
 

СВЕТЛИНАТА НА ЛАМПАТА  
Е ОТ МАСТИЛОТО, ЗНАНИЯТА 
НА УЧЕНИКА –  ОТ УЧИТЕЛЯ    
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БИСТРА ЖЕКОВА СТЕФАНОВА 
Старши учител в Професионална гимназия по 

туризъм“Д-р Васил Берон“ 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ: 
ОБРАЗОВАНИЕ: Висше МАГИСТЪР 

Специалност: ИСТОРИЯ,  
ДИПЛОМА серия А84 №006636, 

регистрационен №12350, издадена от  
ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“,  

гр. Велико Търново 
 



ЗА МЕН 
ОБРАЗОВАНИЕ  
 
• 1985г. ВТУ "Св.св.Кирил и Методий" гр. В. 

Търново    
• специалност МАГИСТЪР ПО ИСТОРИЯ                

Диплома Серия А84, №006636,Регистрационен 
№12350;  

• втора специалност ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ  
• 2006г. Тракийски университет депатрамент за 

информация и повишаване на квалификацията 
на учителите Стара Загора -V ПКС  



ЗА МЕН 
ОБУЧЕНИЕ  
 
• 2005г.Институт за международно сътрудничество към 

сдружението на германските народни университети-клон 
София, тема:"Устната история каторесурс на съвременното 
образование" 

• 2005г.KЕЪРИнтернешънъл България, обучение на тема 
"Интерактивни методи на преподаване" 

• 2006г.Удостоверение за завършено обучение "Базови и 
спечифични компютърни умения на учители" 

• 2006г.Регионален педагогически център, завършено обучение 
на тема:"Писмените работи в обучението по история" 

• 2007г.Регионален педагогически център, завършено обучение 
на тема:"Интердисциплинарният подход в обучението по 
история" 



ЗА МЕН 
• 2007г.Фондация Европартньори, завършен курс 

"Гражданско образование" 
• 2007г.Институт за международно сътрудничествокъм 

сдружението на германските народни университети-
клон София, тема:"Ненасилствена комуникация-карта за 
пълноценни лични и професионални 
взаимоотношения" 

• 2009г.БААО, обучение на тема:"Съвременни подходи и 
добри практики в обучението по история" 

• 2010г.РИОКОЗ, завършено обучение на тема:"Синдром 
на емоционалното "изгаряне"(бърнаут)" 

• 2010г.Consult development, обучение на 
тема:"Домашното насилие над деца" 



ЗА МЕН 
• 2010г.Софийски университет " Св. Климент Охридски" 

София, Департамент за информация и усъвърщенстване 
на учители, Удостоверение за завършен курс " 
Мултикултурни аспекти на историческото образование" 

• 2011г.Школа Магнаура Удостоверение за завършен курс 
за обучение по Английски език- ниво Starter 

• 2012г.Школа Магнаура Удостоверение за завършен курс 
за обучение по Английски език - ниво А1 

• 2012г.Свидетелство за завършен курс на обучение: 
Работа с интерактивни мултимедийни продукти и 
софтуер за управление на ученически работни места 

• 2013г.Consult development Обучение на тема 
"Ефективно взаимодействие с родителите"  



ЗА МЕН 
• 2014г.Национален институт за обучение и квалификация 

в системата на образованието Квалификационен курс 
"Обучение на педагогически специалисти за превенция 
на училищното насилие, агресията и други негативни 
прояви" 

• 2014г.Квалификация на учители на тема"Педагогика на 
наследството" 

• 2015г. Квалификационен семинар на тема" Контрол и 
оценяване в обучението по История и цивилизация- 
моделът PISA 

• 2014, 2015г.Обучителен семинар на тема " Да 
преподаваме Холокост" 

• 2014г,2015г,2016г, 2017г.Национален дебатьорски форум 
Обучение за треньор по дебати.Обучение за съдии по 
дебати 



ЗА МЕН 

• 1-2.07.2016 г.Двудневен тренинг „Пътуващ 
семинар“ на тема: „Иновативни технологии в 
обучението“- СОК Камчия 

• 21-23.10.2016г.Сертификат от обучителен семинар 
на тема" Глобално образование и Цели на 
устойчиво развитие" 

• 2017г. Референция от Деканатът на Историческия 
факултет за учебната 2016/2017г., за постоянен 
базов учител по История и цивилизация. 

• 2017г. Благодарствена грамота за научно 
ръководство на участниците в ежегодния 
ученически конкукурс " "Пространство и време" 



ЗА МЕН 
• 10.11.2017г.Грмота за отличие в XXV национален конкурс " 

Горди с историята и духовните си достижения-  10 години 
България в европейския съюз"-  консултант 

• 7.12.2017г.Грамота за научно ръководство в Десетия 
юбилеен исторически конкурс на тема "Семейни и родови 
истории от времето на комунистическия режим" от 
Сдружението на преподавателите по история в България. 

• 2017г. Грамота за отлична подготовка на ученици в 
НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС"180 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ- 180 ГОДИНИ 
БЕЗСМЪРТИЕ“ 

• 17.07.2017г.Удостоверение за участие в обучителен курс в 
периода 03.06.-04.06.2017г.с продължителност 16 
академични часа на тема"Професионално портфолио на 
учителя-технология на изграждане" 



ЗА МЕН 
• 09.05.2018г.Удостоверение за участие в обучителен 

семинар с продължителност 32 академични часа на 
тема:" "Поуки от миналото-действия за бъдещето“ 

• 18.06.2018г.Сертификат за успешно участие в Програма 
за училища посланици на Европейски парламент през 
учебната 2017/2018г. 

• 02.10.2018г. Удостоверение за участие в обучителен 
курс с продължителност 16 академични часа на 
тема:"Формиране на колектив чрез средствата на 
тиймбилдинг“ 

• 09.11.2018г. Грамота за отличие на XXVIНАЦИОНАЛЕН 
КОНКУРС"110 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ" 

 



ЗА МЕН 
• 19-20.10.2018г.Удостоверение за завършен 

обучителен курс с продължителност 16академични 
часа на тема"Методи за преподаване на 
гражданско образование в XI и XII клас“ 

• 21.01.-25.01.2019г.Удостоверение за участие в 
квалификационен курс с продължителност 32 
академични часа на тема:"Обучението по новата 
учебна програма по учебен предмет "История и 
цивилизация" в Xклас" 

• 19.-20.04.2019г.Удостоверение за проверен 
квалификационен курс с продължителност 16 
академицни часа на тема:"бучение на дигитални 
умения и ИКТ" 



ТРУДОВ СТАЖ 



ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛ 

• Изпълнява в рамките на работния ден преподавателска 
дейност взависимост от утвърдените нормативи. 

• Изпълнява задачи, възложени по компетенции, 
съгласно изискванията наКТ, ЗНП, ППЗНП и други 
нормативни актове. 

• Отговаря за правилното водене и съхранение на 
учебната и училищнатадокументация в съответствие с 
изискванията на нормативните актове. 

• Спазва всички задължения при изпълнение на 
възложената работа,съгласно чл. 126 от КТ. 

• Спазва Правилника за вътрешния трудов ред. 
• Повишава професионалната си квалификация. 



ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ 
• 2014г.- Йордан Райков, грамота за участие в 

Националния исторически конкурс, на тема: „ 
Протестите в историята- недоволство, 
противопоставяне, бунтарство”, организатор на 
конкурса- Фондация „ЦЕННОСТИ”.Разработка на 
тема:” Войнишки бунтове 1915-1918г.” 

• 2014г.Национален дебатьорси форум- сребърен 
медал за Мая Йорданова 

• 2015г. в гр.София, Министерството на 
образованието и науката в партньорство с 
Асоциация Дебати София организира състезание 
"Дебатите на гражданското общество"- сребърен 
медал за Мая Йорданова 

• 2015г.Отличие от XXIII Национален ученически 
конкурс „Съединението прави силата”-  

       категория есе 



ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ 
• 2016г.Второ място в конкурс „Моят роден град” 
      на тема „ Бунтовният Април - 1876” 
• 2016г.-Йорданка Петрова сред отличените на 

националният литературен конкурс на тема: 
"Изкуството е сцена, която размива всички             
различия или приносът на българските евреи в 
културата на страната", организиран от Център за 
еврейско-българско сътрудничество „Алеф” 

• 2016г.-На проведения национален ученически 
конкурс за написване на историческо есе на тема: 
"Заветите на първоучителя Климент Охридски", 
Йорданка Петрова отличена с грамота за участие. 

• 2016г.Трето място в областните финали по баскетбол- 
девойки 

• 2017г.Дванайсетокласничката Йорданка Петрова е 
сред финалистите в националния ученически конкурс 
„1000 стипендии” 



ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ 
• 2017г.Спечелване на регионалното състезание 

по програмата „Евроскола“ на Европейския 
парламент в Страсбург.  

• 2017г.24 ученици посещават Европейския 
парламент в Страсбург по програма"Евроскола" 

• 2017г.Иван Йорданов, XIIг клас, специалност 
„Ресторантьор“ с есе на тема „В каква Европа 
искам да живея след пет години?“спечели 
конкурсът „Европейско междучасие“ и посети 
Европарламента в Брюксел. 

• 2017г.Разработките на Йордан Райков от XII 
клас и Иван Йорданов XII клас бяха оценени с 
отличен в ученическия конкурс 
„ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ”, който се 
организира от Историческия факултет  

      при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
 



ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ 
• 2017г.Втора награда за Деян 

Христов, на V международен 
конкурс „Васил Левски” в 
раздел-рисунки. 

• 2017г.Литературният конкурс 
посветен на 180-та годишнина 
от рождението на Васил Левски, 
Владислав Борисов, който е 
ученик от ХI б клас в 
специалност „Кетъринг“ 
спечели трето място със 
стихотворението си ” Мечта за 
пролет” 

• 09.11.2018г. Грамота за отличие 
на XXVIНАЦИОНАЛЕН 
КОНКУРС"110 ГОДИНИ 
НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ" 
 



ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ 
• 17.12.2017г.Грамота за научно ръководство в Десетия юбилеен 

исторически конкурс на тема "Семейни и родови истории от 
времето на комунистическия режим" от Сдружението на 
преподавателите по история в България. 

• 2017г. Грамота за отлична подготовка на ученици в 
НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС"180 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ- 180 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ« 

• 2017г. Благодарствена грамота за научно ръководство на 
участниците в ежегодния ученически конкукурс " "Пространство 
и време" 

• 10.11.2017Г.Грмота за отличие в XXV национален конкурс " 
Горди с историята и духовните си достижения-  10 години 
България в европейския съюз"-  консултант 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

• Отговорът на въпроса “Що е история ?” е труден за дефиниране 
поради факта, че хората от миналото и настоящето имат различни 
концепции и гледни точки по въпроса какво всъщност е история. 
Повечето от определенията са частично верни, но липсва общоприето 
схващане за термина “история”. 

• Историята е обективна, друг е въпросът дали историците могат да 
бъдат, но фактите не могат да се променят. Спорни исторически теми 
и моменти  учителя не обяснява, а трябва да възпитава у учениците 
критическо мислене. Да предлага на възпитаниците си исторически 
извори и ги насърчава сами да ги търсят, за да ги обсъждат заедно 
след това. Ролята на учителя е да събуди интереса, да направи 
утежнения учебен материал разбираем, да насърчи четенето. 

• Най-голяма емоция предизвикват теми от могъществото на 
българската държавата през Средновековието, османското 
владичество, и все повече теми, които традиционно са смятани за 
„скучни“, като борбата за независима църква например, борбата за 
светска просвета и т. н. 



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

• ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ФИЛОСОФИЯ   
  
•  Развиване умения за размисъл, логическо мислене, умения за 
анализиране  
•  Развиване на личностни и нравствени качества  
•  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.  
                                    



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

• ИНОВАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА 

 
Да преподаваме история по различен начин - извън 
класната стая 
 
През всичките векове улицата е играла ролята на сцена 
за предаване на художествени и културни ценности.От 
векове разходката по улицата е тясно свързана с 
разчитне на знаци и послания, които изобилстват на 
всяка крачка. 
Мястото е избрано- Самоводска чаршия.  
«Това беше улица, на която можеше да  
се намери всичко.» - разказват в спомените  
си стари търновци. 
Днес Самоводската чаршия продължава  
да пази духа, традициите и романтиката на 
Възраждането.  



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

Дискусията в часовете по „Свят и личност” 

 

Тема „Българското образование - тревоги и 
надежди” с участници учениците от 
дванайстите класове.Зрелостниците показаха, 
че в училище расте новото гражданско 
общество.Интересните мнения, изказани  

от учениците по проблемите на агресията, 
делегираните училищни бюджети, 
мандатността на директорите, отноше- 

нието към учителите, лидерството и  

много други бяха оценявани от жури,  

а най-интересните становища бяха 
възнаградени с отлични оценки от учителя. 



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

Симулативна игра 

 

В час по Свят и личност симулативна игра -„ Заседание на комисията по 
образование към Парламента“Всеки отбор представлява политическа 
сила и защитава нейната позиция  



ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
Конкурс за написване на историческо есе 

Конкурс за написване на историческо съчинение, посветено на стогодишнина 
от края на Втората световна война и ликвидирането на фашистката и 
националсоциалистическата диктатура. Участие в конкурса със свои 
разработки взеха учениците от десетите класове.Част от есето на 
победителят: Диктаторът Хитлер  

„Никой не пита победителя дали е говорил истината или не“. Мисъл на 
една личност, преобърнала световната история с делата си. Дела, които 
издигат едни нации, а други затриват. Човек, който накара цял 
континент едновременно да му вярва, и да върви срещу него. От едни 
боготворен, от други ненавиждан- несъмнено фюрерът е една разнолика 
личност. От нас зависи коя страна на монетата ще изберем..... 

Интервюто в час по история 

Устната история е запис и анализ на разказани спомени за миналото.Каква е 
била идеята на социализма и как са живели тийнейджърите преди повече от 
20 години проучваха единадесетокласниците.Много по лесно ще се запознаят 
с епохата на социализма , ако сами го опознаят. Интервюта с баба и дядо да 
направят учениците и така по техните спомени да реконструират времето от 
преди 10 ноември 1989 г. 



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 Открит урок - „Как църквата Св. 40 мъченици” да се превърне в 
атрактивен културно-исторически обект”.  

 

Учениците влязоха в ролята на историци и археолози,  

които представиха развитието на „Св. 40 мъченици”  

във всичките периоди на съществуването на българската 

 държава. Вторият екип бяха представители на Министерството  

на образованието и Министерството на културата. Те дадоха идея как 
по-добре да включим църквата в часовете по история, като подредиха 
надписите на колоните на Омуртаг и Иван Асен ІІ. Третият екип бяха 
представители на Община Велико Търново и на Туристическа агенция 
„Царевград Търнов”. Тяхна бе концепцията по какъв по-атрактивен 
начин да бъде представена църквата, за да бъде по-посещаван обект. 
Проф. Стела Дерменджиева от Великотърновския университет и 
експертът по история в РИО Боянка Димитрова бяха сред специалните 
гости, както и археологът Константин Тотев. 



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

Открит урок - „Как да наречем петвековния период ( 1396-1877) в 
българската история?” Темата е провокирана от разгорялата се в публичното 
пространство полемиката относно коректността на употребата на понятията 
„робство“, „съжителство“ и „владичество“ в описанието на този период в 
българската историята. Учениците с радост се включиха в дискусията 
излагайки различни тези и аргументи.Когато часът е проведен по 
нестандартен начин и учителят и учениците остават удовлетворени от 
постигнатия резултат! 

Бинарен урок по гражданско образование  на тема „България в 
Европейския съюз – 2007-2017“ Той е част от събитията, посветени на 
десетгодишнината от членството на България в Европейския съюз. 
Учениците, посетили Европейския парламент по програма ЕВРОСКОЛА, 
показаха своите задълбочени знания за историята на Европейския съюз, 
европейската политика за развитие, сигурност и права на човека, функциите 
на Европейския парламент, ролята на Европа между миграциите и 
интеграцията, устойчивото развитие и личният ни принос. 



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

Световно кафене „Бъдеще“- актуалният 
интерактивен метод „Световно кафене“Името на 
кафенето е „Бъдеще“, не само защото младите хора 
са бъдещето, но и защото те сами трябва да 
определят своето бъдеще, следвайки мечтите си. 
Темите на масите в световното кафене бяха 
историята, ценностите, глобалното образование и 
уменията на 21 век. Заедно с учениците на масите 
активно участваха и гостите на събитието - инж. 
Розалия Личева, началник на РУО; доц. д-р Виолета 
Стойчева и гл. ас. д-р Юлия Симеонова от ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ и Татяна Данчева – директор на 
Гимназията. „Без история няма бъдеще. Ценностите 
ни свързват с корените и ни дават криле за 
бъдещето. Образованието е свобода. Уменията са 
шанс за успех.“ Това е част от Хартата на бъдещето, 
която написаха бъдещите професионалисти в 
туризма.  



ПРОЕКТИ 
• 2009/2010г. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“ 

• Модул „Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участие 
в ученически олимпиади” 

• 2012/2013г.; 2013/2014г.; 2014/2015г. Проект "Училището 
привлекателно за младите хора" – клуб ”Здравословното хранене като 
начин на живот” 

• 2014/2015г.Изготвяне на кандидтурата на ПГТ”Д-р Васил Берон” за 
асоциирано училище към ЮНЕСКО 

•  2015/2016г. Проект „We are on the same stage with our differences and 
similarities“по секторна програма  Еразъм + Училището е координатор 
по  проекта, а партньорите са училища от Румъния, Германия и 
Турция. 

• 2016/2017 Проект “ Твоят час“. Две групи: обучителни затруднения „ 
„Да познавам своята история“, занимание по интереси „Да се 
запознаем с правата си» 



ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ 

Клуб ДЕБАТИ - Beronovtsi Debaters  ПГТ "Д-р Васил Берон"  
 

Beronovtsi Debaters е  клуб за  Дебати към ПГТ " Д-р 
Васил Берон"- млади хора, които желаят да развиват 
своите ораторски умения и активна гражданска 
позиция.Създаден е през 2014г. и в него участват 15 
ученици.Основна цел на клуб „Дебати”е учениците 
да се запознаят с принципите, правилата и 
стратегиите за водене на дебати. Чрез мозъчна атака 
се търсят аргументи, проучват се доказателства, както 
и методи за ефективно задаване на въпроси. 

В практическите занятия те успешно развиха ораторските си способности, 
критическото си мислене, показаха гъвкавост и креативност при изграждане 
на изследователски стратегии и стратегии за аргументиране – добри практики 
за възпитаването на съзнателни, отговорни и конкурентно  
способни граждани на Европа и света.Учениците участваха в три дебатьорски 
форума ( 2014, 2015 , 2016 и 2017 година) 



ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ 
В училище проведохме различни дебати: 

 

• Общият език и общата валута в ЕС ще ни обедини или ще ни обезличи 
като нация?Победителите като награда посетиха Парламента на РБ и 
наблюдаваха едно заседание. 

• Спориха и за Свети Валентин и Трифон Зарезан на 14.02.2015г.Отборите 
бяха само от момичета и само от момчета, а за по- интересно момичетата 
защитаваха идеята за Трифон Зарезан, а момчетата за Свети Валентин 

• Да се върне смъртно наказание в България, премина бурно, разгорещено 
и успешно!Публиката реагира, а дебатьорите умело защитиха позициите 
си. 

• Дебьорски турнир в Деня на будителите 31.10-01.11.2015г.- поканихме 
дебатьорите от Свищов и ПМГ" Васил Друмев" .Съдии от Асоциация 
Дебати София.Два дена, четири теми, много интересно и емоционално! 

• На 9 и 10 април 2016г. в Държавна търговска гимназия "Димитър 
Хадживасилев" - Свищов се проведе демонстрационен великденски 
турнир по дебати в световен ученически формат. 

 
 



ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ 

• На 20.04. 2016г. се навършиха 140 години от Априлското въстание, по този 
повод в ПГТ ‘ Д-р Васил Берон” , клубът по дебати Beronovtsi Debaters 
проведоха дебат. Противопоставиха двете тези „успешно” и „неуспешно” е 
въстанието.Дебатьорите доказаха, че Априлското въстание, е постигнало 
своята историческа цел, макар и с цената на много жертви.За съдии 
поканихме дебатьори от клуба на ПМГ " Васил Друмев« 

• Март 2017г.  Клуб „Дебати” от ПГТ”Д-р Васил Берон” проведе дебат на тема: 
„Подкрепя ли се „тигровото“ родителство.” „Тигровото“ родителство е 
термин, описващ родителски подход, който е изключително стриктен и 
взискателен. „Тигровите“ родители изискват от децата си винаги да печелят и 
да изкарват най-добрите оценки. Форматът на дебата беше състезателният 
World Schools: участниците, разделени в отбори по 3-ма, поеха условните 
роли на „правителство” и „опозиция”, при което едните трябваше да 
утвърждават „тигровото” родителство, а другите – да го оборват. 
Надпреварата между утвърждаващи и отрицаващи протече оживено, тъй като 
всеки отбор защитаваше тезата си. 
 

Клуб баскетбол-момчета/момичета- Участие в ученически игри 
на всички нива 
 



ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Facebook страница на Beronovtsi Debaters Клуб Дебати ПГТ 

"Д-р Васил Берон" 



ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Facebook група на ЛЮБИТЕЛИ НА ИСТОРИЯТА 



ОБРАТНА ВРЪЗКА 
Facebook група на BASKETBOLA 



ОБРАТНА ВРЪЗКА 
 Facebook група на класа  

Четири години сме заедно, те вече са 11 клас 



КОНТАКТИ 
• Служебен адрес : 

• гр. В.Търново, ул.„Цанко Церковски” № 10 

• сл. тел: 062 630 511 

 

• Лични контакти: 

• e-mail:  bistra_vt@abv.bg  

• Faсebook:  Bistra Stefanova 

 


