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Представяне: 

         Завършила съм Великотърновския 
университет “Св. Св. Кирил и Методий“ – 
специалност История и квалификация историк и 
учител по история. Имам 31 години 
педагогически стаж. 

          Една година съм работила в ОУ “Св. 
Климент Охридски“ в гр. Сухиндол. От 1991 г. 
работя в ПГТ “Д-р В. Берон“, гр. В. Търново. 

           Имам придобита Втора професионално-
квалификационна степен и съм старши учител. 



Професионална квалификация 
и опит 

 
•  Диплома от ВТУ „Кирил и Методий“ – гр. В. Търново 
•  Свидетелство за придобита ПЕТА професионално-квалификационна 

степен от СУ „ Св. Кл. Охридски“- гр. София, Департамент за 
информация и усъвършенстване на учители 

• Свидетелство за придобита ЧЕТВЪРТА професионално-
квалификационна степен от Тракийски университет Стара Загора, 
Департамент за информация и повишаване квалификацията на 
учителите  

• Свидетелство за едногодишна специализация на тема: „Личностно 
ориентирано образование“ и за придобита ТРЕТА професионално-
квалификационна степен от СУ „ Св. Кл. Охридски“- гр. София, 
Департамент за информация и усъвършенстване на учители 

• Свидетелство за придобита ВТОРА професионално-квалификационна 
степен от от Тракийски университет Стара Загора, Департамент за 
информация и повишаване квалификацията на учителите  

 



Професионална квалификация 
и опит 

• Свидетелство за завършен тримесечен курс поддържаща квалификация на тема „Проблемът 
за цивилизацията и образованието по история”- ПУ „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, ИПКУ 
„Ан. Тошева”-гр. Ст. Загора  

• Сертификат от обучителен семинар на ЕВРОКЛИО и Сдружението на преподавателите по 
история в България на тема „Разбиране на споделеното минало- обучение за бъдещето”  

• Сертификат обучителен семинар на тема „Устната история като ресурс на съвременното 
образование”- INSTITUT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 

• Удостоверение за завършено обучение на тема  „Писмени работи в обучението по история”- 
Национален педагогически център 

• Certificate of Attendance- seminar for Civic Edukation and History, Counsil of Europe 
• Удостоверение за завършено обучение  на тема „Базови и специфични компютърни умения 

на учители по история”- МОН, Национален педагогически център със съдействието на 
Майкрософт България 

•  Сертификат за завършено психо-динамично обучение „Аз и нашият екип”- Емпатия МВ- 
център за индивидуално, групово и институционално развитие 

• Сертификат от обучителен семинар на тема „Съвременни подходи и добри практики в 
обучението по история”- INSTITUT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 

• Certificate of Attendance- „Еducating Supervisors and Coaches for Multicultural Europe”- 
Сдружение „Клуб на историка – Велико Търново” 

 
 



Професионална квалификация 
и опит 

 
• Удостоверение за участие в обучителен семинар: Ненасилствената комуникация- 

карта за пълноценни лични и професионални взаимоотношения- DVV International 
• Свидетелство за завършен курс на обучение по народни танци и придобиване на 

степен „НАПРЕДНАЛ“- Фолклорен клуб за народни танци и хора „Победа“ 
• Сертификат за завършен курс „Гражданско образование“- Фондация 

Европартньори 
• Удостоверение за завършен курс „Мултикултурни аспекти на историческото 

образование“-СУ „Св. Климент Охридски“, ДИУУ, придобити 0,5 кредита- 
№И14/06.01.2010г. 

• Удостоверение за завършен курс на обучение по Английски език- школа „Магнаура“ 
•  Emotional Intelligence and Value Management Certificate- course “Emotional Intelligence in 

communication 
• Удостоверение за участие в семинар „Иновативно преподаване на културно-

историческото наследство“-  Сдружение „Клуб на историка- Велико Търново“ 
• Сертификат за участие в обучение на тема „Ефективно взаимодействие с родителите“- 

Consult development 
• Сертификат за участие в семинар на тема „Обогатяване и динамика на професионално-

ролевия репертоар на съвременния учител“- Център за психологическо консултиране, 
обучение и психотерапия „Джи ей-ант“ 

 



Професионална квалификация 
и опит 

 
• Сертификат за успешно преминат кваликационен курс „Обучение на 

педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и 
други негативни прояви“- Национален институт за обучение и квалификация в 
системата на образованието-№КПС-ПУНА-2889 от 10.02-14.02.2014г. 

• Сертификат за участие в квалификационен семинар на тема: „Контрол и 
оценяване в обучението по История и цивилизация- моделът PISA“- ЦКОКУО, 
20.02.2015 г. 

• Сертификат за участие в обучителен семинар на тема „Да преподаваме 
Холокост“- Сдружение „Клуб на историка- Велико Търново“, 27.03.2015 г. 

•  Emotional Intelligence and Value Management Certificate- course “The realism of 
communication and the ART of LOVE between students and teachers“ 

• Сертификат за обучение на тема „Нови технологии в образованието“- „Стъпка 
по стъпка ВТ“ ООД, №16-107/21.07.2016 г. 

• Удостоверение за присъден 1 квалификационен кредит- СУ «Св. Климент 
Охридски» ДИУУ гр. София, рег. №К-160909036/09.09.2016г 

• Удостоверение за успешно преминат интензивен модул по „Методи на 
преподаване на историята в България за периода 1944-1989 г. в средните 
училища“- Фондация „Софийска платформа“ 13.12.2016 г. 

• Референция за постоянно базов учител /учител-наставник/ по История и 
цивилизация- ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ №ФД-13-33/01.06.2017 г. 
 
 
 



Професионална квалификация 
и опит 

 
• Грамота за представяне на оригинален педагогически опит по време на ХVII годишна 

конференция на Сдружението на преподавателите по история в България- Сдружението 
на преподавателите по история в България 

• Learning from the Past-Acting for the Future-Teacher Training on Holocaust Education and 
Social Justice, The Olga Lenguel Institute and The American University in Bulgaria- 16-
20.07.2017  

• Удостоверение за участие в обучителен семинар на тема „Професионално портфолио 
на учителя- технология на изграждане“- присъден 1 квалификационен кредит, 
рег.№2399/17.07.2017 г. 

• Удостоверение №РД 21-793/09.05.2018 г. РУО- Велико Търново  2 квалификационни 
кредита 

• Удостоверение рег.№781/02.10.2018 г. за участие в обучителен курс на тема 
„Формиране на колектив със средствата на тиймбилдинг“- 1квалификационен кредит 

• Сертификат за участие в сесията за самооценка чрез SELFIE- 6.12.2018 г. 

• Удостоверение №9033/25.01.2019 г. от МОН- НЦПКПС за участие в присъствена форма 
на обучение на тема: „Обучение по нова учебна програма по учебен предмет „История 
и цивилизация“ в Х клас“- 2 квалификационна кредита 

 

 



Педагогическа философия на 
учителя: 

 
        Преподаването е призвание, мисия,  отговорност. 
Усилията ми са насочени към засилване на  интереса на 
учениците към предмета,  образно и качествено 
преподаване на достъпен и разбираем език. В процеса на 
обучение се стремя да развивам критичното мислене, 
търсенето на причинно-следствените връзки, заявяване и 
отстояване на собствената позиция на базата на аргументите, 
работа в екип. Уважавам и поощрявам индивидуалните 
различия, защото  всички ученици имат силни страни и целта 
на образованието е да ги определя и надгражда.. Държа на 
дисциплината и съм достатъчно взискателна към знанията,  
като оценявам свободата на мислене и поощрявам идеите. 
Създавам ясни и точни правила за поведение, без да ги 
променям. 



Успехът през призмата на моите 
ученици 

• Цонка Райкова- I място в национално историческо състезание на тема „130 години от 
подвига на априлци“- регионален кръг 

• Цонка Райкова- III място в национално ученическо състезание „Земя на дедите ни, бъди 
благословена“- „130 години от подвига на априлци“- Национален клуб „Родолюбие“ 

•  Деница Георгиева- I място в областно състезание на тема „70 години от участието на 
България в заключителния етап на Втората световна война“ 

• Владислав Койчев- I място в ХХIV национален конкурс „Априлското въстание“- 
Национален клуб „Родолюбие“ 

• Полина Гецова- II място в ХХIV национален конкурс „Априлското въстание“- Национален 
клуб „Родолюбие“ 

• Преслава Петрова специална награда в ХХIV национален конкурс „Априлското 
въстание“- Национален клуб „Родолюбие 

• Иванета Пейкова отличие за презентация в ХХIV национален конкурс „Априлското 
въстание“- Национален клуб „Родолюбие 

• Деница Георгиева грамота за реферат в ХХIV национален конкурс „Априлското 
въстание“- Национален клуб „Родолюбие 

• Ванина Колева грамота за есе в ХХIV национален конкурс „Априлското въстание“- 
Национален клуб „Родолюбие 

 

 

 

 



 Деница Георгиева- I място в Областно 
състезание на тема „70 години от участието 

на България в заключителния етап на 
Втората световна война“ 

 



Владислав Койчев- I място в ХХIV 
национален конкурс „Априлското 

въстание“- Национален клуб 
„Родолюбие“ 

 

 



Извънкласни и извънучилищни 
мероприятия 

        Грамота за отлично 
представяне като 
консултант, връчена от г-
жа Я. Такева, 
председател на СБУ и 
Национален клуб 
"Родолюбие" 



Проект „Успех“- 
клуб „Краезнание“ 



Проект „Успех“- 
клуб „Краезнание“ 



Бинарни уроци 



Бинарни уроци 



Информация за връзка 
 

 

Мариана Маринова 

ПГТ „Д-р В. Берон” 

E-mail: mariana_vt@abv.bg 


