
 

 

ФИЛОСОФИЯ НА 

ПРЕПОДАВАНЕТО  

Четенето прави човека знаещ, 

беседата – находчив, а навикът 

да се записва – точен. 

                                   Ф. Бейкън 

 

     

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

 Магдалина Маринова Чурчулиева   

 Български език и литература  

 Педагогически стаж - 38 години  

 magda.marinova@abv.bg 
ОБРАЗОВАНИЕ  От 1975 ди 1979 г.  

 ПУ „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив  

 Степен – магистър  

 Специалност – българска филология;  

 Квалификация – специалист - преподавател по 

български език и литература 

Втора ПКС 

 1991 г.  

 ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико 

Търново 

 Курс - поддържаща квалификация  

 Специалност – българска литература 

 От 1993 до 1995 г.  

 УНСС – Институт за следдипломна квалификация, 

гр. София 

 Специализация - Икономика и бизнес управление на 

образованието 

 1997г.  

 СУ – ЦИУУ, гр. София 



 Втори клас-квалификация 

 

ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

  „Да комуникираме Европа заедно” – Европейската 

комисия в България, 2013 г. 

 „Организационна култура в екип” – Международна 

академия BZM – Берлин и ММ Грууп – София, 2013  

 „Развиване на критическото мислене на учениците”, 

2015 г. 

 „Оказване на първа долекарска медицинска помощ, 

самопомощ и взаимопомощ”, 2015 г. 

 „Изграждане на учителско портфолио” – Институт 

за следдипломна квалификация – отделение при 

УНСС, 2016 г. 

 „Работа с платформа за дистанционно проверяване 

на тестови форми” -  ПСИТ България ООД, 2016 г. 

и 2017 г. 

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 

 2017 г. -  Грамота от Международната  фондация 

„Св. св. Кирил и Методий” за отлично представяне 

в конкурса за учители за наградата „Проф. д-р 

Петер Фишер – Апелт” 

 2016 г.  – Грамота от ГПЧЕ „Христо Ботев” за 

принос за издигане престижа на Гимназията и 

отлични резултати на учениците, представили се на 

национални олимпиади, състезания и конкурси  

 2016 г. – Грамота за участие в Научно-практическа 

конференция на тема: „Усвояването на книжовния 

български език и повишаването на грамотността – 

важно условие за пълноценна социална реализация 

на децата и учениците”, МОН и РИО – Бургас  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

Материали за пробно ДЗИ; Класни и контролни; 

Авторски тестове; Мултимедийни продикти 

 

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 

 Ръководител на група по интереси по проект „Твоят 

час” – „Художествено слово” 2016/2017 г. 

 Ръководител на група за преодоляване на 

обучителните затруднения по български език и 

литература по проект  „Твоят час”  -  „Аз съм 

грамотен”  2016/2017 г.  

 

  

НАГРАДИ НА МОИ 

УЧЕНИЦИ 2016/2017г.   
 Сертификати за участие във финалния кръг на 

Националното състезание „Любословие”:  

- Мерлин Айнур Абдурахман – 8А1  

- Дуйгу Месут Ибрам – 8А1  

- Селин Шенол Илязова – 8А1  

- Зехра Сейхан  Мустафа – 8А3 



 Грамота за участие в националния кръг на 

състезанието „Четящо кенгуру”:  

- Бирджан Махмуд Юсуф – 9А1   

 Грамоти и сертификати за отлично 

представяне в общинските и областните 

кръгове на състезанията „Стъпала на 

знанието”, „Любословие”, „Четящо кенгуру” 

 Класиране за областния кръг на олимпиадата 

по български език и литература:  

- Айсу Риза Местан – 8А1 

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

всеки един момент от дейността на учителя. 


