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 Педагогическа философия

Методи на преподаване
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 Професионални квалификации

 Повишаване на квалификацията

 Отличия, награди и постижения



Училището, в което преподавам е СОУ « Вичо 

Грънчаров» –гр. Горна Оряховица , обл. В. Търново

През учебната 2015/2016г. преподавам  по 

следните учебни дисциплини:

• Човекът и природата: 6в клас / ЗП ;

• Физика и астрономия:

• 7а, 7б, 7в и 7г клас / ЗП;

• 8б клас/ ЗП;

9а и 9б клас / ЗП ;

10а клас / ЗП;

11а и 12а клас /ЗП;

Класен ръководител:8»б» клас



• Име, презиме, фамилия: Ваня Димитрова Рускова

• Настояща месторабота: Старши учител по 
Физика и астрономия

• Националност: Българска

• Адрес: Горна Оряховица

• Рождена дата: 08.10.1968 г.

• Образование: Висше

• Заемана длъжност: Преподавател по Физика и 
астрономия и Човекът и природата 

• Педагогически стаж: 22 години

• Информация за връзка: E-mail: vend08@abv.bg



1. Полувисше образование: Педагогически 
институт  „ Дичо Петров“- гр. Смолян, 
випуск 1992г.,специалност – Математика, 
Физика и Физическа култура.

2. Висше образование:Пловдивски 
университет „Паисий Хилендарски“ , 
випуск 1998г., специалност – Физика и 
Математика .

3. Висше образование: Великотърновски 
университет „Св. Св. Кирил и Методий“, 
випуск 2002г., специалност – финанси.



• Дата: От 13.12.1993 до 11.04.1994г.

Име и адрес на работодателя: ОУ „ Мария Иванова – Наталия“, гр.Смолян

Сфера на работа, длъжност : Образование, Учител

• Дата: От 18.10.1994 до 12.01.1995г.

Име и адрес на работодателя: ТЖПТ „Н. Вапцаров“, гр.Горна Оряховица 
Сфера на работа, длъжност : Образование, Учител

• Дата: От 12.01.1995 до 15.06.1995г.,от 11.04.2001 до 30.06.2002г.

Име и адрес на работодателя: ОУ „Христо Ботев“, гр.Горна Оряховица

Сфера на работа, длъжност : Образование, Учител

• Дата: От 19.09.1995 до 10.06.2001г.

Име и адрес на работодателя: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Янтра

Сфера на работа, длъжност : Образование, Учител

• Дата: От 01.09.2002г.

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

Сфера на работа, длъжност : Образование, Старши учител 



• Моята философия за образованието поставя в центъра 

ученика. Моето убеждение е, че е необходимо индивидуалните 

различия да се разпознават, уважават и дори поощряват.

• Смятам, че всички ученици имат силни страни и целта на 

образованието е да ги идентифицира и надгражда.  По Физика и 

астрономия въвеждам различни форми на самостоятелна 

работа, като поставям пред учениците разрешаване на 

достъпни за тях проблеми,защитаване на собствена позиция 

по актуални проблеми свързани с учебното съдържание.

• В процеса на обучението влизат във взаимодействие 

целенасочената педагогическа дейност на учителя  и 

познавателната дейност на учениците. 

• За да дъде обучението успешно е нужно всичките му елементи 

да бъдат теоритично обосновани и практически разработени в 

съответствие с последните научни постижения за дадения 

период. 



По време на уроците използвам различни образователни техники и 

методи за активизиране и мотивиране  работата на учениците в 

зависимост от учебния план и програма, характерно за учебните 

предмети Математика, Физика и астрономия и Човекът и природата, а 

именно:

• Чрез взаимна връзка на индуктивния и дедуктивния метод;

• Самостоятелно решаване на експериментални задачи; 

• Чрез демонстрационен метод, разказ, беседа, самостоятелна работа        

и разработване на презентации;

• Използването на ИКТв обучението по Физика и астрономия 

провокира познавателната активност на учениците, ангажира

свободното им време в търсене на научна информация, осигурява

повишен интерес към знанието и съчетава приятното с полезното;

• Използването на интерактивните методи на преподаване гарантира 

засилване на интереса у ученицитете към ученето и повишава 

активността им в учебните часове, създава условия за участието 

им при изработване на нагледни материали и предпоставка за 

самооценка и оценка на занията на съучениците им.



Педагогическата ми работа е свързана с 

изграждането на добри взаимоотношения 

и организационни връзки с:

• Управленския и административен 

персонал на училището;

• Ученици и родители;

• Колеги от други училища;

• Учители и възпитатели от училището.



• Председател  съм на методическото обединение

«Математика и природни науки» от 2003 до     2008г. и от 

2012г. до 2015/2016 учебна година: участие в планиране 

работата , изготвяне на план за работа  и отчети през 

годините, организационни  сбирки - обсъждане на основните 

цели и задачи във връзка с основния проблем на МО ; 

• Участие в работни групи с различна насоченост;

• Изготвяне на  годишни работни планове по съответните 

учебни предмети и класове;

• Оценител на НВО по Математика  7 клас през  2005/06г.

• Обучение по Физика и астрономия по индивидуален учебен 

план за 8 клас на дете със специални образователни 

потребности и индивидуална учебна програма разработена 

от мен;

• Отговарям за материално-техническата база на кабинет 301 

в СОУ “Вичо Грънчаров” гр. Горна Оряховица



• Планиране, изготвяне и подготовка на учебния процес ;                                    

• Участие в съвещания с експертите на РИО по учебни 

предмети;

• Провеждане на обучение и консултативна дейност с 

ученици;

• Обогатяване на учебния процес с интересни факти, 

презентации на различни теми, занимателни въпроси, чрез 

които учениците :

 имат възможност сами да търсят решение  на 

познавателни задачи, максимално близки до реалния живот;

 имат възможност да си сътрудничат и подпомагат;

 използват различни източници за решаване на поставената 

задача;

 да прилагат знанията си в практическата дейност.



„Учене през целия живот” -с цел повишаване на 

професионалната квалификация, мобилност и социална 

интеграция:

• Посещаване на курсове и обучения в областта на 

педагогиката и  методиката на преподаване.

• Запознаване с методична литература за прилагане на 

иновинации.

• Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и 

работа с различни източници на информация.

• Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на 

подходящи, нови и интересни методи, средства и 

материали, подходящи за съответната тема.



• Високата и  непрекъснато  

повишаваща  се квалификация на 

учителя гарантира използването 

на най-подходящи методи и 

прийоми за педагогическо 

въздействие при преподаването на 

учебния материал, при проверка и 

оценка на знанията и възпитаване 

на учениковата личност. 

• Институт за усъвършенстване на 

учители гр. Варна – 1997г

Лабораторната работа по физика

• Като учител притежавам Пета 

професионално-квалификационна 

степен. 



Грамота за научно консултанство на проект, представен в 

Ученическа секция на 37-мата пролетна конференция на 

СМБ  2-5.04.2008г., Боровец и на 8-мата Ученическа 

конференция 18-20.04.2008г., гр.Пловдив



Удостоверение за завършено обучение на тема:

„Итерактивни методи на преподаване“ -15.10.2005г.

„Базови и специфични компютърни умения на 

учители по физика“-13.02.2006 г.



Удостоверение за завършено  обучение на тема:

„Разработване и 

управление на 

проекти“ – 16.06.2007 г.



„Трудови, 

социални 

и осигурителни 

права“ –

11,12.11.2011г.

Удостоверение от Конфедерация на независимите 

синдикати за завършен курс на  обучение по ключова 

компетенция:



Сертификат за участие в:
Национален фестивал „ Наука на сцената 2“ 

10-12.11.2006 г.



Сертификат 

за участие в:

„Астро парти“ - Байкал –

16,17.05.2008 г.



Сертификат за успешно завършен курс на тема:

„Повишаване на 

мотивацията 

за учене“ –

21.11.2009г.



Сертификат за участие в практически семинар 

на тема:

„ Агресията – форми и методи за противодействие“ –

10.10.2011г.

„ Професионалният стрес  при учителите. Техники за 

овладяване и контрол на стреса“ – 18.04.2012г.



Сертификат за участие 

в практически семинар 

на тема:

„ Проектният метод в 

работата на учителя и 

оценяването на 

учениците в учебния 

процес“ – 19.03.2013г.



Сертификат за участие 

в практически семинар 

на тема:

„ Обучение на педагогическите специалисти за работа 

с деца и ученици със СОП“ 

26.07.2013г.

„ Работа с интерактивни електронни средства. 

Създаване на уроци с електронно съдържание.“ 

09.03.2015г.



• Сертификат за участие

в квалификационен курс

Лятното училище за учители „Фотоника 2015 " 

проведено във Физическият факултет на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски" 

съвместно с Министерството на образованието и 

науката от 13-16.07.2015г.



• Ежегодно участие в олимпиади и състезания по 

Физика и астрономия на общински и областен 

кръг;

• Изявени и отлично представили се ученици по 

Математика през последните години:

Маринела Йовкова Славова

 Калина Андреева Хаджиниколова

 Алекс Веселинов Божинов



Грамота на 

Вилиан Цонев Попов за отлично представяне в 

областен кръг на ученическата олимпиада по 

физика за учебната 2014-2015 г.

Грамота на 

Ваня Рускова за постигнати високи резултати в 

работата с талантливи ученици през учебната 

2014-2015 г.

От МОН и РИО-Велико Търново



Участие в проекти – извънкласна дейност :

През учебната 2012-2013 г. ръководител на  клуб 

„Млад астроном“ по проект  „Успех“ 



Участие в проекти – извънкласна дейност :

През учебната 2013-2014 г. ръководител на  клуб 

„Млад астроном“ по проект  „Успех“ 



Участие в проекти – извънкласна дейност :

През учебната 2013-2014 г. ръководител на  клуб 

„Физиката около мен“ по проект  „Успех“ 



Участие в проекти – извънкласна дейност :

През учебната 2014-2015 г. ръководител на  клуб 

„Аз съм астроном“ по проект  „Успех“ 



Участие в проекти – извънкласна дейност :

През учебната 2014-2015 г. ръководител на  клуб 

„Физика, здравей!“ по проект  „Успех“ 











Кабинет по физика и

астрономия

Класно ръководство 

8 „б“ клас



Провеждане на  

консултация по   

Физика и астронимия и                 

Човекът и 

природата



СОУ “Вичо Грънчаров” гр. Горна Оряховица

Ваня Димитрова Рускова


