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Общи данни
Фамилия 

Имe, Презиме,

Гражданство

Найденова

Надежда Пенчева

РБългария

Дата на раждане 08.03.1962 година

Образование

Диплома №, дата на завършване,

специалност

Квалификация

Учителска правоспособност

Висше

№ 111329/ 17.04.1990

Българска филология

Специалист по български език и литература и 

преподавател в средни те училища

Общ трудов стаж

Педагогически стаж

Педагогически стаж в текущото 

учебно заведение

36 години

от 1990 година

27 години (от 1990година)

Име и адрес на текущия 

работодател

ПТГ „Д-р Никола Василиади“;

5300, гр. Габрово, ул.“Брянска“3

www.ptg-gabrovo.com ; e-mail: ptggabrovo@abv.bg 

Личен e-mail: nadi62@abv.bg 2

http://www.ptg-gabrovo.com/


Общи данни
Заемани длъжности Учител и старши учител

Професионално-

квалификационна степен 

1995 г. – Втора ПКС

2007 г. - Първа ПКС по българска филология

Квалификации - компютърни умения; 

- умения за оценяване знанията и уменията на учениците;

- умения за изследователска работа на учителя;

- английски и немски език

- умения за работа в екип;

- умения за разработване и управление на европейски проекти.

Награди

2007 и 2009 г. – Грамоти за участие в общинския етап на 

националната конференция “Училището – желана територия на ученика”;

2015 г. – плакет и грамота за професионални и творчески успехи на 

ПТГ “Д-р Никола Василиади”.
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Обучение и квалификации форми
1. Дати (период на обучение) 14-17.11.1988г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция

Charmilles Technologies – Женева 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика

Bedienung Robofil

Наименование на завършена и/или

придобита квалификация 

Преводач от немски език

2. Дати (период на обучение) 21 – 25.03.2005

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция

СУ “Климент Охридски” – София

Департамент за информация и усъвършенстване на 

учители

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика

Методика на оценяването по БЕЛ

Наименование на завършена и/или

придобита квалификация 

Оценител
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Обучение и квалификации форми
3. Дати (период на обучение) Януари – април 2006

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция

Министерство на образованието и науката

Национален педагогически център, София

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика

MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Power Point, 

Internet

Наименование на завършена и/или

придобита квалификация 

“Базови и специфични компютърни умения на учителя”

4. Дати (период на обучение) ноември 2007 година

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция

ВЕДА КОНСУЛТ ЕООД - Габрово

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика

Английски език – 1 ниво – Classik English

Наименование на завършена и/или

придобита квалификация 

Квалификационен курс -120 часа
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Обучение и квалификации форми
5. Дати (период на обучение) Ноември 2012

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция

Академия за образователни иновации

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика

Иноватилно образование по български език и литература

Наименование на завършена и/или

придобита квалификация 

“Текст и контекст”

6. Дати (период на обучение) 04.12.1012

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция

Международна академия BZM – Берлин и ММ Грууп -

София

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика

“Организационна култура в екип”

Наименование на завършена и/или

придобита квалификация 

Техники за комуникация
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Обучение и квалификации форми
7. Дати (период на обучение) 13 – 14. 06.2014

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция

Европейски център за иновации, образование, наука и 

култура

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика

Техники за мотивация чрез резонансни 

взаимоотношения. Социална и емоционална 

интелигентност”

Наименование на завършена и/или

придобита квалификация 

Техники за общуване

8. Дати (период на обучение) Януари 2017

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция

Министелство на науката и образованието

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика

Оценители на матурата по БЕЛ

Наименование на завършена и/или

придобита квалификация 

Оценител
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Учебни предмети, по които преподава 

педагогическият специалист

Учебни предмети 

от общо образование

Български език и литература
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Добри практики

● Провеждане на съвместни уроци по конкретна тема

(декември 2014 г. – обобщителен урок върху епохата на

Ренесанса с 10 “в” и 10 “г” клас);

● Организиране на урочната работа в рамките на учебния час

чрез формирането на ученически екипи.
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Документи за практическото приложение на 

усвоените знания и придобитите умения

Постигнати резултати с учениците, отразяващи

индивидуалния напредък на учениците

Ежегодно участие на мои ученици в областния кръг на 

олимпиадата по български език и литература; 2014 г. – първо

място на Ангел Траянов в областния кръг на Цветната

олимпиада по БЕЛ.
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Доказателства за постиженията, отразяващи

личните успехи
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Участие в програми и проекти

• Участие в Разработването на проекти, реализирани в ПТГ “Д-р 

Никола Василиади”

• Ръководител на група по проект “Успех”, 2014 година.
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Материали, утвърждаващи професионалното 

израстване, резултати от педагогическата и 

методическата дейност

● Първа квалификационна степен, придобита на 22.11.2007 г. В 

ДИУУ на СУ „Св. Климент Охридски” – София
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Обосновка за избор на учебник и учебни 

помагала

Учебниците и учебните помагала са важни за постигане на

добри резултати в работата с учениците. Изборът ми е

съобразен както от нивото на предлаганата научна информация,

така и от възможностите за практическо приложение на

наученото. В този смисъл през последните години предпочитам

изданията на “Анубис”, “Просвета” и “Персей”, пряко

ориентирани към постигане на ДОИ по български език и

литература.
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Списък на лични творби
● Във връзка с присъждането на Първо ПКС – в електронното издание

към ДИУУ на СУ „Св. Климент Охридски” – София, 2008 година

„Преодоляване на формалния подход при създаването на

писмени текстове от учениците ”;

“Методи за усъвършенстване на стила на ученическите

писмени

● Статия в сборник „Училището – желана територия на ученика” на

на община Габрово – 2007 год. („Културата на древна Елада – опит за

електронен урок по литература”);

● Публикации в местния печат във връзка с чествания на училището.
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Взаимодействие с участниците в 

образователния процес, с други 

заинтересовани страни и др. 

В пряката си работа на учител (вече 28 години) и класен

ръководител (23 години) винаги съм търсила и получавала

съдействието на родителите на своите ученици. Добрата

комуникация с тях е може би най-значимото ми постижение.
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Информация за приноса за подобряване на 

материално- техническите условия

От 1994 година отговарям за материално-техническата база в 

кабинет номер 216 на ПТГ “Д-р Н. Василиади”, без да 

допускам повреди или унищожаване на инвентара.
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Философия на преподаване
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В работата си като учител по български език и литература използвам преди

всичко диалога, опитвам се да накарам всеки свой ученик да намери място в

дискусиите, които провокирам във връзка с конкретните художествени естетики,

автори и произведения. Смятам за свое основно задължение да ангажирам и да

мотивирам учениците да разсъждават, да се научат да формулират и изказват

свои тези по обсъжданите литературни проблеми. Искам да ги убедя, че

уменията да се слуша и да се говори се формират сега, а се доказват цял живот.

Старая се да обърна специално внимание на можещите ученици във време

извън часовете чрез поставяне на допълнителни задачи при подготовка за

олимпиади. Ежегодно мои ученици се представят успешно на областния кръг на

олимпиадата по български език.



Възползвам се от възможностите на информационните технологии, като

използвам някои презентации и филми във връзка с творчеството на автори от

учебната програма. Диалогът с театъра е част от работата ми, както и

провеждането на съвместни уроци по конкретна тема (декември 2015 г. –

обобщителен урок върху епохата на Ренесанса с 10 “в” и 10 “г” клас). Следя

новостите, участвам с готовност в семинари и обучения, в т.ч. дистанционни,

по проблеми, които ме вълнуват. От 2001 г. ежегодно участвам в комисиите за

проверка на олимпиадите по БЕЛ – областен кръг и за външно оценяване по

БЕЛ за 7-ми клас – областно ниво.
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