
 

 

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО  

“Математиката е ключът на цялото човешко 

знание”- Ойлер. 

 Моята философия за обучението е свързана с 

разбирането ми за преподаването като процес, в който 

същественото е добрият контакт с ученика, създаването на добра 

атмосфера, възпитаването в математическо мислене и аналитичен 

подход при решаване на различни казуси. Умението да се създадат 

възможности за истинско, дълбоко размишление върху проблемите, 

изграждането на логическо мислене  е в основата на схващането, че 

същността на знанието е в неговото приложение.  

 Осъзнаването на собствените сили правят ученика уверен, със 

самочувствие, което му дава смелост да се почувства откривател.  
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ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

Име: Милена Юлиянова Кьосева 

Адрес: град Кърджали, ул. Захари Зограх №28 

Телефон: 0877397785 

E-mail: mimi_dr2007@abv.bg 

Дата на раждане: 09 февруари 1976 година 

Стаж: 15 години 

  

ОБРАЗОВАНИЕ 1999 г. Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ 

Магистър по физика и математика 

с професионална квалификация физик и учител по 
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физика и математика 

2006г. Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски” 

Факултет по математика и информатика 

Професионална квалификация учител по 

информационни технологии за ученици от V до VІІІ 

клас 

2007г. Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски” 

Факултет по математика и информатика 

Професионална квалификация учител по 

информатика и информационни  технологии  

 

2012г. Тракийски университет – Стара Загора 

Департамент за информация и повишаване 

квалификацията на учителите - V ПКС 

2016г. Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“ – София 

Департамент за информация и усъвършенстване на 

учители – IV ПКС 

 

  

ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

2013г. Европейски център за устойчиво развитие в 

образованието                                                                     

Сертификат за проведено обучение на тема: 

„Ученическото портфолио –     инструмент за 

приобщаване на учениците към ценността на 

училищното образование и оценка на качеството на 

обучението” 

 

2013г. Европейски център за устойчиво развитие в 

образованието                                                                     

Сертификат за проведено обучение на тема:  

„Европейски ориентири за българското 

образование“    

 

2013 г.      Сертификат за участие в семинар на тема: 

Организационна култура в екип“ 

Издаден съвместно с международната академия 

BZM – Берлин и ММ Грууп-София  



2015г.  СИЛА – Сдружение за интеграция и 

личностна адаптация   

 Сертификат за обучение на тама: „ Развиване на 

критическото мислене на учениците” 

                                               

2015г. Военна академия „Г. С. Раковски“ 

Сертификат за преминат квалификационен курс на 

тема „ Превенция на бедствията и авариите“ 

 

2015г. Служба по трудова медицина „СОФИЯ 

КОНСУЛТ – ССС“ 

Сертификат за завършен курс „Оказване на първа 

долекарска медицинска помощ, самопомощ и 

взаимопомощ“ 

 

2017г. Институт за образователни политики 

„Архимед и Диген“ гр. София 

Сертификат за участие в квалификационен семинар 

на тема „Образованието в бъдеще време. 

Иновативни и модерни методи за достъпно 

преподаване на математика“ 

  

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 

2017г. ЕГ „Христо Ботев“  

ГРАМОТА за издигане престижа на Гимназията и 

отлични резултати на учениците на национални 

състезения. 

  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

 

  

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 

2017г. Проект „Твоят час“ 

  

НАГРАДИ НА МОИ 

УЧЕНИЦИ 2016/2017г.   

По предмета или от участие в проект 

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

един момент от дейността на учителя. 


