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СЪДЪРЖАНИЕ

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

ОБРАТНА ВРЪЗКА

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

• ПРИЛОЖЕНИЯ



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
1. Лични данни

Име:

Настояща месторабота: СУ «Никола Вапцаров»

Националност: българска

Адрес: Гр. Добрич

Образование: висше

Заемана длъжност: Старши учител по История и цивилизации; География и

икономика

Педагогически стаж: 30 години

E-mail: darina_genova@abv.bg



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
2. Образование 

Средно образование:

Второ средно училище “Професор Никола Маринов” - гр. Търговище  

випуск 1982 г.

Висше образование:

ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” 

випуск 1990 г.



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.1. Лични умения и компетентности

Майчин език Български език

Други езици

• Четене

• Писане

• Разговор 

Руски език

Добро

Добро

Добро



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.2. Социални умения и компетентности 

3.3. ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

* Коректeн, kреативeн, лоялeн, адаптивeн, уверен, инициативeн

* Отлични комуникативни умения - устни, писмени и умения за работа в екип при вземането на решения

* Ценящ личното достойнство на другия и зачитащ неговите права

* Умения за носене на отговорност и преодоляване на трудности

* Отлични умения за решаване на проблеми

* Позитивен, създаващ позитивна среда около себе си и  мотивиран и умеещ да мотивира за успех 

* Участие в организиране на семинари, конференции, обучения и представяния



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
3. Умения и компетентности

3.4. Технически умения и компетентности

* работа с операционна система Windows,  

* отлично владеене на Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint) 

* интернет  - Explorer, Firefox, Google Chrome 

* работа с интерактивна дъска 

* работа с офис техника 

* работа с мултимедия 

* работа с аудио  и визуална техника 

 



I. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
4. КВАЛИФИКАЦИИ

СЕРТИФИКАТИ / КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ

1. УДОСТОВЕРЕНИЕ за повишаване на квалификацията издадено от Русенски Университет “Ангел Кънчев”
на тема: Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в VIII-XII клас

2. УДОСТОВЕРЕНИЕ за повишаване на квалификацията издадено от Русенски Университет “Ангел Кънчев”
на тема: Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в V-VIII клас

3. УДОСТОВЕРЕНИЕ издадено от РААБЕ България на тема: Използване на облачни технологии в

образователния процес

4. УДОСТОВЕРЕНИЕ издадено от РААБЕ България на тема: Самооценяването на институцията като

процес от системата за управление на качеството в образователните институции

5. СЕРТИФИКАТ издаден от РААБЕ България за участие в семинар на тема: Педагогически стратегии за

превенция на отказа от училище при учениците

6. СЕРТИФИКАТ издаден от Национален институт за обучение и квалификация в системата на

образованието за участие в курс на тема: Обучение на педагогически специалисти за превенция на

училищното насилие, агресията и други негативни прояви



II. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО

• Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията 

и опита си в това отношение, търпи критики и умее да приема 

съвети.

• Учителят трябва да вижда труда и постиженията на учениците 

и да не се скъпи на похвали.

• Добър е не този възпитател, който подсказва на учениците си 

домашните им работи, а този който съумее да предизвика 

интерес и умение към самостоятелна работа.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• Изготвяне на тематични разпределения.

• Планиране и подготовка на учебния процес.

• Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, които:

- дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;

- отговарят на различни образователни потребности на учениците;

- мотивират учениците и стимулират личностното им развитие;

- реализират вътрешно-предметни и междупредметни връзки;

• Формиране на положителни нагласи към ученето като ценност и изграждане на

стратегии за активно и самостоятелно учене и за учене през целия живот.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• Формиране у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност и

самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и поемане на отговорност за собственото им учене,

действия и поведение.

• Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес.

• Сътрудничество и участие съвместно с другите педагогически специалисти в екипи за подкрепа на

личностното развитие на учениците, обсъждане на проблеми, обмяна на добри практики.

• Провеждане на консултации с ученици.

• Опазване живота и здравето на учениците.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2016-2017 учебна година преподавам:

В работата си използвам учебници, учебни тетрадки, компактдискове и тестове на следните издателства:

Учебен предмет клас Брой ученици

История и цивилизации 5 26

География и икономика 6 24

7 15

8 18



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2017-2018 учебна година преподавам:

В работата си използвам учебници, учебни тетрадки, компактдискове и тестове на следните издателства:

Учебен предмет клас Брой ученици

История и цивилизации 5 33

География и икономика 6 20

7 20

8 17



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2018-2019 учебна година преподавам:

В работата си използвам учебници, учебни тетрадки, компактдискове и тестове на следните издателства:

Учебен предмет клас Брой ученици

История и цивилизации 5а / 5б 18 / 20

География и икономика 6 24

7 22

8 17

9 14



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• През 2019-2020 учебна година преподавам:

В работата си използвам учебници, учебни тетрадки, компактдискове и тестове на следните издателства:

Учебен предмет клас Брой ученици

История и цивилизации 5 24

География и икономика 6 22

7 24

8 21

9 12

10 14



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Отговорности на учителя

• Планиране и подготовка на учебния процес.

• Провеждане на обучение по съответните предмети.

• Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, които дават оптимален резултат в 

конкретна учебна ситуация, отговарят на различни образователни потребности на учениците и мотивират 

учениците и стимулират личностното им развитие. 

• Използване на учебно-технически средства и материали.

• Формиране на положителни нагласи към ученето, изграждане на стратегии за активно и самостоятелно 

учене и за учене през целия живот.

• Формиране у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност и 

самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и поемане на отговорност за собственото им учене.

• Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
2. Методи на преподаване

 Теоретичните знания, които учениците придобиват чрез обучението по История и География спомага за

обогатяване на тяхната обща култура и светоглед.Изучаването на отминали исторически събития и природни

явления, заложени в обучението на науки, като Историята и Географията спомагат за по-лесното възприемане

и анализ на съвременните процеси и явления в обществото.

 В работата си, се стремя да давам и показвам примери от реални житейски ситуации, за да могат учениците

да разберат значимостта и ползата от изучаването на История и География.

 В уроците си използвам педагогически технологии с насоченост към активиране и оптимизиране на

работата с учениците.

 Особено място в уроците ми заема прилагането и ползването на ИКТ. Чрез тяхното приложение се повишава

интересът към урока, дава се възможност за индивидуална изява, развиват се умения за мислене и

междупредметна връзка, надгражда се общата култура.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
3. Резултати от педагогическата дейност

Резултати от изпити на ученици

Входно - изходни нива

Година : 2019/2020

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Входно ниво Междинно ниво Изходно ниво

V 2,76 3,45

VI 3,28 3,68

VII 3,10 3,70

VIII 3,05 3,84

IX 3,16 3,66

X 3,14 3,71



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
4. Класно ръководство

Класен ръководител съм на 10 клас. Общият брой на учениците е 14, от тях 10 са 

момчета и 4 са момичета. Те изучават  специалността “Работник в ХВП”, което им дава 

теоретични и практически възможности за реализация на пазара на труда след успешното 

им завършване на обучението. Класът е сплотен и учениците проявяват разбиране и 

толерантност един към друг. 



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
5. Извънкласни дейности,

Проект „Подкрепа за успех“ през учебната 2017/2018 година



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
6. Обратна връзка

Консултации за учебната 2019/2020 година се 

провеждат всеки Петък от 13:10ч до 13:50ч.

Индивидуална работа за учебната 2019/2020

година се провежда всяка сряда от 07:20ч. до 

08:00ч.

Тестове се провеждат съобразно заложения 

учебен годишен план.



III. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
7. Друго

Участие във вътрешноучилищната квалификационна дейност:

• „Необходими документи при осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно

развитие“

• „Създаване на професионално учителско портфолио“

“Ако искаш резултати за година, посей семена. 

Ако искаш резултати за 10 години, посади дърво. 

Ако искаш резултати за цял живот, развивай хората.” 

/Хун Шунг Цу/ 



V. САМОНАБЛЮДЕНИЕ

ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ

Коя е най-силната ми страна като учител? Смятам себе си за взискателен учител, който държи на постоянството при 

обучението.

Какво най-много бих искала да променя в своето 

преподаване? 

Дългогодишният опит, който съм натрупала, както и работата ми с различни 

възрастови групи от ученици ми позволява постоянно да обогатявам и променям 

методите и стила на работа, което намирам за положително качество.

Как мотивирам изявените ученици? Поощрявам ги с по-високи оценки и похвали пред класа.

Как мотивирам не толкова изявените ученици? Поставям им лесни задачи, с което целя предизвикването на интерес и желание за 

учене.

Какви са трите най-важни неща, които 

новопостъпващите учители в моята област 

трябва да знаят, за да бъдат ефективни?

• Да са упорити и постоянни в работата си, защото съвременните ученици по-

лесно губят интерес към теоретични науки, като Историята и Географията;

• Да са креативни и да търсят нови методи на преподаване;

• Да бъдат търпеливи и адаптивни към различните групи ученици;

Какви нови стратегии за преподаване съм 

опитвала през последните години?

Работата с интерактивна дъска и видео уроци, което дава добри резултати и при 

възприемането на материала от учениците.

Какво съм научила от стратегиите, които са били 

успешни?

Представената информация по атрактивен начин води до по-лесно възприемане и 

запаметяване от децата.




