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ЛИЧНА

ИНФОРМАЦИЯ
Образование:Висше – ЮЗУ“ Неофит  

Рилски“

Специалност:История (бакалавър)

Придобита професионална  

квалификация : учител по история  

и цивилизации

Длъжност: учител в ПГ по МСС

„Пейо Крачолов Яворов“ гр. Гоце  

Делчев



ЛИЧНА

ИНФОРМАЦИЯ
Професионален опит:

Възпитател в Първо основно

училище „СВ.СВ.Кирил и Методи“  

гр. Гоце Делчев

Учител по история и

цивилизации в ПГпо МСС „Пейо

Крачолов Яворов“ гр. Гоце Делчев



ФИЛОСОФИЯ НА

ПРЕПОДАВАНЕТО
-Добрият учител осигурява среда, в която учениците

са спокойни и искат да учат, чустват се приети и

ценени и не се страхуват да правят грешки.

Учителят е този, който трябва да намери подхода към  
всеки един ученик, да открие неговите силни страни и  
да ги използва максимално в часа, за да може да
улесни намирането на пътя за усвояване на знанията и
да накара детето да се чуства пълноценно

Преподаването е призвание, мисия , голяма

отговорност.Преподавателските ми похвати се

променят съобразно темата, аудиторията и времето.  

Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва  

заедно да работим върху развиването на

индивидуалните потребности на ученика. Трябва да  

работим в посока за активно включване на учениците  

в процеса на учене . Моята философия на

преподаване включва идеята, че учениците трябва да

учат от преживяванията, събитията от реалния живот,

които са значими за тях.



МЕТОДИ НА
ПРЕПОДАВАНЕТО

-Провокация на
мисленето:  
анализ,синтез,обобщени
е

-Дискусия- начин на изразяване
на  позиция

-Писмени разработки

-Тестови задачи с изборен

отговор

-Задачи с отворен отговор

-Игрови дейности,

презентации

-Лекционен метод

 Три пътя водят към знанието: пътят на  
размишлението — това е най-благородният
път,
пътят на подражанието — това е най-лекият 
път, и
пътят на опита — това е най-горчивият 
път.  Конфуций



ДЕЙНОСТ

1. Участие в квалификационни дейности  

Удостоверение Рег.№-II-

0092/5.11.2018 г.

за участие в присъствена форма 
на  обучение на тема „
Интеркултурното
образование като средство за
превенция  на отпадането от
учелище“

Удостоверение Рег.№ 06.IST.004-131/
11 декември 2018 г. за участие в
тематичен курс на тема „
Разработване и прилагане на
интерактивни форми и методи в
процеса на обучение и оценяване“



ДЕЙНОСТ

• Удостоверение Рег.№ VI-
0090/11.09.2019г. за участие в
обучение на тема „Работа с
родители в мултикултурна среда:
активизиране на родителите.
Иновативни практики за
подобряване взаимоотношенията с
родителите“

• Удостоверение № 9433/14-
15.12.2019г. за участие в семинар на
тема „Ефективната комуникация в
училище-детерминант на успешно
педагогическо взаимодействие“



ДЕЙНОСТ

• Сертификат за участие в дискусия на тема: 

“Виртуалната реалност- предизвикателства, предимства

и недостатъци”(20.11.2020г.)

• Придобита Пета професионалноквалификационна

степен – Рег.№ 32584 от Софийски университет

“Св.Климент Охридски” гр. София

2.През настоящата година ще преподавам по история и 
цивилизации на VIII и X  клас



КОНТАКТ

ПГ по МСС“Пейо Крачолов 
Яворов“ гр.  Гоце Делчев

Ул.”Симеон Радев” №6

E- mail: cvetanka_boikova@abv.bg

mailto:cvetanka_boikova@abv.bg

