
 

 

 

 

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО  

Интелигентност без образование губи 

стойност. 

 

 

     

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

ЧАВДАРОВА, Павлина Илиева 

Старши учител по История и цивилизация 

Езикова гимназия „Христо Ботев“, гр. Кърджали 

Стаж по специалността – 13 години 

е-мейл: p_chavdarova@abv.bg 

 

  

ОБРАЗОВАНИЕ Висше, Бакалавър, ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. 

Благоевград, История, квалификация „учител по 

История“; 

Кариерен консултант- GCDF България 

  

ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

2016, 31 октомври – РААБЕ България, обучение на 

тема:“Изготвяне на учителско портфолио“; 



2015, 24 септември – Тракийски университет, Стара 

Загора, ДИПКУ, Свидетелство за придобита  Пета 

професионално-квалификационна степен; 

2015, 29 октомври – Служба по трудова медицина 

„София Консулт – ССС“, завършен курс „Оказване 

на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ 

и взаимопомощ“. Сертификат № 60/ 29.10.2015 г.; 

2015, 20 септември – Сдружение за интеграция и 

личностна адаптация – Сертификат за обучение, рег. 

№ 666/20.09.2015 г. – „Развиване на критическото 

мислене на учениците“; 

2014, 31 октомври – РААБЕ България, Сертификат 

№ 23556, обучение на тема: „Работа с интерактивни 

електронни средства. Създаване на уроци с 

електронно съдържание“; 

2013, 4 юни – GCDF България 

Global Career Development Facilitator, Certificate 

Number – GCDF00602-BG; Сертифициран кариерен 

консултант; 

2010, 17 ноември - Тракийски университет, Стара 

Загора, ДИПКУ, квалификационен курс на тема „ 

Технология на изготвяне и използване на 

презентациите в обучението по история“, 

Удостоверение № 657-6/ 23.11.2010 г.; 

2010, 16 ноември - Тракийски университет, Стара 

Загора, ДИПКУ, квалификационен курс на тема 

„Дидактически процедури за оценяване“, 

Удостоверение № 655-6/ 23.11.2010 г.; 

2010, 7 февруари – МОН/ ЦКОКО – Удостоверение 

за завършено обучение за оценител на тестови 

задачи със свободен отговор по История и 

цивилизация; 

2010, 14 януари – СУ „Климент Охридски“, гр. 

София, ДИУУ. Завършен курс – „Мултикултурни 

аспекти на историческото образование“. 

Удостоверение № И07/ 14.01.2010 г.; 



2006, 3 април – Национален педагогически център – 

Удостоверение № 09-00257/3.04.2006 г. за завършен 

курс „ Базови и специфични компютърни умения“; 

  

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 

2015, юни - Съюз на Тракийските дружества в 

България  

Грамота на ръководител за отлична подготовка на 

участници в Националния ученически конкурс 

„Капитан Петко Войвода – живот, посветен на 

свободата" 

  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

Тестове по история; 

Презентации по история; 

 

  

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 

„Ние, Републиката“ – ЕГ „Христо Ботев“, 

Кърджали 

 Проект „Успех“ - ЕГ „Христо Ботев“, Кърджали 

„Моето второ семейство“- ЕГ „Христо Ботев“, 

Кърджали 

  

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. 


