 

2013- „Актуални проблеми  на правописа и 

пунктуацията, ПУ „Паисий Хилендарски“, 

Пловдив - филологически факултет 

2013 - „Организационна култура в екип“, 

Международна академия  BZM-Берлин и ММ  

ГРУУП-София 



2012 -„Създаване и използване на тестови задачи 

по български език и литература“,МОМН  и Център 

за контрол и оценка на качеството на училищното 

образование 

2011- „Социални умения в педагогическата 

практика“, Център за професионално 

обучение“Европартнер“ЕООД – Кърджали 

2010-„Изграждане на интерактивна среда между 

традиционната училищна система и  

свободното време – извънкласни занимания на 

учениците за стимулиране на ученическото 

творчество и инициативност“, Национален фонд 

„Култура“-София 

2010 -„Оценители на тестови задачи със свободен 

отговор по български език и литература“, МОМН, 

ЦКОКО, ЕСФ-Оперативна програма“Развитие на 

човешките ресурси“ 2007-2013г. 

2010 -„Оценяване и сертифициране на езиковите 

компетентности“, Асоциация на Кеймбридж 

училищата в България 

2009 - „Обучение на обучаващи по прецизност и 

стил“, МОН, Национален педагогически център – 

София 

2006 - „Базови и специфични компютърни умения 

на учители“, МОН, Национален педагогически 

център - София 

  

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 
2008 – Областен управител на Област Кърджали 

2016 – Кмет на Община Кърджали 

  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

Областна педагогическа конференция- Пазарджик 

2017 – доклад на тема: „Българският език – 

вдъхновение, гордост и сила“ 

 

 

  

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 

Проект „Приятели“ 2017-2019г. 

Проект „Твоят час“ 2016-2017г. 

Проект „Подготовка на ученици за състезания и 



олимпиади“ 2016-2017г.  

Проект „Успех“ 2013-2016г. 

Проект „Ние, републиката“ 

Проект „Изграждане на съвременна училищна 

библиотека“ 

Проект „Съхрани миналото, сподели го с приятели, 

гради бъдещето“ 2010-2011г. 

Проект „Изкуството обединява различните“ 2004-

2005г. 

  

НАГРАДИ НА МОИ 

УЧЕНИЦИ 2016/2017г.   

Специална награда на МОН в Националния 

литературен конкурс „Живеем в земята на Ботев“  - 

Враца  Васил Антонов Тончев  - 2017 

Поощрителна награда за поезия в Националния 

литературен конкурс „Живеем в земята на Ботев“ – 

Враца Таня Валентинова Абаджиева  - 2017 

Второ място за журналистическо интервю „Добрата 

новина“ в Националния журналистически конкурс 

Григор Попов“ – Разград Ата Вергин Карагьозов – 

2017 

Трето място за радиопредаване на клуб „Публична 

реч“ в Националния журналистически конкурс 

Григор Попов“ – Разград Стефан Михайлов 

Михалев – 2017 

Национален кръг на състезанието „Четящо кенгуру“ 

– София Росица Милчева Черкезова -2017 
Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране във всеки 

един момент от дейността на учителя. 


