
Портфолио на Виолета Негованова

Учител по История и цивилизации в ПГХТД 
“Проф.д-р. Асен Златаров”, гр.Нови пазар,ул.”Цар 

Асен”38

https://pghtd-asen-zlatarov.eu/za-
nas/pedagogicheski-sastav.html



ОБРАЗОВАНИЕ:

 20.10.2008 г.

 “Икономически университет”, гр. Варна

 “Икономика на индустрията”

 бакалавър

 23.09.2010 г.

 “Университет за Национално и световно стопанство”гр. София

 “Икономика на човешките ресурси” със спец.”Управление на 

човешките ресурси”

 Магистър



ОБРАЗОВАНИЕ:

 20.09. 2018 г.

 ШУ “Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен

 Археология

 Професионална квалификация- Историк археолог, Учител по История

 Магистър



Курсове и обучения:

 18.11-22.11.2019 г.

 Национален център за повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти

 “Обучение на учители, преподаващи по учебен предмет ”История и 

цивилизации””(32 академични часа)

 23.01.2020 г.

 БУЛТЕСТ СТАНДАРТ, гр. София

 “Прилагане на компетентностния подход в обучението по предмета 

История и цивилизации” (16 академични часа)



Курсове и обучения:

 01.09-30.09.2020 г.

 “Сдружение възможности без граници”

 “Права на човека, обяснени за тийнейджъри. Създаване на 

хармонична, толерантна и междукултурна среда в средното училище”(

16 академични часа)

 24.02-26.02.2021 г.

 “ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД

 “Дигитална компетентност – умения за приобщаване на учениците към 

учебния процес и защита на дигиталната идентичност” (32 академични 

часа)



Курсове и обучения

 26.07-05.08.2021 г.

 “РААБЕ България”ЕООД

 “Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и 

методи в образователния процес” ( 48 академични часа)



Работа по специалността и опит до момента

 16.09.2019- до днес

 ПГХТД “Проф.д-р. Асен Златаров”, гр. Нови пазар

 Учител по История и цивилизации

 Учител по Икономика

 Учител по Философия



Дейности:

* Участие в изготвянето на културния календарен план на училището

*Изготвяне плана за работата на методическото обединение

*Отговорност към материалната база в училището

*Координатор по Проект "Подкрепа за успех" с ученици, които имат

обучителни затруднения

*Редовно провеждане на допълнителни консултации с ученици, които
имат затруднения по преподаваните от мен предмети

*Подготвка на свои тестове по Исгория и цивилизации, Икономика и 
Философия 

*Работа с родителите

*Участие в провеждане на родителски срещи

*Заместване на отсъстващи учители


