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I. РЕЗЮМЕ

 Лични данни

 Име, презиме, фамилия: Асине Неджати Конедарева
 Настояща месторабота: Старши учител по история и 

цивилизация/и  в СУ „ Св. Паисий Хилендарски” с. Абланица

 Националност: Българска

 Адрес: с. Абланица, ул. „Анещи Узунов” № 13, общ. 
Хаджидимово

 Образование: Висше

 Заемана длъжност: учител по история и цивилизация/и

 Педагогически стаж: 13 години

 Информация за връзка:

 E-mail: asine@abv.bg

mailto:asine@abv.bg


„Активното участие на ученика в образованието трябва да заеме привилегирована 
позиция, защото истинското познание, цялата истина, се постига, когато се 
усвоява, възстановява и преоткрива от самия ученик”
Жан Пиаже

ІІ. Философия на преподаването

 Към образователната система днес са отправени нови изисквания, в съответствие с 
които се налагат нови, различни конфигурации между учител и ученик, променя се 
ролята на ученика в учебния процес.
В своята методика на работа се стремя да планирам различни по вид дейности, 
които стимулират самостоятелната дейност и активното участие на ученика в 
образователния процес. Учениците не трябва да са пасивни слушатели, които 
приемат безкритично историческите факти, а да се изявяват като активно 
пресъздаващи и творчески представящи се личности, интерпретиращи необходимата 
историческа информация.
В процеса на обучение, учениците трябва да имат възможност да усъвършенстват 
личностните си качества: самостоятелно мислене, инициативност, отговорност, 
комуникативност, умения за работа в екип, за сътрудничество, организационни 
умения и др.
На ученика трябва да се отрежда ролята на активен, отговорен и равностоен 
участник в процеса на обучение. В хода на уроците се стремя да планирам 
организационни форми, основани на сътрудничество, партньорство между самите 
ученици, между ученика и учителя. 
За да стимулирам интереса на учениците към историята като учебен предмет и за да 
засиля мотивацията им за учене, се стремя да акцентирам на такива форми на 
комуникация в час, които да провокират тяхната активност и инициативност. 



III. Цели на обучението

 Основни образователни цели:

• Да развия познавателните способности на учениците чрез обогатяване на знанията им 
за важни исторически събития и опита за тяхното пресъздаване.

• Да стимулирам индивидуалната активност, инициативност и личностна изява на 
учениците.

• Да съдействам за повишаване на интереса на учениците към учебния предмет история 
и цивилизация чрез:
- превръщането им в активни участници в учебния процес;
- включването на всички ученици в индивидуални или групови дейности;
- персонално отношение.
• Да създам положителна мотивация у учениците за учене и обогатяване на знанията 
и уменията.

• Да създам положително възприемащи се личности, вярващи в силите си.



IV. Методи на обучение

 В работата си използвам интерактивни методи, чрез които се 
стремя да провокирам създаване на привлекателна, нестандартна 
обстановка за обучение и непринудена атмосфера, в която 
учениците да се чувстват свободни, готови да експериментират, 
да изразяват лична позиция. Тези методи дават възможност 
между учител и ученици да се създадат отношения на 
партньорство и сътрудничество. Основните мотиви, които 
провокират интереса ми към приложението на различни видове 
интерактивни методи в обучението по история са:
- разнообразяват процеса на обучение;
- позволяват на учениците да затвърдят стари и да усвоят нови 
знания и умения по забавен и интересен начин;
- създават предпоставки за превръщането на учениците в активни 
участници в процеса на обучение, в съответствие със 
съвременните образователни изисквания. 



V. Ученици, класирани на олимпиади и 
проведени конференции до 2011г..

Наименование  Дата

1. Шеип Шукриев Панев-областен кръг на олимпиада 2005г.

2 Сенем Юсеин Барут-областен кръг на олимпиада 2005 г.

3 Шеип Шукриев Панев-областен кръг на олимпиада 2006 г.

4 Сенем Юсеин Барут-областен кръг на олимпиада 2006г..

5 Едмон Белгияев Велиев-областен кръг на олимпиада/76т./ 2007г.

6 Шеип Шукриев Панев-областен кръг на олимпиада 2007 г.

7 Сенем Юсеин Барут-областен кръг на олимпиада 2007 г.

8 Емел Исмаилова Моллова-областен кръг на олимпиада/75т./ 2008 г.

9 Нанси Артурова Узунова-областен кръг на олимпиада/75т./ 2008/ г.

10

11.

12.

13.

Шеип Шукриев Панев-областен кръг/68т./четвърто място по добър резултат от 

11 клас за областта

Шеип Шукриев Панев-класиран за национално ниво на втората научно -

практическа конференция-” Училището желана територия на 

ученика”/Разработка на урок чрез презентация- Александър Македонски

Шеип Шукриев Панев-ДЗИ с оценка 5.96

Сенем Юсеин Барут-ДЗИ с оценка 5.50

2010 г.

2007г.

2011г.

2011г.



ІV. Участие в конференции

1 Участие в първата научно-практическа конференция- Училището желана територия 

на ученика/Разработка на урок чрез презентация- Древен Рим

.2006г.

2 Участие във втората научно-практическа конференция- Училището желана територия 

на ученика/Разработка на урок чрез презентация

Първо място на общинско ниво и класиране за областно ниво

Първо място на областно ниво и класиране на национално ниво

2007 г.

3 Участие в третата научно-практическа конференция- Училището желана територия на 

ученика/Разработка на изявили се ученици на олимпиади и състезания

2008 г.



VІІ.Примерни тестове за входяща, 
междинна и изходяща диагностика 

Текущ контрол по историяи 

цивилизация за 10 -ти клас -

ЗП 
 

Име и 

фамилия…………………………………

…………………№…………….. 

 

 

 
1.Какво разбираме под понятието „ 

Странна война”? 

 

 

 

 

 

 

2.Причини за началото на Втората 

световна война. 

 

 

 

 

3.Кои държави подписват договора за 

създаването на Тристрания 

пакт?1…………….. 

2………………..3……………………….. 

 

4.Кога се създава антихитлеристката 

коалиция? 

а/ 1940 г. 

б/ 1941г. 

в/ 1942г. 

 

5.Кога и с  каква цел се прилагат 

атомните бомби във ВСВ? 

 

 

 

 

6.Преломната битка във ВСВ? 

 

 

 

 

 

7.Какво представлява планът” 

Барбароса”? 

 

 

  Утвърждавам:  ....................               

 Директор: /Мехмед Имамов/              
 

 

 

8.Кой развива най-голямото негърско 

движение в САЩ. 

а/ Мартин Лутер 

б/ Мартин Лутър Кинг 

в/ Джон Кенеди 

 

9. Кой американски президент взема 

решение за прилагане на атомно 

оръжие във ВСВ? 

 

………………………………………….. 

10. Денят на победата/какво 

представлява/ 

 

………………………………………… 

 

11. Какво представлява операция 

Тайфун? 

 

 

 

12.Какви решения се вземат на 

Ялтенската конференция?. 

 

 

 

13.Какво представлява Холкоста? 

  

 

ТАБЛИЦА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА 

ТОЧКИТЕ В ОЦЕНКА  

Точки 

                       0 - 3 вкл. /слаб 2 

                       4-6 - вкл. /среден 3 

                       7 - 9 вкл. /добър 4 

                      10 - 11 вкл. /мн. добър 5 

                      12-13 вкл. /отличен 6 

 

 
Родител...................... 

                                                        /подпис/ 



Извънурочна дейност

 Извънурочна дейност 

 Участие в организацията и реализацията на 

общоучилищни мероприятия и празници 

 Подготовка и провеждане на честванията на 

патронния празник на училището

 Работа по проекти

 Проект УСПЕХ 



 Участие в квалификационни курсове

 Участие във вътрешно-училищни 
квалификационни курсове 

 Работа в комисии

 Участие в състезанията, олимпиади и 
конкурси

 Работа с ученици и родители 

 Посещение на театрални постановки 

 Екскурзии и др.



Приложения:



Проект “ Твоят час”/ Клуб” 
Историята –храм за гражданско 
възпитание”

 Ученици от клуба/ 8 

клас/



“Ако гледаш една година напред 
посади цвете, ако гледаш десет 

години напред-посади дърво, ако 
гледаш сто години напред-

образовай хората” 

Изготвил: 

Асине Конедарева


