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ЗА МЕН:

Име: Божидар Николов Ташков

Роден на 16.10.1972 г.

Местоживеене: гр. Гоце Делчев

Месторабота:
Основно училище “ Христо Ботев “

с. Мосомище

Длъжност: Старши учител,

прогимназиален етап – математика и 

Физика и астрономия

Е-mail:bogidar.nt@abv.bg



ОБРАЗОВАНИЕ

- Висше, магистър – ЮЗУ“Неофит Рилски”

- Випуск 1995г.

- Специалност: Математика и физика

- Квалификация: Магистър по математика и 

физика

- Придобита Пета професионално-

квалификационна степен.



ФИЛОСОФИЯ

Няма как човек, който не е съгласен да 

учи цял живот, да бъде добър учител. 

Добрият учител е онзи, който умее да 

преподава качествено и образно, на 

достъпен и разбираем език, да 

усъвършенства постоянно знанията и опита 

си, да умее да приема съвети, да приема 

критика.

Преподаването е призвание, мисия, 

голяма отговорност. В процеса на обучение 

се стремя да развивам творческото мислене 

и въображение на всеки ученик.



В преподавателската си дейност се 

ръководя от следните насоки:

- Фокусиране върху 

индивидуалните потребности и 

включване на всички ученици в процеса 

на учене.

- Постигане на положителни 

промени в личността на ученика и 

овладяване на трайни знания, умения и 

навици.

- Всеки ученик има силни страни. 

Целта на образованието е да ги 

идентифицира и надгражда.



- Учениците трябва да се учат не 

само от учебниците, но и от 

преживявания, събития от реалния свят, 

които са значими за тях.

- Необходимо е индивидуалните 

различия да се разпознават, уважават и 

ползват в процеса на обучение.



КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ

Сертификат за завършен курс

„Повишаване мотивацията за учене“.

Сертификат за завършен курс

„Разработване на система от практико-приложни задачи 

за формиране на ключови компетентности по 

математика“.

Сертификат за завършен курс

„Интерактивни методи”.

Сертификат за завършен курс

„Проектно-базирано обучение”.

Удостоверение за завършен курс

„Игри и упражнения за снемане на напрежението у детето 

и ученика – за ефективно участие в процеса на обучение“



Сертификат за завършен курс

„Базови и специфични компютърни      

умения на учители по математика и 

физика”.

Удостоверение за завършен курс

“Умения за успешно прилагане на новите 

учебни програми по математика“.

Удостоверение за завършен курс на 

тема:“Облачни технологии-Офис 365“.



Удостоверение за завършено обучение „ Игри и упражнения 

за снемане на напрежението у детето и ученика – за 

ефективно участие в процеса на обучение“ 

Удостоверения за завършен курс „ Първа долекарска помощ 

– Основен курс“ Първо ниво и Второ ниво

Сертификат за участие в семинар за емоционална 

компетентност и разрешаване на конфликти при децата и

въведение в метода карти „Приятелство“

Сертификат за вътрешноучилищен обучителен курс 

„Обучение в електронна среда“

Удостоверение за завършено обучение „Иновативни подходи 

при преподаване в електронна среда"



Удостоверение за завършен курс: “Прилагане на 
инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск 
от преждевременно напускане на образователната система и за 
диференциран подход при определяне на потребностите им от 
предоставяне на индивидуална подкрепа.“

Удостоверение за  завършено обучение:“ Управление на 
качеството в образованието.Самооценка и подготовказа 
инспектиране на НИО.“

Удостоверение за завършен курс: „Иновативно училище.“

Удостоверение за завършено обучение; „Портфолио на учителят 
и детето. Самооценка и атестация в образованието.“



ТРУДОВ СТАЖ

1997 - 2022 уч. год. – ОУ „Христо Ботев”, с. Мосомище

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1997 -2017г.

Математика 5 - 8  клас

Физика и астрономия 7 и  8  клас

2017 -2021г:

Математика 5 – 7 клас

Физика и астрономия 7клас

Изобразително изкуство 5 – 7 клас

2021-2022г:

Математика 5 – 7 клас

Физика и астрономия,Химия и ООС,Биология и ЗО- 7 клас

Човекът и Природата 5 – 6 клас



2022-2023г:

Математика 5 – 7 клас

Физика и астрономия 7клас

Човекът и Природата 5 – 6 клас



МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

- Планиране на учебния процес.

- Изграждане на нови знания, умения, отношения и 

ценности у учениците.

- Диагностика, оценяване и отчитане на 

постиженията на учениците.

- Опазване живота и здравето на учениците.

- Поставяне на ученика в центъра на учебно-

възпитателния процес,  с неговата познавателна, 

емоционална и творческа дейност:да решава проблеми, да 

твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си.



- Използване на различни методи, средства и 

стратегии за преподаване: беседа, разказ, сравнение, 

демонстрация, онагледяване, асоциации, ролеви игри, работа 

в групи, самостоятелна работа.

- Подбор на подходящи нови интерактивни методи и 

материали.Използване на презентации, видеоклипчета, 

филми, електронни учебници и др.

- Обогатяване на учебния процес с интересни факти и 

занимателни елементи.



Открит урок в 6 клас на 31.10.2019г. на тема „ Обем на 

пирамида“.

Открит урок в 7 клас на 11.11.2022г. На тема 

„Електрическа енергия и мощност“. Решаване на задачи.

Представени пред преподаватели от прогимназиален етап в 

ОУ „Христо Ботев“ с. Мосомище 

Организация и провеждане на всички тренировки и 

мероприятия по Гражданска защита в ОУ „ Христо Ботев“ 

с.Мосомище 

Участие във всички срещи организирани от Комисията по 

противообщесвените прояви на малолетни и непълнолетни 

деца към Община Гоце Делчев и отдел „ Детска 

педагогическа стая“. 

Изготвяне ,  анализиране и обобщаване на анкети за 

детектиране на тормоз в училище и извън него.



Ръководител на група  по проект „Подкрепа за успех“на 
група от седем ученици от седми клас  с обучителни 
трудности по математика през учебната 2020-2021 
учебна година.  



Ръководител при първото участие на ученици от училището в 
НТП“По стъпките на Ботевата чета.“



Ръководител и участник в IX национален туристически поход
„По стъпките на Самуиловите войни.“



Стимулиране на учениците 5-7 клас за участие в провеждащите 
се ежегодно общински кръгове на олимпиадата по математика и 
национални състезания „Многознайко“,както и в различни 
конкурси за рисунка на училищно и общинско ниво.



Изработване на различни материали съвместно с учениците и 
колеги за подобряване на училищната околна среда, както и за 
различни празници иниациативи и чествания. 



Подобряване на материалната база.



Иниациативи и чествания:


