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1. Общи сведения

Към съдържание



1. Общи сведения

• Боряна Димитрова

• учител

Към съдържание



Образование

Образователна степен Учебно заведение

Година на придобиване 

на образователната 

степен

Средно образование СОУ с хуманитарно 

естетически профил 

“Св. Св. Кирил и 

Методий” – гр. Бургас

2003 - 2007

Висше:

Бакалавър 

ОКС, Магистър

Университет “ Проф. д 

– р Асен Златаров”, гр. 

Бургас;

СУ Св. Климент 

Охридски“

2010 – 2014

2017 – 2018 

Към съдържание

Приложение А/Диплома за средно


Професионален опит и стаж

От дд/мм/г До дд/мм/ г Месторабота Длъжност

11/11/2014 01/06/2015 Частна занималня 

“Елфина” ЕООД, 

гр. Бургас

възпитател

16/09/2015 31/08/2017 ОУ “Васил 

Левски”, с. 

Тънково, общ. 

Несебър

Учител 

01/09/2017 31/08/2018 55. СУ „Петко 

Каравелов“, гр. 

София

Учител

03/09/2021 До сега 44. СУ „Неофит 

Бозвели“

Учител

Към съдържание



2. Повишаване на 

квалификацията, награди 

и грамоти

Към съдържание



2. Повишаване на 

квалификацията, награди и 

грамоти

Към съдържание



Към съдържанието



Към съдържанието



Към съдържание







https://www.credential.net/dba78e6e-77ae-403b-8dfa-3e6cca0db727#gs.dfneyq


3. Сведения за атестацията

Към съдържание

2020 година



4. Резултати от 

педагогическата дейност

Към съдържание



4. Резултати от педагогическата дейност

Резултати по история и цивилизация – участие 

във викторина на 6. клас в Несебър 2016 г.

Към съдържание

Участие на учениците от 1. – 4. клас в състезания           

организирани от СБНУ и „Таралеж“ 

отличени с грамоти. 



5. Научно - методическа 

дейност
Да разграничават отделни периоди от развитието на българското общество и
да ги идентифицират с помощта на понятията десетилетие, век, епоха;

Да подреждат в хронологична последователност важни исторически събития и
периоди;

Да прилагат основни умения за работа с карта;

Да извличат информация за исторически явления от предложена схема;

Да разпознава съдържанието на основни исторически понятия;

Да правят в устна форма разказ и описание на събития;

Да дават в писмена форма отговори на поставени въпроси, като се опират на
ключови думи или подпомагащи въпроси;

Да откриват факти и понятия в основния текст на учебника;

Да прилагат умения за съставяне на съчинения, преразкази и др.

Да пресмятат с всички математически действия, чертаят правилно, различават
геометрични фигури., пресмятат техните обиколки и намират лице.

Да пеят, рисуват и творят със своята фантазия.

Примерен урок по математика от 2. клас
.

Към съдържание

https://docs.google.com/document/d/1H0BeUrPMHstPvgjdpFLOn1ZqvSVSxALOG7qshD7B9jk/edit


6. Използване на 

образователни техники

Използвам: електронните учебници

от сайта на просвета, също така и

интерактивна дъска, исторически карти и

атласи, учебни тетрадки, проектор за

изпълнението на дадена презентация по

тема от учебния материал.

Към съдържание



•Участие в проекта “Твоят час”, група “Обичам 

българският език”

Към съдържание

7. Извънкласна дейност



• Проект на УНИЦЕФ – “Най – големият урок в света”

Към съдържание



•Проект на УНИЦЕФ – “Най – големият урок в света”

Към съдържание



Адаптацията на детето в училищната среда



8. Философия на преподаване:

Благодатен е трудът на учителя. Истинското е светлината в очите на учениците,

които са признателни за това, което си им дал. Учителят работи с най-финото – човешкия

материал, затова човечността в отношенията учител – ученик е условие за поява на

благоприятни познавателни ситуации, ученето става откривателско, ученикът работи

интензивно, с целия си капацитет. Взаимното доверие, подкрепа, готовност за творческо

взаимодействие също са условие за успех. Основният урок, който трябва да научат, е:

„Нищо в тоя живот не се дава наготово!“. Ако чакат наготово практическата полезност е

нулева. Ученик е този, който учи, осъществява специфичната дейност, наречена учене. Те

могат и учителят е основният двигател. Непрекъснато работя върху: Създаване на

подходяща атмосфера, психичен комфорт, при които ученикът желае да учи и се чувства

приятно. Развиване на уменията и умножаване на знанията. Любов към знанието и ученето.

Развиване умения за размисъл, логическо мислене, умения за анализиране. Развиване на

езикова и математическа грамотност и придобиване на практически умения. Развиване на

личностни и нравствени качества. Осигуряване качествена информация на родителите.

Свободно изявяване на творческата енергия и личностна изява. Предразполагане на

учениците сами да искат да търсят знанието. Насърчаване всяка проява на оригиналност и

самостоятелност в разсъжденията и творчеството. Поощряване на инициативността.

Възлагане на индивидуални и групови задачи, като с приноса на всеки ученик, но и с общи

усилия, решават определени познавателни задачи и правят проекти за практическо

решаване. Учениците трябва да се учат да учат, да развиват потребностите. Образованието

е процес, продължаващ цял живот. Учителят не само учи учениците, но учи и себе си.

Учителката работа е творческа.

Към съдържание


