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ЕВЕЛИНА ОГНЯНОВА 
ТАИНОВА 

Тел: 0879 600654

Email: evelina_tainova@abv.bg



ОБРАЗОВАНИЕ

Висше образование – Историк и 
учител по история, бакалавър 

СУ “Св.КлиментОхридски”

Висше образование –
Финансист, магистър 
ЮЗУ “Неофит Рилски “



Професионална квалификационна 
степен

Свидетелство за професионална квалификация 
–”Учител по информационни технологии

5-8 клас”
СУ”Св. Климент Охридски”



Професионална квалификационна 
степен

Свидетелство за ПЕТА 
професионална квалификационна 

степен
Свидетелство за ЧЕТВЪРТА

професионална квалификационна
степен



УДОСТОВЕРЕНИЯ

Удостоверение за завършен 
курс –

”Професионални умения на 
учителя”

Удостоверение за завършен курс –
”Образование в мултикултурна 

среда”



УДОСТОВЕРЕНИЯ

Удостоверение за завършен 
курс –

”Портфолио на учителя”

Удостоверение за завършен курс –
”Мениджмънт на класа”



УДОСТОВЕРЕНИЯ

Удостоверение за завършен курс –
”Защита на личните данни”

Вътрешноиституционална
квалификация

- Светиня за Струга и българския 
народ; „Педагогическо общуване“
- Мотивация, комуникация и 
работа в екип“



I. Философия на преподаването
➢В моята учебно-възпитателна работа 
централно място заема ученика като 
личност и като член на колектив. 
Отчитам индивидуалните способности и 
умения и работя за развиване на 
необходимите компетенции. 

➢ В учебните часове се старая ученика да 
затвърди старите знания, да получи нови и 
да се развиват познавателните им 
способности, уменията им да анализират, 
синтезират и да изказват мнения по даден 
проблем.



➢ Като учител се стремя да подпомагам и да 
направлявам обучаемия сам да достигне до 
желаните резултати на даден етап.
➢ Всички ученици имат силни страни и целта на 
образованието е да ги идентифицира и надгражда. 
Важно е да се дава положителна оценка не само на 
постиженията, но и за положените усилия и 
старание.
➢ В моите часове имам за цел да подпомагам 
успешното интегриране на децата със СОП в 
общообразователната среда и да ги мотивирам да 
се обучават, като отчитам техните силни 
страни и ги използвам в обучението им.



II. Педагогическа дейност
Основни функции

• Планиране и подготовка на учебния процес -
изготвям годишно разпределение на учебното 
съдържание съобразно Учебната програма по 
история и цивилизация на МОМН 

• Провеждане на обучение по история и цивилизация 



• Диагностицирам и оценявам постиженията на 
учениците, което е критерий не само за тяхната 
успеваемост, но и за качеството на моя труд. 

• Търся обратна връзка не само с учениците, но и с 
техните родители

• Взаимодействам и сътруднича с всички колеги в 
училище и извън него и различни образователни 



• Сайт по История и цивилизация

https://istoriqicivilizaciq-tainova.alle.bg/

https://istoriqicivilizaciq-tainova.alle.bg/


III. Методическа дейност

• Методи на преподаване:

- използвам учебници и учебни тетрадки на 
издателства „Булвест 2000” 
- интерактивни игри

- презентации по отделни теми, в които 
участват ученици 
- исторически карти
- тестове и материали от подходящи 

източници 
- интернет



• Стремя се да включвам всички ученици в 
познавателния процес, според техните 
потребности, като целта ми е развитие и 
напредък както и за изоставащите, така и за 
по изявените ученици. 

• Според мен, учениците трябва да се учат от 
собствените си грешки, а при евентуален 
провал да не се чувстват подтиснати и 
обезверени. Затова желанието ми е да ги науча 
да работят в екип, да се изслушват помежду 
си, и заедно да търсим решение на 
проблемите.



IV. ПРИЛОЖЕНИЯ
УСПЕХЪТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА МОИТЕ УЧЕНИЦИ 

ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Прекрасните ми и  талантливи мажоретки!



Ученическо състезание:
“Гражданска защита, бедствия, аварии и 

катастрофи”



Ние не само учим !



Част от проектите на учениците 5-7 клас

ИУЧ –история и 
цивилизация



Реализирани 
проекти в 

часовете по 
ИУЧ



Тържества и отбелязване на годишнини
Тържество 

по случай 3-
март 

Освобождение
то на 

Бългаия от 
турско 
робство

140-години 
от 

приемането 
на 

Търновската 
конституцуя



Тържествено шествие по повдо 1 ноември –
Денят на народните будители



Иновативни уроци по програма по програма 
„Фолклорното наследство – платформа за 

изграждане на можещи и мислещи личности“

Урок “Поклади “ 
в Сарафската 

къща



Интегриран урок “Великден”



Медали и грамоти от националното 
състезание по история и цивилизация 

“Моята родина”


