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Лична информация:

 Образование: 
Магистър по Българска филология.
Kвалификация - учител по български език и литература 
ВТУ „Св. св.  Кирил и Методии“ – 1996 г.

*личните данни са премахнати от всички приложени документи



Курсове и степени по професинална квалификация: 

 Първа професионалноквалификационна степен –
Департамент за информация и усъвършенстване на учители 
към 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – 2016 г

 Едногодишна специализация – „Интегративни взаимодействия
в образователния процес“ – Департамент за информация
и усъвършенстване на учители към 

Софийски унверситет „Св. Климент Охридски“ – 2013 г.



 Удостоверение за обучение „Базови и специфични компютърни умения за учители“,  ¹ 12-0593,  
МОН, Национален педагогически център, съвместно с МАЙКРОСОФТ България – 2006 г

 Удостоверение за обучение „Оценяване, жанрови особености и критерии за оценяване по български 
език и литература’’,  ¹ М-0276, МОН, Национален педагогически център,  2007 г

 Удостоверение успешно завършен курс ‘’Интерактивни методи на обучение’’ ¹ ИНМ 8606 Мн,  
фондация ‘’Европартньори 2007’’,  2007 г

 Удостоверение за обучение „Задачата за коментиране във формата на държавния зрелостен изпит 
по български език и литература“,  ¹ М-0375,  МОН, Национален педагогически център,  2007 г

 Удостоверение за завършен курс ‘’Учителят – новатор’’,  ¹ УН 30514 Мн,  фондация 
‘’Европартньори 2007’’,  2008 г

 Удостоверение за обучение „Държавен зрелостен изпит. Матурата по български език и 
литература: как да помогнем на зрелостниците да посрещнат предизвикателствата и“,  ¹ М-
0734,  МОН, Национален педагогически център,  2009 г

 Сертификат за обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор по български език и 
литература – Министерство на образованието – център за контрол и оценка на качеството на 
образованието,  2010 г

 Сертификат за участие в практически семинар ‘’Изработване на ученическо портфолио за 
валидиране на знания и умения’’,  ¹ 2013170116734,  РААБЕ България,  2013 г

 Сертификат за участие в семинар ‘’Националното външно оценяване – създаване и оценяване на 
задачи със свободен отговор по български език и литература’’, Министерство на образованието –
център за контрол и оценка на качеството на образованието,  2015 г

 Сертификат за участие в курс ‘’ПР кампания за набиране на ученици. Еикет и протокол’’,  
 ¹ ПР 2263 Мн,  фондация ‘’Европартньори 2007’’ 



Професионален път:

Учебна година: 

1996 – 1997 – ПГПЧЕ „Петър Богдан“ – Монтана,  учител по български 
език и литература

1997 – 1998 – Лесотехническа професионална гимназия – Берковица, 
учител по български език и литература

1998 – 1999 – ПГПЧЕ „Петър Богдан“ – Монтана,  учител по български 
език и литература

2001 – 2017 – ПГСАГ „Проф. арх.  Стефан Стефанов“ – Монтана, 
учител по български език и литература 



Философия на преподаването:

Най - важната задача на училищното обучение по литература в гимназиален етап е да 
наложи основите на хуманитарната култура на подрастващите и да съдейства за изграждането 
на ценностната им ориентация. Часовете по литература категорично определям като часове по 
Човекознание. Учителят, преподаващ този предмет, е призван не просто да даде научни знания, а 
да развие човешкия потенциал и да обогати нравствения опит на младите хора. Тази нелека 
задача всъщност е моята щастлива орисия. Трудно се изгражда духовна връзка -мост между 
поколенията, но не се ли справя с това - няма пълноценен учебен процес.

Всеизвестно е, че на задължителните произведения учениците гледат като на 
досадно и отегчително четиво. Все по трудно се постига мотивация за четене, а търсенето 
на по - дълбоки пластове на литературната творба се оказва неразбрана учителска 
амбиция. За мнозина от нашите възпитаници четенето е нежелан ритуал, а знанието се 
добива лесно и наготово, защото е „качено“ във виртуалното пространство. Тази ситуация 
налага да намеря свой път срещу инерцията и нежеланието да се работи динамично и 
резултатно. 

Съвременната концепция за литературно образование определя нови роли и за учителя, и 
за учениците. Провокациите са неизбежни, защото ни ги налага самият живот.

С оглед превръщането на ученика в активен участник,  в процеса на обучение,  в моята 
работа използвам проектно ориентираното обучение,  ученето чрез проучване,  дискусии и ролеви 
игри. Тези методи ангажират вниманието на учениците,  разнообразяват учебните часове и 
демонстрират интерпретаторските им умения. 



Методическа дейност: 

„Йовковият свят – аспекти на актуалността“ – урок по литература ЗИП, XII клас 
http://www.kzd-nondiscrimination.com/proektuchilista/daprepodawame.pdf

„Прилагане на проектно ориентираното обучение за усвояване на любовната лирика на Пейо 
Яворов’’ - https://diuu.bg/emag/6296/

Проектът „Любовта на поета в стихове и писма“ – опит за промяна на гледната точка към 
преподаването и изучаването на Яворов - https://diuu.bg/emag/6341/

Мултимедийни презентации:
Христо Ботев - https://1drv.ms/p/s!AnWkH2OMR37OnG-TGL4chWiCQUK1

Димитър Димов - https://1drv.ms/p/s!AnWkH2OMR37OnGtVWEOhXs3UND0k

Иван Вазов - https://1drv.ms/p/s!AnWkH2OMR37OgmT0irQrAfOe2AI6

Българските поетеси - https://1drv.ms/p/s!AnWkH2OMR37OnHMmXfgZXkFQaPSq

Съвременни български поети и писатели - https://1drv.ms/p/s!AnWkH2OMR37OnG1Oq0xaL4J69JVv

Съвременни повествователни форми - https://1drv.ms/p/s!AnWkH2OMR37OnHJloXG3FFq7AR61

Председател на методическото обединение по общообразователна подготовка – 2015/2016 и 
2016/2017 учебни години

http://www.kzd-nondiscrimination.com/proektuchilista/daprepodawame.pdf
https://diuu.bg/emag/6296/
https://diuu.bg/emag/6341/
https://1drv.ms/p/s!AnWkH2OMR37OnG-TGL4chWiCQUK1
https://1drv.ms/p/s!AnWkH2OMR37OnGtVWEOhXs3UND0k
https://1drv.ms/p/s!AnWkH2OMR37OgmT0irQrAfOe2AI6
https://1drv.ms/p/s!AnWkH2OMR37OnHMmXfgZXkFQaPSq
https://1drv.ms/p/s!AnWkH2OMR37OnG1Oq0xaL4J69JVv
https://1drv.ms/p/s!AnWkH2OMR37OnHJloXG3FFq7AR61


Дейности – работа по проекти:

Проект „УСПЕХ“ – „Красноречие“ 2011-2012
Проект „УСПЕХ“ – „Млад архивист“ 2011-2012
Проект „УСПЕХ“ – „Литературна работилница“ 2013-2014
Проект „УСПЕХ“ – „Магията на словото“ 2014-2015
Проект „Твоят час“ – „Езикова култура“ 2016-2017
Проект „Твоят час“ – „Литературно общество“ 2016-2017



Класен ръководител на XIIA клас 
2012 – 2017 г


