
 

 

 

„Най-важната част от образованието е преподаването 

на смисъла на това да се знае…” 
Симон Вейл 

  

 

     

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

Диана  Варсанова Георгиева 

Старши учител по история и цивилизация  

20 години трудов стаж 

  Е-мейл: vdiana@abv.bg  
  

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-2008 г.  

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр.Пловдив 

Специалност – Българската история в Балканския и Европейския 

контекст 

Професионална квалификация - историк 

Образователно-квалификационна степен – магистър 

 

1996г - 1999 г. 

Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград 

Специалност - история и география 

Квалификация  - учител по история и география 

Образователно-квалификационна степен – бакалавър 

 

1993-1996 г. 

Полувисш педагогически институт „Любен Каравелов”, гр. 

Кърджали 

Специалност - история и география 

Професионална квалификация - учител по история и география 

https://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
mailto:vdiana@abv.bg


 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

 

 

Втора професионално – квалификационна степен  - 2011 -  2012 г., 

ДИПКУ – гр. Стара Загора   

ОБУЧЕНИЯ,             

СЕМИНАРИ,  

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - Завършен курс на тема  „Научно-изследователска дейност на 

учителя”, Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

Департамент за информация и усъвършенстване на учители гр. 

София , 31.03.2017г. – 02.04.2017г. 

     - Завършен курс на тема  „Интерактивни техники и технологии 

в обучението”, Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

Департамент за информация и усъвършенстване на учители гр. 

София  с продължителност 24 академични часа 03.02.2017г. – 

05.02.2017г. 

     - Участие в семинар на тема  „Изграждане на учителско 

портфолио”    Институт за следдипломна квалификация-отделение 

при УНСС 31.10.2016г.- 07.11.2016г.  

     - Завършен курс на тема  „Работа с платформа за дистанционно 

проверяване на тестови форми” ПСИТ „България  ООД”,  2016г. 

      - Завършен интензивен модул на тема  „Методи на 

преподаване на история на България за периода 1944-1989 г. в 

Средните училища”, организиран от Фондация „софийска 

платформа”, 06.12. 2016 г. 

     - Участие в обучителен  семинар на тема  „Развиване на 

критическото мислене на учениците”, СИЛА – Сдружение за 

интеграция и личностна адаптация, 20.09.2015 г. 

     - Преминат курс на тема  „Оказване на първа долекарска 

медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ”, Служба по 

трудова медицина „СофияКонсулт ССС” ООД, 29. 10. 2015 г. 

     - Участие в практически семинар на тема  „Работа с 

интерактивни електронни средства. Създаване на уроци с 

електронно съдържание”, РААБЕ България, Член на издателска 

група Клет, 31. 10. 2014 г. 

     - Преминат квалификационен курс на тема  „Обучение на 

педагогически специалисти за формиране на знания, умения и 

компетентности за оценяването на учениците”, Национален 

институт за обучение и квалификация в системата на 

образованието, 18. 11. 2013г. - 22. 11. 2013г. 

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 

 Грамота за принос за издигане престижа на Гимназията и отлични 

резултати на учениците на национални и международни 



олимпиади, състезания и конкурси – Езикова Гимназия „Христо 

Ботев” – град Кърджали (2017 г.) 

 

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

1. Изготвяне  на тестове, контролни и класни работи;  

2. Изготвяне на презентации по отделни теми; 

3. Изготвяне на изпитни материали; 

4. Изготвяне на материали за олимпиади и състезания; 

 

ИЗВЪНКЛАСНА 

ДЕЙНОСТ 

• Организиране на състезание по история (2016 г.- 2017 г.) „Моята 

родина”, съвместно с Педагогическа асоциация "Образование без 

граници" – гр. Стара Загора 

 

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 

• Участие в проект „С грижа за всеки ученик” през 2013/ 2014 г. 

 

• Участие в проект УСПЕХ  "Да направим училището  

привлекателно за младите хора"  през 2014/ 2015 г. 

 

НАГРАДИ НА 

МОИ УЧЕНИЦИ 

2016/2017г.   

 Класирани за националния  кръг на олимпиада по История и 

цивилизация 2017 г. ХІІ клас: 

 -  Борислав Милков Тихов  -  ХІІ Н1 

 -  Виолета Савова Белева -  ХІІ Н2 

 

  - Селин Ахмет  -участие в Национална конференция  „България 

и Първата световна война. Места на памет” в гр. Добрич, 2017г. 

   - Ива Иванова Костадинова – 3-то място за есе в Националния 

конкурс “По стъпките на четата на Таньо войвода”, 2017 г. 

  - Яница Славова – поощрителна награда за стихотворение в 

Националния конкурс “По стъпките на четата на Таньо войвода”, 

2017 г. 

   - Борислав Милков Тихов – бронзов медал  Националното 

историческо състезание „Моята Родина” финален етап на 

състезанието 

  

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

един момент от дейността на учителя. 


