
Йонка Иванова Маркова
Призвание и мисия, отговорност и отдаденост - просто учител, обичащ професията си и 
работата с деца! Формално, неформално и самостоятелно учене с цел повишаване на 

професионалната пригодност, мобилност и социална интеграция. Персонализацията на 
учителския ми труд, включваща неговото развиващо и обучаващо ниво.

Профил
АДРЕС

Монтана, ул. Панайот Хитов №15 а

И-МЕЙЛ

jm_69@abv.bg



МРЕЖИ

Сайт: http://pgsag-montana.com/

Facebook: Йонка Маркова

Instagram:

LinkedIn:

УЧИЛИЩЕ

ПГСАГ "Проф.арх. Ст. Стефанов"

КЛАСОВЕ

Класове от гимназията със специалност "Системно програмиране"

Девети клас / Десети клас / Eдинадесети клас / Дванадесети клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Програмиране І и ІІ, Приложни програмни системи, Системи за управление на бази данни, 
,Технология на програмирането, Компютърни мрежи, Програмиране на асемблерни езици, 

Вградени управляващи системи

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност 
Мобилност, проект №2011-1-BG-LEO01-04579 „Иновоативни практики базирани на 

компютърните технологии” - обучаващо лице, период на реализация октомври 2011 до 
март 2012; ПРОЕКТ № 2017-1-BG01-KA102-035782 „БЪДЕЩЕТО НА УЕБ ДИЗАЙНА И УЕБ 



ТЕХНОЛОГИИТЕ”, КД1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“, СЕКТОР 
„ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

Програма на Европейския съюз "Учене през целия живот". / Програма на „Еразъм+“ /

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

с групи по проект Успех и Твоя час

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ОУ "Н.Й.Вапцаров"

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Езикова гимназия

МАГИСТЪР

ВТУ Св. св. Кирил и Методии

Завърших през 1992 г. ВТУ със специалност Учител по математика и информатика

Педагогически стаж
НАСТОЯЩА РАБОТА



старши учител по професионална подготовка

Предмети от професионално направление "Компютърни науки", професия Системен 
програмист, специалност Системно програмиране

01/09/1993 - 07/10/2017

до момента съм учител

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Общуване с хора / Емпатия /

Комуникативност, толерантност, способност за работа в екип,

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

умения за организиране на обща работа и разпределяне на функиции и задължения, 
умения за справяне с конфликти▪ Координация на дейности, организация на съвместни 

дейности, гъвкавост, инициативност, креативност, решителност

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

▪ РАБОТА С КОМПЮТЪР – Internet, Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™); 
Adobe Illustrator™, PhotoShop™, AutoCAD, Web-дизайн

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ



АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Квалификации и обучения
СЕРТИФИКАТ

27/10/2012

Microsoft IT Academy Certificates “HTML5 and CSS3”,”SQL server”, “Windows Server”,” .NET” 
Educator

СНИМКИ (1)

квалификации и обучения
Image not found or type unknown

Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Преподавателската работа ми дава възможност и формира умения за бърза комуникация 
и екипна работа. Приемам като предизвикателство работата си с младите хора. 

Стимулирам и консултирам: любознателните и креативни ученици. В своята дейност 
следвам следните принципи и приоритети:1.Образованието поставя в центъра ученика.   

2. Добър е не този учител, който пише на учениците си желаните оценки, а този който 
съумее да предизвика интерес към предмета си.   3. Оценката е критерий за 



успеваемост, а не метод за наказание.   4. Необходимо е индивидуалните различия да се 
разпознават, уважават и дори поощряват.   5. Всички ученици имат силни страни и целта 
на образованието е да ги идентифицира и надгражда.   6. Практиката ми ме е научила, че 

най-добри резултати се постигат, когато дестанцията учител-ученик е скъсена 
максимално. Когато децата видят в преподавателя си и довереник, с когото могат да 

споделят и да поискат съвет за извънпредметни теми, тогава и отношението към 
преподаваната учебна дисциплина се променя.   7. Учителят трябва да отстъпи от 

познатата водеща активна позиция към тази на по-пасивния и подпомагащ консултант, 
чиято цел е да направлява обучаемия сам да достигне до желаните резултати на дадения 

етап.   8. Много важен е личният пример. Учениците никога не бива да бъдат 
подвеждани, за да не се губи доверието едни към други.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Интерактивните методи доближават обучението до естествените процеси на учене чрез 
моделиране и практикуване на умения в класната стая. Съвременното общество поставя 

нови изисквания пред образованието, свързани с глобализацията и информационните 
технологии. Един от методите, който подбужда към активност всички, ангажира 

вниманието, възбужда инициативата, подобрява обучението е методът на мозъчната 
атака (на английски – brainstorming). Тя се използва за стимулиране на творческата 

активност на учениците по дадена тема или въпрос. Методът на проблемната ситуация 
или решаване на проблемен въпрос също е много удачен при обучението на учениците. 

Развива се творческото мислене и самостоятелно намиране на различни знания. 
Използване на графични модели и таблици е важно нагледно средство. Днес все по често 

се използват информационните и комуникационните технологии (ИКТ) като метод на 
обучение. Всички горепосочени методи на работа, допринасят за по добра мотивация. 


