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Общи данни 
Заемани длъжности Старши учител теоретично обучение по професионална 

подготовка 

Професионално- 

квалификационна степен  

Втора ПКС 

Специализации 09.02.2008г - 26.04.2009г. ДИПКУ Ст. Загора 

Тема: Съвременни информационни и комуникационни 

 технологии в учебния процес. 
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Обучение и квалификации форми 
1. Дати (период на обучение) 7.11.2011г. ДИПКУ Ст. Загора 

 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Департамент за информация и повишаване 
квалификацията на учителите 
Тракийски Университет Стара Загора 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Втора ПКС 

2. Дати (период на обучение) 30.07.2009г. ДИПКУ Ст. Загора 

 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Департамент за информация и повишаване 
квалификацията на учителите 
Тракийски Университет Стара Загора 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Трета ПКС 
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Обучение и квалификации форми 
3. Дати (период на обучение) 30.11.2007г. ДИПКУ Ст. Загора 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Департамент за информация и повишаване 
квалификацията на учителите 
Тракийски Университет Стара Загора 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Теоретичен изпит по Методика на обучението 
Методическа разработка на два урока. 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Четвърта ПКС 

4. Дати (период на обучение) 21.11.2005г ДИПКУ Ст. Загора 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Департамент за информация и повишаване 
квалификацията на учителите 
Тракийски Университет Стара Загора 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Защита на писмена разработка на тема:  
Създаване на диаграми в MS-Excel 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Пета ПКС 
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Учебни предмети, по които преподава 
педагогическият специалист 

Учебни предмети от професионална подготовка  
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• Програмиране – 10а клас, спец. „Компютърна техника и технологии“; 

• Програмиране II част - 10б клас, спец. „Системно програмиране“; 

• Учебна практика по Програмиране II част - 10б клас, спец. „Системно програмиране“; 

• Обектно ориентирано програмиране – 11б клас, спец. „Системно програмиране“; 

• Учебна практика по Обектно ориентирано програмиране – 11б клас, спец. „Системно 
програмиране“; 

• Учебна практика по Технология на програмирането – 11б клас, спец. „Системно 
програмиране“; 

 

 

 

 



Участие в програми и проекти 

 ПТГ “Д-р Н.Василиади” - Габрово участва в апробиране на Програма за кариерно 
ориентиране на училищно ниво като пилотно училище с професионална насоченост за 
учебната 2016 / 2017 г. по проект BG05М20Р001-2.001-0001 “СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО 
ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”. Целеви групи по проекта са 
учениците от 8а клас- специалност „Компютърна техника и технологии“,9в клас- 
специалност „Мехатроника“ /дуално обучение/, 10а клас- специалност „Компютърна 
техника и технологии“, 11б клас- специалност „Системен програмист“ и 12г клас- 
специалност „Мехатроника“.  

 26.04.2017г. Кметът на Габрово Таня Христова откри първите Дни на кариерата в града, 
които се провеждат  в библиотеката на Техническия университет. 

 Събитието ще даде възможност на млади хора да се срещнат с представители на над 20 
водещи български и международни компании, да открият подходяща стажантска или 
работна позиция, да получат кариерен съвет за професионалното си развитие. 
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Участие в програми и проекти 
 

Посещение на Мехатроника АД по проект Кариерно развитие с учениците от 10а клас, спец. 
”Компютърна техника и технологии” 

• След 2000 година промяната в пазарната ситуация в България и региона наложи бързо 
пренасочване на усилията и фирмата започва разработка и производство на уникално 
оборудване – автоматични линии за производство на ламинатни туби и тубопълначни 
автомати за козметични и други продукти. 

• Днес Мехатроника е модерно оборудван завод, с възможности да решава различни 
проблеми в областта на индустрията за опаковки. Фирмата разполага с екип от опитни 
работници и сътрудници, а подходът към всеки клиент е индивидуален, гъвкав и коректен. 
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Ден на отворените врати за гимназиите и 
средните училища в Габрово 
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 На 22 април 2017 година се проведе Ден на отворените врати за гимназиите и 
средните училища в Габрово. 
 На този ден всички ученици, завършващи седми и осми клас, и техните родители 
които желаят, посетиха от 9:00 до 14:00 часа ПТГ “д-р Н. Василиади” . 
 В Деня на отворените врати те имаха възможност: 

•да се  запознаят с условията на обучение – учебни стаи, кабинети и учебни работилници; 
•да получат подробна информация за предлаганите профили и специалности; 
•да придобият лични впечатления за атмосферата в учебното заведение; 
•да направят правилния избор на училище. 



Материали, утвърждаващи професионалното 
израстване, резултати от педагогическата и 

методическата дейност 

• Създаване на презентации за представяне в час на учебното съдържание 
чрез използване на интерактивни методи за преподаване. 

• Тестове по учебните предмети за проверка на знанията и уменията. 

• Задачи и проекти за работа в час за придобиване на умения и прилагане на 
практика на придобитите знания. 

• Задаване на задачи за екипна работа на учениците. 
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Обосновка за избор на учебник и учебни 
помагала 

 Учебниците и учебните помагала са съобразени с препоръчаните за 
обучение от Министерството на образованието и науката както и 
допълнителни учебници, книги, ръководства, сборници и сайтове в 
помощ на учениците. 
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Списък на лични творби 

• Разработка на множество дидактически материали, тестове, в това число 
и на електронни уроци по Програмиране на С++, обектно - ориентирано 
програмиране, приложно програмиране. 

• В методическите разработки са приложени презентации за 
Програмиране на С++, обектно - ориентирано програмиране 

• Тестове по всички преподавани дисциплини. 

• Електронни учебници и пособия. 

• Проведени уроци с използвани ИКТ . 

• Използваните на много интернет ресурси. 
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Информация за приноса за подобряване 
на материално- техническите условия 

• В този раздел се намира копие от описа на кабинета на учителя: 

• списък на справочна и методическа литература 

Програмиране на С++, Магдалина Тодорова, изд. Сиела I и II част 

Сборник от задачи по програмиране на С++ Първа Част- Увод в програмирането 

Сборник от задачи по програмиране на С++ Втора Част- Обектно - ориентирано програмиране 

• списък на нагледните средства 

• наличие на технически средства за обучение/ телевизор, DVD-плеър, мултимедиен проектор, 
интерактивна дъска/ 
наличие на компютър и компютърни средства за обучение/ програми,виртуални експерименти, 
контрол на знанията, мултимедийни електронни учебници и т.н./ 

• аудио и видео техника, дидактически материали, 

•  сборници измерители на качеството на обучение на учениците; 
други документи по желание на учителя 
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Философия на преподаване 

 

 Убежденията ми за преподаването и ученето са, че всеки човек може да 
бъде научен само и единствено ако той има желание и бъде мотивиран от 
учителя по най - правилния начин за да се развива и да върви напред. 

 Учениците са много будни младежи и девойки, които имат ясна представа 
в какво време живеят - век на информационните и комуникационни техники и 
технологии, които постоянно се развиват. В техните специалности новостите 
са най-големи и те не бива да изостават в развитието си. Учителите поставяме 
основите без които не могат учениците да вървят напред, развиваме 
логическото им мислене, което при работата с компютър е от основно 
значение.  
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Философия на преподаване 

 

 Поставяне на учениците в различни работни ситуации за да се научат да 
реагират и да се адаптират по най-добрия начин за тях при решаване на 
конкретен проблем. Развиване на  творческото им мислене и подход при 
решаване на конкретна задача.  И не на последно място индивидуалния 
подход при работа с всеки ученик, защото всеки ученик е строго 
индивидуален. 

 Искам учениците да добият ясна представа за това за какво учат 
програмиране, какво ще им помогне това за в бъдеще при тяхната 
професионална реализация, да се развиват постоянно и да вървят напред и 
нагоре и да бъдат преди всичко професионалсти. 
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Ефективност 
/Раздел от атестац. карта IV.  Други професионални изисквания. Личностни 
качества/ 

 Раздел съдържащ ДОКАЗАТЕЛСТВА за ЕФЕКТИВНОСТТА на работа Ви.  

 Какви методи за оценка на ефективност използвате (тестове, форми за 
разбираемост, оценки, форми за общо представене на учениците и др.); 

 Формите за оценка са различни освен класическите устно изпитване и 
контролно използвам различни тестове, оценяване при работа в екип, 
разсъждения и работа при поставяне на определена задача, защото има 
както добри ученици с теоретични познания така и ученици с много добри 
практически умения и при работа в екип нещата се случват по най 
правилният начин (решението на поставена задача). Работа по проект. 

 Формата за обратна връзка с родителите на учениците е на 
родителските срещи и приемните дни и индивидуално при желание на 
родителя или ученика. Постоянна информираност и на класния 
ръководител за класа. 
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