
 

 

„Обичам професията си” 

 

     

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

Нигяр Халим Наим, немски език 

25 години трудов стаж; по специалността – 22 

години 

  

ОБРАЗОВАНИЕ Бакалавър 

ПУ „Паисий Хилендарски” – БЕНЕ 

III ПКС – Тракийски университет - Стара Загора 

  

ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 Сертификат за участие в обучение на 

преподаватели по немски език в чужбина, 

издаден от Министерството на културата на 

Федерална Република Германия 

 Удостоверение за участие в семинар за 

учители по немски език на тема „Музиката в 

обучението по немски език”, издадено на 

15.10.2013г. от Гьоте-институт София 

 Сертификат за участие в семинар на тема 

„Организационна култура в екип”, издаден от 

Международната академия BZM-Берлин и 

ММ-грууп София, 07.11.2013г. 

 Сертификат за участие в проект „Заедно на 

масата в Европа”, издаден от гимназия 



“Theodor Heuss” – Валтроп, 27.03.2014г. 

 Сертификат за участие в проект „Заедно на 

масата в Европа”, издаден от “Anadolu Lisesi” 

Гьолджук, 04.06.2014г. 

 Сертификат за участие в обучение по 

програмата DSD II – писмен и устен изпит, 

08.10.2014г. 

 Сертификат за участие в обучение по 

програмата DSD II – техники на задаване на 

въпроси, мотивация за четене, 24.10.2014г. 

 Сертификат за участие в онлайн курс „PASH – 

net – Führerschein, 12.01 – 27.03.2015г. 

 Сертификат на Службата по трудова 

медицина „София консулт – ССС” ООД за 

участие в курс „Оказване на първа долекарска 

помощ, самопомощ и взаимопомощ” 

29.10.2015г. 

 Участие в контактно мероприятие по 

програма „Обучителна година” на КМК и 

хоспитация в Общообразователно училище 

Оснабрюк, 16.09 – 23.09.2016г. 

 Сертификат за участие в обучение по 

програмата DSD II – техники на задаване на 

въпроси, писмен изпит и материали за 

подготовка за DSD II, 02.11.2016г. 

 Удостоверение за участие в семинар на тема 

„Изграждане на учителско портфолио”, 

издаден от Институт за следдипломна 

квалификация – отделение при УНСС, 

25.11.2016г. 

 Сертификат за участие в обучение по 

програмата DSD II – работа по портфолио, 

слушане с разбиране, странознание, 

31.05.2017г. 

  

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 
 Грамота от Гимназия с преподаване на чужди 

езици „Христо Ботев” за принос, 02.06.2014г. 

 Грамота от Гимназия с преподаване на чужди 

езици „Христо Ботев” за принос, 02.06.2015г. 

 Грамота от регионален инспекторат по 

образованието Кюстендил за участие в 

национален кръг на многоезичното състезание 

28.11.2015г. 



 Грамота от Областен управител на област 

Кърджали по случай 24. май за висок 

професионализъм, 20.05.2016г. 

 Грамота от Гимназия с преподаване на чужди 

езици „Христо Ботев” за принос, 02.06.2016г. 

 Грамота от Гимназия с преподаване на чужди 

езици „Христо Ботев” за принос, 02.06.2017г. 

  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

 

  

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 
 Участие в проект на МОН „С грижа за всеки 

ученик” от създаването му 

  

НАГРАДИ НА МОИ 

УЧЕНИЦИ 2016/2017г.   
 Лия Стамболиева – PAD – стипендиант, 

носител на награда от състезанието Bayern 

Wettbewerb 

 Добрина Радева - PAD – стипендиант 

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

един момент от дейността на учителя. 


