
 

 

"Образованието не е, за да преобразява хората или да ги 
развлича, или да ги прави експертни техници. То е, за да 

освободи мисълта им, да разшири хоризонтите им, 
подхрани интелекта им, да ги научи да мислят правилно, 

ако е възможно." 
 Робърт Хътчинс 

  

 

 

     

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

Марина Ангелова Димова 

Старши учител по философия- 12 год. стаж 

  Е-мейл: dimova_09@abv.bg 

  

ОБРАЗОВАНИЕ 01.10.2006- 01.05.2008 

ПУ « Паисий Хилендарски» - гр. Пловдив 

Приложна психология 

 Психолог 

01.10.2002г.- 01.06.2006г. 

ПУ « Паисий Хилендарски», филиал «Любен Каравелов»- гр. Кърджали 

 Български и  немски език 

Учител по български и немски език 

 1995г. -2000г. 

 ГПЧЕ «Христо Ботев»- гр. Кърджали 

  Чуждоезиков профил - Немски и английски език  
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ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦ

ИИ 

-  Участие в семинар на тема  „Изграждане на учителско 

портфолио”    Институт за следдипломна квалификация-

отделение при УНСС 31.10.2016г.-07.11.2016г.  

- Участие в обучителен  семинар на тема  „ Глобално 

образование и Цели за устойчиво развитие”  ,с 

продължителност 16 академични часа- Дружество за ООН в  

България    21.10.2016г.-23.10.2016г.   

- Фондация «Америка за България», Център за приобщаващо образование» 

Oнлайн курс на тема „Запознаване с приобщаващото образование”- 05.10.2016г   

-  Участие в Трети национален семинар „Извънкласни и 

извънучилищни дейности-за устойчиво качествено 

обучение,възпитание и развитие на децата и учениците”- 

Синдикат на българските учители, Фондация «Устойчиво 

развитие на България »  1.09.2016- 5.09.2016г. - 

 

Провеждане на хоспитационна практика в град Ведемарк, 

Германия- Немска служба за педагогически обмен 8.11.2015 

-28.11.2015г 
  

  
 

  Служба по трудова медицина- «София консул-ССС» 

  Успешно завършен курс на тема „Оказване на първа до лекарска 

медицинска помощ, самопомощ и взаимопомощ” 29.10.2015 г 

 

   РААБЕ- БЪЛГАРИЯ 

  Участие в практически семинар на тема „ Разработване на 

инструментариум за оценяване на постиженията на учениците по 

обществени науки и гражданско образование”,с 

 хорариум 8 учебни часа   07.03.2015г. 

 

  НИОКСО-гр.София 

 Преминат успешно квалификационен курс на тема „Обучение на педагогическите  

специалисти за превенция на училищното насилие,агресия и други негативни прояви”  17.02.2014-

21.02.2014г. 

Професионално –квалификационна степен: Пета Професионално 

 –квалификационна степен   

 
  

    

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 
1.Грамота за принос за издигане престижа на Гимназията 

и отлични резултати на учениците на национални и 

международни олимпиади, състезания и конкурси – 

Гимназия с преподаване на чужди езици „Христо Ботев” 

– град Кърджали (2015 г.); 

2. 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.) 

3.  Специални награди на Областна управа –гр.Кърджали 

за постигнати високи успехи в областта на   

образованието -2017 

  

МЕТОДИЧЕСК

И 

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; 

5.  Разработване на интерактивна платформа „Kahoot” 

6. Изготвяне на план и протоколи  на професионалната 

общност на класните ръководители; 

 

  

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 

-Координатор по проект „Ние, Републиката” финансиран по 

програма за НПО в България по финансов механизъм на ЕИП -

2015г. 

 

-Ръководител на група в проект „Съвременна училищна 

библиотека” по програма „Знания за успех” на ФРГИ-2015/2016г. 

-Координатор по проект „Моето второ семейство” по Програмата 

за детско и младежко развитие на ФРГИ-2015/2017г 

- Участие в проект „Система за кариерно ориентиране в 

училищното образование”-2016/2017 г. 

  

НАГРАДИ НА 

МОИ 

УЧЕНИЦИ 

2016/2017г.   

- Елван Решат Емурла- Класирана на национален  кръг на  

олимпиадата по философия  

- -Петя Миленова Кръстева- Класирана на национален кръг на 

олимпиадата по Гражданско образование 

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

един момент от дейността на учителя. 


