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  І. Лични данни  

 

 

• Име, презиме, фамилия: Милена Георгиева Костадинова 

• Настояща месторабота: Старши учител по Математика, 
Информатика и Информационни технологии  

• Националност: България 

• Адрес: Горна Оряховица 

• Рождена дата: 27.10.1974 

• Образование: Висше 

• Заемана длъжност: Преподавател по Информатика и 
Информационни технологии 

• Педагогически стаж: 16 години 

• Информация за връзка:E-mail: mil_kostadinova@abv.bg 

mailto:mil_kostadinova@abv.bg
mailto:mil_kostadinova@abv.bg


ІІ. Образование  
 

1. Висше образование: ВТУ „Св. Св. Кирил  и 

Методий”- В.Търново, випуск 1999,  

Магистър по Математика и информатика 

  

2. Висше образование: ВТУ „Св. Св. Кирил  и 

Методий”- В.Търново, випуск 2000,  

мениджър по финанси и кредит 



   ІІІ. Трудов стаж  

 

• Дата: От 1.09.1999 до 31.08.2002г. 

• Име и адрес на работодателя: гр.Горна Оряховица, ТЖПТ 
„Н.Вапцаров” 

• Сфера на работа: Образование 

• Заемана длъжност: Учител   

• Дата: От 1.03.2002г. 

• Име и адрес на работодателя: гр.Горна Оряховица, СОУ 
„В.Грънчаров” 

• Сфера на работа: Образование 

• Заемана длъжност: Старши учител   



  ІV. Философия на преподаване 

 

      Преподаването е призвание, мисия, голяма 

отговорност. Преподавателските ми похвати се 

променят съобразно темата, аудиторията и времето. 

Моята философия за образованието поставя в центъра 

ученика.  



V. Методи на преподаване 

 
          Иновационни образователни технологии 

• По време на уроците се стремя да използвам различни 
технологии и методи за активизиране и мотивиране  работата 
на учениците, а именно: 

• метода на екипната работа; 

• игровите технологии; 

• използване на ел.учебници; 

• метод за самооценка, чрез използване на on-line тестове; 

 

          Участие в методическо обединение 

• участие в планиране работата и изготвяне на план за работа    
през годините; 

• разработка на открити уроци по информатика и ИТ  

• участие в квалификационни курсове; 

 

 



VІ.Повишаване на квалификацията 

 

     ПКС : Като учител притежавам пета 

професионално-квалификационна 

степен 



VІІ.Бъдещи планове 

 • Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката, 
методиката на преподаване по Математика, Информатика и 
Информационните технологии и други. 

• Запознаване с методична литература. 

• Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на 
подходящи, нови и интересни методи, средства и материали, 
подходящи за съответната тема. 

• Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и 
работа с различни източници на информация. 

• Насочване вниманието на учениците върху използването на 
информационните технологии в тяхното образование по 
всички учебни предмети – подбор на информация, презентации, 
селекция. 

• Развитие на други иновативни методи на обучение. 

 

В рамките на философията за „учене през целия живот” 
всеки човек, независимо от професионалната област, не 

трябва да спира своето саморазвитие.    



 VІІІ. Приложения 

 


