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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Име: Антоанета Презиме: Калева Фамилия: Антонова

Дата на раждане: 16.01.1968г.

Националност: Българска

Местожителство: гр. Шумен, ул. Добруджа № 21

Телефон: 0887760639 E-mail: ant_ant@mail.bg

Месторабота:

Тип и име на институцията: Професионална гимназия по химични технологии и

дизайн "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Нови пазар

Трудов стаж – общо 25 години , от които 6 години като учител

Любим цитат: "Кажи ми и аз ще забравя. Покажи ми и ще запомня. Накарай ме да го

направя и ще се науча“

Б. Франклин

mailto:ant_ant@mail.bg


Образование 
Образователно-квалификационна 

степен – магистър

Професионална квалификация –

инженер-химик

Специалност – Химични технологии

Име и вид на образователната 

организация:

Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров“ – гр. Бургас



Допълнителна квалификация - учител 

Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“ 

Център за продължаващо образование –

гр. Шумен 

Допълнителна професионална 

квалификация – учител

Брой кредити - 50



Компютърни умения и компетенции

Работа с приложенията на Microsoft Office  -

WORD,   EXCEL,   POWERPOINT; INTERNET,  

WINDOWS, ЕЛЕКТРОННА ПОЩА 

Завършен курс за професионално обучение по 

компютърна грамотност

Обучаваща организация: 

Българо-германски център за професионално 

обучение  – гр. Пазарджик



Философия на преподаването
В преподавателската си практика се старая да не бъда единствено като преносител на 

знанието, а да провокирам въображението и идеите на учениците. Подкрепям

опитите и насърчавам ученето чрез осъзнаване на преживяванията. Мисля, че 

учителите трябва да са вдъхновители, които насърчават своите ученици да опознават

себе си и другите, да откриват и знаят как да влияят на света. Да използват наученото, 

за да правят света по-добро място за всички, докато паралелно градят очертанията на 

собственото си бъдеще. 

Учителската професия не свързвам просто с  “призванието да преподаваш”, а и с 

подхода към децата и  желанието за общуване с тях. Затова планирам различни

процеси и дейности, поставям си цели, старая се да имам ефективната комуникация с 

различните заинтересовани страни, търся креативни начини за ангажиране на 

аудиторията (учениците) и да се справя в предизвикателна среда с ограничени

ресурси. Включвам се където мога да бъда полезна.



Вътрешно –училищни обучения 

Обучения на тема:  

„Промени в Наредбата за приобщаващото образование“ и „Промени в Наредби 

№ 8,10,13. 

„Работа с електронен дневник“

Измененията на  нормативните документи и организацията на учeбната 2020-

2021 година, съгласно ЗПУО и противоепидемични мерки за работа в 

условията на COVID – 19

Новости в платформата Школо. 

Запознаване с платформата edu.mon.bg, като ресурс за дистанционно 

обучение на учениците. 



Тема на обучението

„Същност и модификация на 

класическата дуална система 

и възможности за дуално

обучение в България“  

„Използване и създаване на 

електронни ресурси и 

учебници с отворен код“

Обучителна организация

Българо-германски център 

за професионално обучение  

– клон Царево    

„Орак Инженеринг“ ЕООД

гр. Пловдив 

Акдемични часа  Кредити 

16                              1 

48                               3

Извън училищни обучения,  проведени от 

обучителни организации с присъдени 

квалификационни кредити
Обучения през 2019 г 





Обучения през 2020г.

Тема на обучението

Портфолио на учителя и 

детето. Самооценка и 

атестация в 

образованието.

Агресия, насилие, тормоз. 

Практически техники за 

кризисна интервенция и 

контрол на гнева. 

Превенция на агресията.

Обучителна организация

Тренинг и обучитилен

център „Щастие“

Тренинг и обучитилен

център „Щастие

Академични часа Кредити

16                           1

16                           1





Обучения през 2021г.

Тама на обучението

Дигитална компетентност – умения
за приобщаване на учениците към
учебния процес и защита на
дигиталната идентичност”

Разработване, внедряване и 
използване на интерактивни форми
и методи в образователния процес

Прилагане на инструментариум за
ранно идентифициране на ученици
в риск от преждевременно
напускане на образователната
система и за диференциран подход
при определяне на потребностите
им от предоставяне на подкрепа

Обучителна организация

Орак Инженеринг“ 

ЕООД

гр. Пловдив 

РААБЕ България ЕООД

гр. София

ШУ „Епископ 

Константин 

Преславски“ гр. Шумен

ДИКПО гр. Варна

Академични часа    Кредити

32                                   2                      

48                          3

16                             1





Обучения през 2021г.

Тема на обучението

Обучение по проект 

„Подкрепа за дуалната

система на обучение

„Обучение за разработване на 

учебна документация

„Нови методи за преподаване“

Разработване  и прилагане на 

типови учебни планове, 

учебни програми по учебни 

предмети/модули за 

училищното професионално 

образование и национални 

изпитни програми

Обучителна организация  

Русенски университет 

„Ангел Кънчев“ 

ЦПО гр. Русе

МОН 

НЦПКПС

гр. Банкя

Академични часа    Кредити

24

24

16                                         1





Педагогически компетентности

Преподавам учебни предмети от отрасловата и специфична професионална
подготовка – Технология на керамичното производство, Технология на стъклото,
Аналитична химия, Физикохимия, Основи на автоматизацията, Процеси и апарати в
силикатното производство, Сушилни и пещи, Технологичен контрол.

Темите в учебното съдържание за всеки предмет разпределям в годишни тематични
разпределения за всеки клас в началото на учебната година, като предвиждам и
възможност за преструкториране.

Учебното съдържание разработвам в съответствие с утвърдените от Министъра на
образованието учебни програми, като планирам и уроци за обобщение и оценка на
придобитите знания.

Материалът, който преподавам по даден учебен предмет съобразявам с
изискванията за знания, умения и компетентности, които трябва да придобият
учениците при обучението им за съответната професия и специалност и постигането
на ЕРУ, определени в ДОС. Старая се да предизвикам интереса и желанието на
учениците за усвояването на знанията, които са предвидени с изучаването на
предмета.



Планиране на дейността

Планирам урока, като първо определям целите и очакваните

резултати.

Уроците ми са предимно под формата на лекция или беседа. В тях

включвам:

Въведение, с което осигурявам връзка с усвоените знания от другите

теми;

Подробно изложение, където представям необходимото количество

нова информация, като насочвам вниманието на учениците върху

основното, най–същественото и отделям време за изясняване на

различните въпроси;

Заключение, където формулирам изводи, задавам въпроси и поставям

задачи.

Използвам утвърдени учебници и нагледни средства, като схеми,

макети.

Следя новостите в развитието на химичните технологии и в

нормативните документи в образованието.

Един ден в седмицата имам определено време за консултации.

При преподаването спазвам книжовните норми на българския език



Осигуряване на подкрепа и анализиране нивото на усвоените компетенции от 

страна на учениците 

Подготвяла съм ученици за явяване на 
Държавен изпит по теория на професията и 
специалността за придобиване на СПК, като 
съм ги консултирала по темите, включени в 
Националните изпитни програми.

Подготвих една ученичка, която избра за 
втори ДЗИ  Държавния изпит за придобиване
на СПК. Направих анализ на нейното
представяне. 

През тази учебна година консултирам
учениците от 12 клас по темите за частта по 
теория на Задължителния държавен изпит за  
СПК .

 

 

АНАЛИЗ 

на резултатите от втори ДЗИ по професията и специалността , майска сесия 2019/2020 

 

За втори  ДЗИ да се зачита Държавният изпит по професията и специалността е подал  

заявление 1 зрелостник. Това е ученичката  Виктория Калинова Наскова,  дневна форма 

на обучение.  

Средната оценка от дипломата и от курса на обучение  по  Технология на 

специалността ЗИП в  11 и 12 клас е Отличен  (6).   По учебните практики оценките  в 

дипломата и от курса на обучение  са отличен (6).  

На ДИ по професията и специалността зрелостникът е получил  средна оценка Отличен  

(5,69).   

На ДИ по теория на професията и специалността оценката е Мн. добър (5,37). 

На ДИ по практикa на професията и специалността оценката е Отличен  (6). 

Няма  разминаване с повече от една единица от годишната оценка в 12 клас  по 

Технология на специалността ЗИП  и учебната и производствената практика, които са  

Отличен  (6). 

Ученичката се представяше  много добре през целия  период на обучение по 

предметите от професионалната подготовка. Представи се  много добре и  на  ДИ по 

професията и специалността,  който е и втори ДЗИ. 

Ще работя за мотивиране на всички ученици от професионалната гимназия да усвояват 

добре преподавания материал, по-вече от тях да се явяват и полагат успешно  ДИ по 

професията и специалността, и всички да завършат като добре подготвени специалисти.   

 

 

09. 09 .2020г.                                                                              Преподавател:  

гр. Нови пазар                                                                          инж. Антоанета Антонова 

 

 

 

 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И 

ДИЗАЙН ,,ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” 

 

9900, гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. ,,Цар Асен” № 38, тел. 0537/2-20-03,  

e-mail: pghtd@abv.bg 



Оценяване напредъка на учениците  

С оценяването проверявам степента на усвояване на материала и характера на

пропуските и грешките, които допускат учениците. Чрез него проверявам и

целесъобразността на избраните методи и средства за учебна работа.

Изпитвам устно, като всички въпроси задавам към целия клас или към определен ученик.

Възлагам и писмено изпитване под формата на тестове, които изготвям аз.

Тестовете включват задачи с помощта, на които се установява до колко учениците са

овладели преподавания материал и задачи, с които се установява до колко учениците

умеят да прилагат получените знания.

За ученици с пропуски и затруднения при обучението предоставям допълнително

обучение. Обучавала съм и групи по проект „Подкрепа за успех“.

Оценявам учениците, съгласно изискванията на чл. 11 от Наредба 11 за оценяване на

резултатите от обучението на учениците на Министъра на образованието и науката. Не

бързам да поставям слаби оценки за да не демотивирам учениците.

Срочни и годишни оценки оформям с необходимия брой текущи оценки, регламентирани

в Чл. 12 на горецитираната наредба в съответствие с броя часове.

На родителските срещи информирам родителите за развитието и постигнатите резултати

на учениците.



Социална и гражданска компетентност

Участвам в изпълнение на стратегията на училището като председател на една и член на 

няколко комисии. 

Председател съм на Комисията за квалификационната дейност на училището, където в 

началото на съответната нова учебна година изготвям план за дейността и правя отчет за 

преминалите обучения на педагогическите специалисти от предната година. Включвам се 

активно в организирането на обучения.

Председател съм на Методичното обединение на учителите по професионална подготовка, 

където изготвям план за работа за съответната година, подготвям протоколи от срещи, където 

отразявам разглежданите въпроси и взетите решения. 

Като член на комисии съм участвала в актуализиране на Плана за дейността на училището и в 

определяне на критерии и извършване на самооценяването на гимназията. 

Три учебни години съм била председател на комисията за провеждане на държавен изпит по 

теория на професията и специалността за придобиване на СПК, където съм участвала в 

организацията, подготвяла съм необходимите документи и заедно с останалите членове на 

комисията съм оценявала на изпитните работи.

Участвам в педагогическите съвети. Изказвам се предимно при обсъждане на специалности за 

новия план-прием и по въпроси, свързани с професионалната подготовка.



Участия в национални комисии

Участвала съм в работна 

група заедно с 

преподаватели от други 

професионални гимназии 

за разработването на 

типове учебни планове и 

учебни програми по 

специалности от 

професиите от 

професионално 

направление „Химични 

продукти и технологии“. 



Участия в проекти и авторски материали

Участвала съм в проект за разработване на учебни програми за професия „Оператор в 

силикатните производства“ по специалност „Технология на керамичното 

производство“ и „Технология на стъкларското производство“ и професия „Химик-

оператор“ по специалност „Декорация на силикатни изделия“, от професионално 

направление „Химични продукти и технологии“ 

Автор съм на учебните програми по Технология на керамичното производство -

теория, Технология на стъклото- теория, Автоматизация на производството – теория , 

Автоматизация на производството – учебна практика, Процеси и апарати в силикатното

производство- теория, Процеси и апарати в силикатното производство- учебна

практика, Сушилни и пещи, Технологичен контрол- теория, Технологичен контрол-

учебна практика за първи и втори гимназиален етап, за гореописаните професии и 

специалности.



Участия в проекти и авторски материали

Автор съм на пет Национални изпитни пограми от които:

- Четири за професиия „Оператор в силикатните производства“-

две  за специалност „Технология на керамичното производство“- за  
първа и втора СПК и две за  специалност „Технология на 
стъкларското производство – за първа и втора СПК; 

-Една за професия „Химик-оператор“,  специалност „Декорация на 
силикатни изделия“ за втора СПК

Участвала съм като наблюдаващ учител на група ученици по проект 

«Ученически практики» и като Ръководител на група по проект 
«Подкрепа за успех»



Бъдещи планове
Самоусъвършенстването е нещо, което всеки сам избира за себе си. Работата

ми като учител ме кара всеки ден да допълвам своите знания и да усвоявам

нови.

Учене през целия живот  е не само програма, но и начин на живот. 

Бъдещите ми планове са свързани с:

Повишаване на квалификацията ми като учител чрез участие в различни

квалификационни курсове;

Следене на новостите в областта на химията и  химичните технологии, чрез 

нови публикации или специализирана литература.

Запознаване с нови иновативни методи, които да прилагам успешно в 

педагогическата ми практика.




