
 
 

 

 
 

Радка Иванова Кънчева 
Заместник-директор по учебно-

творческа дейност 

 
Контакти: 

Телефон: 0888 544 276 

Ел. поща: radi67@abv.bg 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ 

 

• Магистър, специалност „Математика и информатика“; 

• Педагогическа правоспособност – учител по математика от V до XII клас; 

• Професионално квалификационна степен – V. 

 

УЧЕБНО-ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ 

 

• Математика и информатика 

 

ФОРМИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ 

 

• Използване на начини за съвместна дейност на учителя и учениците, насочени 

към решаване на учебни проблеми; 

• Записване на основни понятия и синтеза от учениците, когато се обяснява нов 

материал, обяснението и разговорът, като част от упражнението; 

• Използване на словесни, визуални и практически методи; 

• Знанията се усвояват по радостен и спонтанен начин, с помощта на 

изкуството и естетиката, чрез умствена релаксация и ненапрегната концентрация. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА 

 

• Права: 

˗ да получат адекватни, основни знания по математика за съответния клас; 

˗ да бъдат изслушвани, дори и когато дават грешни мнения или отговори 

• Задължения: 

˗ да имат тетрадки, в които да записват всичко казано по предмета от учителя 

или това, което им е дадено за самостоятелна или домашна работа; 

˗ да внимават в час. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД В ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

(НАЧИНИ И КРИТЕРИИ) 

 

• Начини: 

˗ Развиване личността и уменията на ученика да прави пряка връзка с дейностите 

в уроците; 



˗ Изучаваното учебно съдържание е изцяло подчинено на придобиването на 

умения и прилагането им на практика; 

˗ Създаване на възможности за самостоятелно решаване на проблеми чрез 

изследване, проекти, проучване, доклади, решаване на казуси и др. 

• Критерии: 

˗ Оценяването не е моментна снимка, а комплексен процес, при който резултатът 

се измерва с готовността и уменията на ученика да разрешава различни по сложност 

проблеми; 

˗ Оценяването е писмено, устно, участие в час, изготвяне на домашни и 

самостоятелни работи, проекти и др. 

 

 

МИСЪЛ, КОЯТО МЕ ВДЪХНОВЯВА В РАБОТАТА МИ НА УЧИТЕЛ         

 

Няма добри и лоши ученици, има добри и лоши учители. Добрият учител 

обича това, което преподава и тези, на които преподава! 


