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Аз съм… 
Петя Гинева Налбантова – учител по химия и оос в ПГ по СГС 

гр. Кърджали 

През учебната 2018 – 2019г. преподавам  
химия и опазване на околната среда в  
VIII , IX , X кл. и Аналитична химия XII кл.  
Образование: 

ПУ „ Паисий Хилендарски“ 

 
Образователна степен – магистър  

Квалификация – химик и физика 

Специализация – учител по химия и  
физика, 

Общ педагогически стаж - 10 години.  

Професионален опит: 

Учител по химия- Езикова Гимназия “Христо  
Ботев” гр. Кърджали 

Учител по физика- ОУ ”Св. св. Кирил и  
Методий”гр. Кърджали; 
Учител по физика -СУ”Владимир Димитров -  
Майстора” гр. Кърджали; 



Философия на преподаването 

“Посредственият учител казва.  

Добрият учител обяснява. 

По-добрият учител демонстрира.  

Великият учител вдъхновява” Уилям Артур Уорд 

За мен преподаването е непрекъснато развиващ се процес, най-същественото в  
който е уважениетои обичта към ученика и неговата личност. В процеса на  
обучение,ученикът трябва да вярва във възможностите си, да бъде поощряван за 
успехите си, да изпитва радост от общуването и ученето. 

Химията е природна наука, която развива логическо мислене,формира 
умения,които дават самочувствие на откривател, възпитава в ученика екологично  
отношение към заобикалящия ни свят.Същевременно е необходимо учителят  
непрекъснато да се усъвършенства, за да може да отговори на високите изисквания  
на учениците, родителите, обществото.Както е казал Жозеф Жобер 

“Да обучаваш, означава да се учиш двойно.” 

Да си учител е дарба, съдба,отговорност.За мен най-голямото удовлетворение  са 
постиженията на учениците ми, обичта в очите им, доверието към личността ми  и 
работата, която върша. 



Квалификация 

1.Квалификационен кредит на тема ”Менторството като двустранен педагогически  
процес” в периода 22 – 23.04.2017г.;удостоверение с регистрационен №  
60/02.05.2017г. от Сдружение ”Алтернатива за теб” гр. Велико Търново 

2.Квалификационен кредит на тема “Презентационни умения” в периода 22 –  
23.09.2017г.;удостоверение с регистрационен № 192/25.09.2017г. от Сдружение  
”Алтернатива за теб” гр.Велико Търново 

 
3. Квалификационен кредит на тема “Управление на свободното време на учениците в  

образователна среда” в периода 19 -20.05.2018г. ;удостоверение с регистрационен №  
419/23.05.2018г. от Сдружение ”Алтернатива за теб” гр.Велико Търново 

4.Квалификационен курс в пириода 28-29.11.2017г. Национална образователна 

кампания ”Моето първо работно място” за учебната 2017 – 2018г.;Удостоверение  
Конфедерация на независимите синдикати в България № КК-ИО-0343 



Дейности 

1. Преподавани предмети – химия и опазване на околната среда, аналитична химия 
2. Участие в комисии: 

а/ училищна комисия за превенция и интервенция на   
тормоза в училище;                                                                                
б/ комисия по етичен кодекс; 
в/ комисия за правилник на ПС 
г/ класен ръководител на 8 клас 



Обосновка за избор на учебник и учебни помагала 

1. Да съответства на теми и на очакваните резултати към тях от учебната  

програма. 

2. Да допринася за активиране и мотивиране на учениците. 

3. Да предоставя възможност за достъп до актуална информация. 

4. Да стимулира взаимодействие между участниците в учебнияпроцес. 

5. Да подпомага използването на разнообразни методически решения и учене  

чрезпрактика. 

6. Да дава възможност за оценяване и за самооценяване на постиженията на  

учениците. 



             Приложения 



Контакти 

ПГ по Селско и горско 

стопанство,гр.Кърджали  Кв. 

Резбарци Ул.”Аграрна” №1 

E-mail p_nalbantova@abv.bg 

mailto:lubageorgieva@abv.bg

