
на Здравка Костова 
учител по английски език  



“Сподели знанието си- това е начин да 
постигнеш безсмъртие” ― Далай Лама 
XIV 



I част  
• Общи сведения 
  - Професионален профил 
  - Сфери на практически опит 
• Образование 
• Сертификати  
• Професионален опит 
• Философия на преподаване 
• Допълнителни дейности 

II част 
• Приложения  
 



ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ 
• Опит в преподаването на история и 

английски език както на деца, така и на 
възрастни; 

• В крак със съвремените методи и техники 
на преподаване; 

• Изключителни комуникационни умения, 
придобити в следствие на работата в 
различни образователни институции; 

• Практически умения в сферата на 
Информационните технологии; 
 

 



СФЕРИ НА ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ  

• Преподаване 

• Административни задачи 

• Английска литература 

• Превод  

• MS Office пакет 

• Световна и европейска история 

• Управление на проекти 



Английска филология- бакалавър  
ВТУ “ Св. св. Кирил и Методий” 
 

2004 –2007 

История-магистър 
ВТУ “ Св. св. Кирил и Методий” 
 

1994-1999 

Мениджър в туризма, 
хотелиерството и 
ресторантьорството- 
професионална квалификация 
ВТУ “ Св. св. Кирил и Методий” 

2006 



Some interesting words: words that are memorable for a 
variety of reasons. 
Teaching pronunciation: some practical ideas for the 
classroom 
Пилгримс и ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” 

Ноември 
2011 

Разработване на документацията и организация на 
педагогическия процес за деца с допълнителни 
педагогически потребности (СОП) 
Център за иновации в образованието 

Октомври 
2011 

Technology in EFL Classroom: Useful online resources” 
Американски център и ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” 

Ноември 
2010 

The writing process: using graphic organizers and rubrics 
Американски център и ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” 

Март 2010 

Съвременни интерактивни средства в обучението 
Национален педагогически център 

Януари 
2010 



Multiple intelligences, Spoken grammar, Creative 
methodologies: a taste of exciting Pilgrims experience 
Пилгримс и ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” 

Ноември 
2009 

Project design and management 
Корпус на мира 

Септември 
2009 

In- service methodology, language and culture course 
СОЛ, Барнстапъл, Англия 

Август 2009 

Teaching towards a critical mind 
It’s Showtime! 
Interactive Whiteboard: Modern technology for the 
modern classroomг 
Експрес пъблишинг 

Май 2009 

Intercultural awareness: tolerant teaching in the 
English language classroom 
Американски център и ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” 

Април 2009 

Оценяване резултатите от образователния процес по 
английски език 
СУ “Св. Климент Охридски” 

Април 2009 



Интерактивни методи на преподаване на английски 
език 
Национален  педагогически център 

Февруари 
2009 

Разработване на проекти по структурните фондове 
Фондация Европартньори 2007 

Ноември 
2008 

Music as Poetry: Connecting poetic elements through 
music 
Американски център и ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” 

Април 2008 

Breathing life into the English classroom 
Interactive Whiteboard: Modern technology for the 
modern classroom 
Експрес Пъблишинг 

Април 2008 

Съвременни технологии в преподаването по чужд 
език 
Национлен педагогически център 

Октомври 
2007 

Classroom management 
Оксфорд център 

Май 2007 



Emerging ICT tools in ELT: Blogs, Wikis and Podcasts 
Shaping the way we teach English: New ideas through 
video training 
Американски център и ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” 

Април 2007 

Контрол и оценка на знанията по чужд език при 
завършване на етап от обучението в контекста на 
ДОИ 
Национлен педагогически център 

Януари 2007 

Базови и специфични компютърни умения на учителя 
по ЧЕ 
Национлен педагогически център 

Декември 
2006 

Techniques and Principles in Language teaching according 
to the Common European Framework of Reference for 
Languages 
Експрес пъблишинг 

Юни 2006 

Бизнес-администратор 
Европейски колеж за бизнес и технология,Велико 
Търново 

Ноември 
2003 

Персонални компютри и приложения 
Европейски колеж за бизнес и технология,Велико 
Търново 

Февруари 
2002 



УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК       2005 – ДО СЕГА 

 ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ, ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО 

• Преподаване на английски език на възрастни; 

• Разработване на материали за часовете по английски език;  

• Използване на съвременни методи и техники на преподаване; 

СОУ “А. КАРАЛИЙЧЕВ” , СТРАЖИЦА 

• Преподаване на английски език; 

• Разработване на материали за часовете; 

• Използване на съвременни методи и техники на преподаване; 

• Използване на ИКТ и видео като част от образователния 
процес;  

• Подготовка на кандидати за българските университети;  

• Допълнителна работа с ученици за постигане на ДОИ;  



УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ  2000 – 2001 / 2002 – 2003 

 

СОУ “АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ”, СТРАЖИЦА 

• Преподаване на съвременна световна история 

• Разработване на материали за часовете;  

• Подготовка на кандидати за българските университети;  

ПГ “ВАСИЛ ДРУМЕВ” СТРАЖИЦА 

• Преподаване на съвременна световна история 

• Разработване на материали за часовете;  

• Преподаване на география на България; 



Защо преподавам? 
Преподавам, защото професията е изпълнена с 
предизвикателства, а понякога и се отплаща за 
положените усилия. Дава ми възможност да проявя 
творчество и да работя с млади хора. Преподаването ме 
кара да държа ума си отворен и ми позволява да се уча от 
моите  ученици и техните постижения.  
Какво преподавам? 
Основната ми цел при преподаването на английски е да 
насърча учениците да използват на практика придобитите 
знания, всеки според възможностите си. Целта ми е не 
само да преподавам езика, но и да запозная учениците с 
живота в англо-говорящите страни.  



Как преподавам? 
Най-важното за мен е да  придържам учениците към 
високи стандарти. За постигането на целите на 
обучението  винаги съм готова да приложа необходимите 
методи, адресирани към различните стилове на учене - 
лекция,  групова работа или работа по двойки, 
упражнения, ролеви игри и визуални примери.  Този 
разнообразен подход създава динамична обстановка, в 
която учениците са насърчавани да бъдат активни 
участници в учебния процес.  
Как измервам моята ефективност?  
Измервам моята ефективност като учител чрез 
самоанализ, оценките на учениците и обратната връзка  от 
учащите. Така,  както изисквам от учениците си да 
осъзнаят какво работи добре при тях и какво не, така и аз 
анализирам своето преподаване и часовете, с оглед да 
подобря начина си на работа.  



Изготвяне на годишни тематични 
разпределения; 
Изготвяне на учебни програми за ЗИП; 
Разработване и изпълнение на проекти; 
Сътрудник към Корпус на мира  
Подготовка и режисиране на театрални 
представления на английски език; 
Член на БАПА; 
Участие в годишните конференции на БАПА 
и ОПТИМА 
 





Коктейл в МВнР по повод 20 
години Корпус на мира в 
България 

С доброволките Ашли 
Солтис и Елани Гонзалес 



Проект  Коменски  
 “Осъзнали културните си корени, градим 

многоцветна Европа 

Визита в Турция 

Визита в Румъния 



Визита в Норвегия 

Визита в Германия 



Проект Коменски  
“Магическата сила на водата и растенията” 



Работа върху родословни дървета 





Театър на английския език 






