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Персонализация на учителския труд, включваща неговото

развиващо и диференцирано оценяване;

Прозрачност и доказателственост на професионалната дейност.

Документира напредъка и перспективата в професионалната
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Лични данни

Име, презиме, фамилия: Магдалена Божидарова Караянева

Настояща месторабота: Основно училище «Христо Ботев»,с. Мусомища

Националност: Българска

Адрес: гр.Гоце Делчев, обл. Благоевград

Образование: Висше

Заемана длъжност: Преподавател по Английски език и История и 
цивилиция на ученици 2 – 7 клас.

Информация за връзка:

E-mail: magdalena.karayaneva@edu.mon.bg 



Философия на преподаване

Моята философия за преподаването е, че то е един непрекъснато

развиващ се процес, в чийто център е поставен ученикът с неговата

индивидуалност, която трябва не само да се уважава, но дори да се

поощрява. Всеки ученик има силни страни и целта на образованието е да ги 
индентифицира и надгражда. Владеенето на англ. език е от

първостепенна важност в днешно време поради глобалните

интеграционни процеси, протичащи във всички сфери на социалния,

икономическия и културен живот. Живеем в една мултифункционална

и многонационална Европа и поради тази причина една от основните

ни задачи като преподаватели е да научим децата да осъществяват

социални компетенции с деца от други социални и културни кръгове.

Учениците трябва да се учат от преживяванията и събитията от реалния 
живот. Тяхното внимание трябва да бъде насочено към практическото 
приложение на изучаването.



Методи на преподаване

В работата си се стремя да използвам 
следните методи на преподаване, като те 
много често преливат един в друг:

 Беседа

 Дискусия

 Ролеви игри

 Симулации

 Индивидуален и групов подход

 Състезателни елементи 

 Мултимедийни презентации 

 Обърната класна стая и др.



Образование

Висше образование: ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр.Благоевград

Специалност: Английска филилогия, 2005 г.

Висше образование: ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр.Благоевград

Специалност: История, 2000 г.

Средно образование: ПМГ  „Яне Сандански”, гр.Гоце Делчев, 
1995г.



Трудов стаж
Дата: От 15.09.2006г. до настоящия момент

Име и адрес на работодателя: Основно училище „Христо Ботев“, с. Мусомища

Сфера на работа: Образование

Заемана длъжност: Учител по Английски език и история и цивилизация.

Дата: От 15.09.2002г. до 30.08.2004г.

Име и адрес на работодателя: Природо-математическа гимназия „Яне 
Сандански“, гр. Гоце Делчев

Сфера на работа: Образование

Дата: От 24.11.2003г. до  01.09.2004г.

Име и адрес на работодателя: «АКУМ» АД, х-л Неврокоп, гр. Гоце Делчев

Заемана длъжност: Администратор

Дата: От 15.09.2003г. до 24.11.2003г

Име и адрес на работодателя: Основно училище „Братя Миладинови“, гр. Гоце 
Делчев

Сфера на работа: Образование

Дата: От 11.11.2002г. до 15.06.2003

Име и адрес на работодателя: Основно училище „Братя Миладинови“, гр. Гоце 
Делчев

Сфера на работа: Образование



Квалификации

Професионална – квалификационна степен:

 Свидетелство за професионално-квалификационна дейност
– Втора  професионално-квалификационна степен – 2019 г.  

 Свидетелство за професионално-педагогическа
специализация – Ингерактивни взаимодействия в 
образователния процес – 2018 г.

 Свидетелство за професионално-квалификационна дейност
– Трета професионално-квалификационна степен – 2018 г.  

 Свидетелство за професионално-квалификационна дейност 
–Четвърта професионално-квалификационна степен – 2016 г. 

 Свидетелство за професионално-квалификационна дейност -
Пета професионално-квалификационна степен – 2014 г. 



СЕРТИФИКАТИ /КУРСОВЕ И 
СЕМИНАРИ/:

 Първа долекарска помощ – Основен курс (ВТОРО НИВО) – 31.10.2022 г.

 Управление на качеството в образованието. Изработване и въвеждане на 
система за проследяване на качеството в детската градина/училището. 
Самооценка и подготовка за инспектиране на НИО.  - 10.09.2021 г.

 Портфолио на учителя и детето. Самооценка и атестация в образованието 
– 08.09.2021 г.

 Иновативно училище – 30.08.2021 г.

 Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в 
риск от преждевременно напускана на образователната система и за 
диференциран подход при определяне на потребностите им от 
предоставяне на индивидуална подкрепа. – 16.07.2021 г.

 Ръководство за учители: Подготовка за реакция при наводнения и 
последващи кризи – 29-30.07.2021 г.

 Иновативни подходи при преподаване в електронна среда –21.05.2021г. 

 Обучение в електронна среда – 01.11.2020 г.

 Първа долекарска помощ – Основен курс – 05.02.2020 г. 

 Съвременни форми за обучение и практически начини за използването им. 
– 04.07.2019 г.



СЕРТИФИКАТИ /КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ/:

 Смесено обучение и Обърната класна стая като подходи в 
чуждоезиковото обучение – 2019 г.

 Създаване на динамично учебно съдържание – OfficeMIX – 24.11 –
25.11.2018 г. 

 Визуално програмиране със “SCRATCH’’ – 2018 г.

 Грамота и плакет от кмета на гр. Гоце Делчев по повод 24 май – Ден на 
славянската писменост и култура – за постигнати високи резултати в 
обучението на учениците – 24.05.2017 г.

 Методика на обучението на децата и учениците по БДП в V – VІІІ клас –
2016г.

 Специфични умения за работа на комисия по БДП. – 2016г.

 Управление на дисциплината в класната стая. – 2015г.

 Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения 
и компетентности за оценяването на учениците. – 2014 г.

 Семинар „Проектно – базирано обучение“ – 2012г. 

 Семинар „Интерактивни методи на обучението“ – 2006г.

 Базови и специфични компютърни умения на учители по Чужди езици –
2006 г.



Грамоти и удостоверения

 Удостоверение за участие в 3-ти ТП „Освободителите на 
Неврокоп“ – 2022 г

 Удостоверение за участие в 9-ти НТП „По стъпките на 
Самоиловите воини“ – 2022г.

 Грамота за участие в НТП „По стъпките на Ботевата чета от 
Козлодуй до Околчица“ – 2022 г.

 Удостоверение за участие в 1-ви ТП „Освободителите на 
Неврокоп“ – 2022 г

 Удостоверение за участие в 6-ти НТП „По стъпките на 
Самоиловите воини“ – 2019г.



Преподавани предмети

Английски език в 2 , 3, 4, 5, 6, 7,   
клас

История и цивилизация в 5, 6, 7,  
клас



Работа по проекти

 2021/2022 г. – Работа по проект „Занимания по интереси“

 2020/2021 г. – Работа по проект „Занимания по интереси“

 2020/2021 г. – Работа по проект „Подкрепа за успех“

 2019/2020 г. – Работа по проект „Занимания по интереси“

 2018/2019 г. – Работа по проект „Занимания по интереси“

 2016/2017г. – Работа по проект „Твоят час“.

 2013/2014г. – Работа по проект „Успех“.


