
 

 

Моята педагогическа философия: 

 Всички децата имат еднакви права и 

равен достъп до образование; 

 Преподаването е призвание, мисия, 

голяма отговорност; 

 Добър учител е този, който преподава на 

достъпен и разбираем език,  усъвършенства 

постоянно знанията и опита си,  умее да 

приема съвети и критика; 

 Целта на образованието е заедно със 

семейството да подготвим учениците за 

живота, да ги запознаем със заобикалящия ги 

свят, да ги направим по-успешни и да ги    

мотивираме  да бъдат търсещи и отговорни 

граждани. 

 

 

„Учител, който нищо не научава от своите ученици,  

не е избрал подходящата професия“                                                                          

                                                                     Шарлота Волф 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



    

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

Нефие Мустафа Садула  

Учител по биология и здравно образование и химия и 

опазване на околната среда 

 

E-mail : nefiesadula@abv.bg  

 

ТРУДОВ СТАЖ  

От септември 

2016 

 

  

 

 

Септември 

2014г.- 

септември  

2016г. 

 

 

Септември 

2010-юни 2013г.       

 

 

 

 

Август 2008-

Януари 2010г. 

 

 

 

 

Април 1999г.-

Април 2008г. 

 

ЕГ „Христо Ботев“ –гр. Кърджали 

Длъжност: учител по биология и здравно 

образование и химия и опазване на 

околната среда 

 

 

ОУ „Максим Горки“ – с. Чифлик 

Длъжности: Учител по: биология и 

здравно образование, химия и опазване на 

околната среда и информационни 

технологии 

 

 

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”- 

гр.Кърджали 

 Длъжности: Учител по биология и  

здравно образование. 

 

 

“Алианц Банк България” АД  

БЦ”Кърджали”  

Длъжности: касиер-счетоводител,  

специалист “Клиентски операции”; 

 

  

Длъжности: социален работник,  

главен специалист, 

 младши инспектор, старши експерт;  

 Дейности: отпускане на социални 

помощи, координация и контрол на 

системата, методическо ръководство и 

контрол; 

  



ОБРАЗОВАНИЕ               

                         2017г.  

 

СУ Св. Климент Охридски“ – ДИУУ  

Придобиване на V професионалноквалификационна 

степен (ПКС) 

 

                 2013-2014г. 

 

Тракийски университет- гр.Стара Загора,  

допълнителна професионална квалификация-учител по  

информатика и информационни технологии 

 

2001-2003г. 

 

 

 

1995-1998г. 

 

 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност: финанси;  

Магистърска степен 

 

 

ПУ Паисий Хилендарски”, специалност: биология и 

 химия, музика; 

степен: бакалавър 

ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 Участие в курс на тема: „Организация на 

образователния процес“; 

 Участие в семинар на тема: „Изграждане на учителско 

портфолио“; 

 Завършен курс по английски език – ниво  А2; 

 Удостоверение за завършен курс по Методика на 

обучението на децата и учениците по БДП в    V-VІІІ 

клас; 

 Удостоверение за завършен курс по първа долекарска 

помощ на работното място; 

 Сертификат за участие в практически семинар на 

тема:  

„Ефективност на целодневната организация на 

обучението  при учениците от начален етап . 
 

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 
ІІ-ро място в Международен екофорум „Сребърна-2013“ 

 І-во място в ХІ-то Национално състезание по природни 

науки и екология – гр.Варна 2012г.; 

 І-во място в Националното състезание за мултимедийни 

презентации  „Водата-извор на живот“- гр. Бургас 2012г. 

 

 

  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

АВТОРСКИ 

 Годишни разпределения; 

 Тестове за проверка на знанията и критерии за 

оценяване; 



ПУБЛИКАЦИИ  Анализи на резултатите по предметите; 

 Презентации, постери 

 

  

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 
Работа по  НП „С грижа за всеки ученик“ 

 

  

НАГРАДИ НА МОИ 

УЧЕНИЦИ 

2016/2017г.   

 

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

един момент от дейността на учителя. 


