
 

 

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО 

„Ако не си готов да сгрешиш, никога 

няма да сътвориш нещо оригинално” 
Сър Кен Робинсън 

 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА КОНСТАНТИНОВА 

Преподавател по биология на френски и български 

език и химия на френски език 

Стаж – 33 години 

e-mail; konstantinova_1960@abv.bg 

 

  

ОБРАЗОВАНИЕ Магистър по биология – ПУ”Паисий Хилендарски” 

Специалност – биолог, преподавател по биология с 

втора специалност химия 

Придобита II-ра ПКС 

  

ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Сертификат за участие в семинар на тема”Развиване 

на критическото мислене на учениците” – 2015г. 

Attestation – XXIe Festival International de Theatre 



Scolaire Francophone – 2014 

Attestation – XXe Festival International de Theatre 

Scolaire Francophone – 2013 

Сертификат за участие в семинар”Организационната 

култура в екип” – 2013 

Сертификат за модулно обучение:”Ключови 

компетентности по природни науки” - 2013 

 

  

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 

МОН – награда”Константин Величков” – 2015 

ГПЧЕ – грамота - 2014 

Областна управа – грамота - 2013 

ГПЧЕ – грамота -2009 

РИО на МОН – грамота – 2007 

Фондация”бъдеще за България” – грамота - 2004 

РИО на МОН – грамота - 2003 

ГПЧЕ – Ботевски лист 2003 

МОН – грамота - 2003 

  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

 

  

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 

Проект BG 051PO001 – 4.2.05 „Да направим 

училището привлекателно за младите хора’ 

съфинансиран от ЕСФ по ОП”Развитие на човешки 

ресурси” 2007-2013 

2014 – 2015 ръководител на клуб „Генетика и 

здраве” 

2013 – 2014 ръководител на клуб „Генетика и 

здраве” 

2012 – 2013 ръководител на клуб „Генетика и 

здраве” 

Ръководител на екоклуб към ГПЧЕ”Христо Ботев” – 

разработване на проекти с цел участие в конкурси – 

конкурс „Моят малък красив европейски проект”, 

организиран от евродепутата Надежда Нейнски и 

СДС с проект „Зелените покриви – екорешение за 

нашето бъдеще” – 2011г.; участие в конкурс, 

организиран от Екологично сдружение „За Земята” с 



проект – 2011г.; участие в Национално състезание 

по природни науки с проект „Родопското чудо 

клиноптилолит – реалност или илюзия” – 2013г. 

Ръководител на Театрално студио на френски език в 

продължение на 10 години. 

 

  

НАГРАДИ НА МОИ 

УЧЕНИЦИ 2016/2017г. 

 

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

един момент от дейността на учителя. 


