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Общи данни 
Фамилия  

Имe, Презиме, 

Гражданство    

Денева,  

Христина Иванова 

РБългария 
Дата на раждане 09 май 1974г. 

Образование 

 

дата на завършване, 

специалност 

Квалификация 

Висше, Магистър; Доктор 

 

1998 година; 05.2014година 

Химия и физика 

Учител по Химия и Учител по Физика 

Общ трудов стаж 

Педагогически стаж от  

- 25.09.1998 – 21.05.1999  

- 17.01.2000 - 01.09.2010 

- 01.10.2010 – 30.09.2014 
 

Педагогически стаж в текущото 

учебно заведение 

18 години 

 

- VI-то ОУ „Иван Вазов“ 

- ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ 

- Технически университет , Габрово 

 

от 09.09.2016г. до настоящият момент 

Име и адрес на текущия 

работодател 

ПТГ „Д-р Никола Василиади“; 

5300, гр. Габрово, ул.“Брянска“3 

www.ptg-gabrovo.com ; e-mail: ptggabrovo@abv.bg  
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Общи данни 
Заемани длъжности Учител по физика и астрономия, Учител по химия и 

опазване на околната среда, Учител по ИТ 
Професионално- 

квалификационна степен  

Образователна и научна 

степен 

I ПКС 

 

Доктор 

 

Специализации Съвременни аспекти на обучението по информатика и 

информационни технологии; General и Технически английски език;  

Лазерно рязане в Hochschule Mittweida, Germany;  

Квалификации Формиране на предприемачески умения в гимназиален етап на 

българските училища, и др. 

Награди Грамота на Национална младежка научна сесия „Физиката – 

основа на познанието за природата“, април 2017г.; Грамоти и 

Сертификати за участия в конкурси по физика 

Участие в други 

организационни форми на 

обучение 

 

Участие в проект „Твоят час“ за ученици, изпитващи затруднения 

по предмета Физика и астрономия, 2016/2017 учебна година.  

Участие по Програма Еразмус ERA-IP-6 „Иновативни лазерни 

технологии“, 2012. 

Курс на обучение по „Базови и специфични компютърни умения на 

учители“ , Майкрософт България; 2006. 

и др. 
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Обучение и квалификационни форми 
1. Дати (период на обучение) 30.06.2017г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Тракийски университет – Стара Загора 

Тематика Повишаване на квалификацията 

Наименование на завършена 

и/или 

придобита квалификация  

I ПКС 

2. Дати (период на обучение) 27-30.06.2017г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

„ВЕДА КОНСУЛТ“ ЕООД – гр. Габрово 

Тематика Формиране на емоционална интелигентност 

Наименование на завършена 

и/или 

придобита квалификация  

Квалификационен курс 
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Обучение и квалификационни форми 
3. Дати (период на обучение) 30.06.2017г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

ПТГ „Д-р Никола Василиади“– Габрово, Маргарита 

Стефанова 

Тематика Ученикът – сложен и динамичен субект 

Наименование на завършена 

и/или 

придобита квалификация  

Вътреучилищен квалификационен курс 

4. Дати (период на обучение) 30.06.2017г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

ПТГ „Д-р Никола Василиади“– Габрово, Маргарита 

Стефанова 

Тематика Екип и група 

Наименование на завършена 

и/или 

придобита квалификация  

Вътреучилищен квалификационен курс 
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Обучение и квалификационни форми 
5. Дати (период на обучение) 29 май 2017г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Технически университет – Габрово, ЦСДК 

Тематика Насилието, агресията и тормоза в училищната среда 

Наименование на завършена 

и/или 

придобита квалификация  

Квалификационен курс 

6. Дати (период на обучение)  22 май 2017г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Технически университет – Габрово, ЦСДК 

Тематика Умения за ефективно презентиране 

Наименование на завършена 

и/или 

придобита квалификация  

Квалификационен курс 
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Обучение и квалификационни форми 
7. Дати (период на обучение) 14.11.2016г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Сдружение „Образование без граници – БГ2012“ 

Тематика Нормативни промени в сферата на образованието – 

ЗПУО, ДОС 

Наименование на завършена 

и/или 

придобита квалификация  

Квалификационен курс 

8. Дати (период на обучение) 4 – 5.12.2015г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Junior Achievement - България 

Тематика Формиране на предприемачески умения в гимназиален 

етап на българските училища 

Наименование на завършена 

и/или 

придобита квалификация  

Квалификационен курс 
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Обучение и квалификационни форми 
9. Дати (период на обучение) 13 – 14.11.2015г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Технически университет – Габрово, ЦСДК 

Тематика Взаимодействие училище - семейство 

Наименование на завършена 

и/или 

придобита квалификация  

Квалификационен курс 

10. Дати (период на обучение) 30.10.2010г. – 05.09.2014г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Технически университет - Габрово 

Тематика Лазерно рязане; физика на процеса; моделиране на 

процеса; материалознание 

Наименование на завършена 

и/или 

придобита квалификация  

Доктор 
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Обучение и квалификационни форми 
11. Дати (период на обучение) 01.10.2012г. – 30.05.2013г.  и 10.2013 – 14.07.2014 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Технически университет – Габрово и школа Интензив - 

Габрово 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

General и Технически английски език 

Наименование на завършена 

и/или 

придобита квалификация  

В1  

12. Дати (период на обучение) 09.12.2006г. – 15.12.2007г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Тракийски университет, Стара Загора 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

Съвременни аспекти на обучението по информатика и 

информационни технологии 

Наименование на завършена 

и/или 

придобита квалификация  

Учител по информатика и информационни технологии 
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Обучение и квалификационни форми 
13. Дати (период на обучение) 11.05.2010г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Тракийски университет, Стара Загора 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

Основни и специални компютърни умения  

Наименование на завършена 

и/или 

придобита квалификация  

Работа с интерактивна бяла дъска 

14. Дати (период на обучение) 11.04.2006г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Майкрософт България, МОН, НПЦ 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

Базови и специфични компютърни умения  на учители 

Наименование на завършена 

и/или 

придобита квалификация  

Курс на обучение 
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Обучение и квалификации форми 
15. Дати (период на обучение) 4-8 септември 2004г. (Варна); 6 – 10 октомври 2004г. 

(Созопол) 

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

МЗ, Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

Компонент 7 „Превенция на ХИВ сред младите хора в 

и извън училище“ 

Наименование на завършена 

и/или 

придобита квалификация  

Курсове на обучение 

16. Дати (период на обучение) 01.10.1993г. – 01.09.1998г.  

Име и вид на обучаващата и/ или 

образователната институция 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

Основни предмети/ застъпени 

професионални умения / тематика 

Химия и Физика 

Наименование на завършена 

и/или 

придобита квалификация  

Учител по Химия, Учител по Физика 
11 



Учебни предмети, по които преподавам 

12 

Класен ръководител на  

• 8Б клас за учебната 2015/2016г. 

• 9Б клас за учебната 2016/2017г. 

• 10Б клас за учебната 2017/2018г. 

Учебни предмети от 

общообразование 

• Физика и астрономия 8-ми, 9-ти и 10-ти  

класове 

• Информационни технологии 8А клас 

Преподавател и  по проект „Твоят час“ 

• „Физиката около нас“ за ученици, 

изпитващи затруднения по предмета 
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Документи за 

практическото 

приложение на 

усвоените знания и 

придобитите умения 
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Документи за практическото приложение на 

усвоените знания и придобитите умения 



• Постигнати резултати с 

учениците, отразяващи 

индивидуалния им 

напредък 

• Грамоти и сертификати отучастия в Националната 

младежка научна сесия «Физиката – основа за 

познанието на природата», април, 2017г., София. 

• Грамоти и сертификати от участия в Конкурс за есе 

във връзка с обявяването на 2017 за Година на Исак 

Нютон, София. 

• Грамоти от участия в Конкурс «Физиката – вчера, днес 

и утре» към НВУ «Васил Левски», В. Търново. 

•  Грамоти  от участия във Фотоконкурс  «2015 

Международна година на светлината» към НВУ ‘’ 

Васил Левски’’ , Велико Търново. 

• Снимки на макети и постери, изработени от ученици; 

индивидулна работа. 
15 

Документи за практическото приложение на 

усвоените знания и придобитите умения 



Доказателства за постиженията, отразяващи 

успехите - лични и на учениците 

• Грамота, 1-во място в 

Националната младежка 

научна сесия «Физиката – 

основа за познанието на 

природата», 06-08 април, 2017 

година, гр. София  

16 

• Грамоти, Втори награди в 

Конкурса за есе във връзка с 

обяваването на  2017 за Година 

на Исак Нютон, гр. София  
Грамоти от Фотоконкурса «2015 Международна 

година на светлината», гр. В. Търново 

• Грамоти от Конкурса «Физиката – вчера, 

днес и утре», 2016 г., гр. В. Търново 
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• Сертификати и грамоти от участия в Конкурса за есе във 

връзка с обявяването на 2017 за Годината на Исак Нютон, 

София  

Давид 9 г кл 

Ивайло 9 б кл 

Радина и Даниел 8 б кл 
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• Макети и постери, изработени от ученици 

• Индивидуална работа с ученици 



Участие в проект «Твоят час» с учениците, 

изпитващи затруднения по предмета 

19 



Материали, утвърждаващи професионалното израстване, 

резултати от педагогическата и методическата дейност 

• Постери, табла, макети предназначени за онагледяване на 

учебния процес: «Двигатели с вътрешно горене», «Опазване на 

околната среда», «Светлина–оптични явления», «Ядрени 

реактори», «Термо-ядрен синтез», «Физиката–вчера, днес и 

утре», «Спектър на електромагнитните вълни», «Микровълни-

приложения», «Приложения на радиовълните – принцип на 

действие на радио и телевизия», «Полупроводникови прибори», 

«Автоматичен предпазител», и др. 

• Презентации върху «Електричен ток в електролити», 

«Електричен ток в газове», «Атомни преходи», «Вселена - 

минало, настояще и бъдеще», «Звезди – неутронни звезди и 

черни дупки», «Млечен път – нашата Галактика», «Лазери – 

принцип на действие, видове и приложения», и др. 
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Обосновка за избор на учебник и учебни помагала 

• Учебниците по „Физика и астрономия“, 9-ти и 10-ти клас, 

задължителна подготовка (ЗП) с авторски колектив М. 

Максимов и Г. Христакудис (изд. Булвест), 8-ми клас – Е. 

Златкова и колектив (изд. Анубис), са предназначени за 

Ученика и са в съответствие със съвременните тенденции за 

преподаването на учебния предмет. Разработените уроци 

въпреки, че са „безмилостни“ като количество информация, 

покриват ДОС (държавните образователни стандарти) за 

учебно съдържание (УС) и очакваните резултати за 

съответната възрастова група ученици. Разнообразните типове 

уроци (за нови знания, за решаване на задачи, за физически 

практикум, за обобщение), заедно с тематичните тестове по 

основните ядра на УС, осигуряват усвояването и текущия 

контрол на задължителния учебен материал.  
21 



Материали от участие в конференции, конкурси и 

семинари 
Опит Обхват / 

брой 

участници 

Тема Резултат 

   Участия в 

проекти 

 

 10 ученици  проект „Твоят час“ с тема: 

“Физиката около нас“ 

 повишаване на 

активността на учениците 

   Публикации 

(включително в 

Интернет ) 

 22  Статии в научни списания с 

импакт фактор - 2;  други статии 

- 4; доклади на Международни 

конференции в България, Литва, 

Латвия и Сърбия - 14; доклад на 

Научен конгрес в Македония -1; 

доклад на Национална 

младежка конференция - 1.  

  

   Творчески 

представяния 

 2  “Лазерно рязане на ламели за 

роторни и статорни ламели“ 

 Лабораторна тетрадка по 

физика 

 Дисертация ;  

   

  Учебно помагало 
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Работа в качеството на класен ръководител 

   Анализ на успеваемостта, ниво на 

достигнати знания 

 

   Брой ученици, с наложени санкции 

 Среден успех на 9Б клас за учебната 2016 / 2017 

година е Мн. добър (4,53). 

 

   За учебната 2016/2017г. са наложени Санкции на  

12 ученици. 

   Информация за дейности на класа 

/групата/ в училищни и 

извънучилищни мероприятия 

 Активни участия в спортни игри и мероприятия; 

трима ученици участват в духовия оркестър на 

Гимназията; един ученик - Състезание по английски 

език; един ученик – Национална младежка сесия по 

физика; посещения на театрални постановки; 

военно обучение във Велико Търново. 

   Сведения за работа с родителите  95% от родителите се обаждат по телефон, когато 

ученика се разболее или му се налага да отсъства 

по семейни причини; 99% от родителите адкеватно 

и навременно реагират  при допуснати забележки 

върху поведението на ученика по време на учебен 

процес; провеждане на родителски срещи. 
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Работа в качеството на класен ръководител  

1-ви ноември_Ден на 

народните 

будители_2016г. 

Симона и Николай 

Христов_2015 

Екскурзия до Стара 

Загора_2017г. 

Есенен спортен 

празник_2016г. 



Работа в педагогически колектив, в методични 

направления, с ръководството или с външни звена 

   Съвместни инициативи с колеги 

от текущото училище 

  

- „Професионално портфолио“, под ръководството 

на инж. Елена Илиева, цел – чрез предварително 

изработен макет, всеки учител да си направи 

своето портфолио. 

   Съвместни инициативи с колеги 

от други училища 

  

Работни срещи на СФБ, клон Габрово, 15 

участници, под ръководството на проф. Л. Лазов – 

RTA, Латвия. 

 

   Други дейности  член на Управителния съвет на Съюза на 

физиците в България (СФБ), подпомагащ  

популяризацията на физиката и PR, както и 

работата в средното образование по физика и 

астрономия и в Габрово, Севлиево, Ловеч, Велико 

Търново. 
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Информация за приноса за подобряване на 

материално- техническите условия 

В кабинета ми (стая 212) се помещават: 

• справочна и методическа литература по Физика и 

астрономия;  

• нагледни средства за учебния процес; 

• мултимедиен проектор като техническо средство за 

обучение, бяла дъска; при нужда - личният ми лаптоп; 

програми и виртуални експерименти, средства за 

контрол на знанията. 
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Философия на преподаване 

Редица изследвания показват, че причините за отпадане от училище или 

невъзможността за реализиране в реални условия на завършващите ученици, са 

ниските образователни резултати и загубата на интерес към учебния процес. 

Физиката е в основата на всички технологии! В един учебен час 

активизирам колкото се може повече ученици, така че всеки един да е придобил, 

съгласно ДОС за УС, знанията и уменията: 

- Интелектуални, чрез които да планира и организира дейности, синтезира и 

анализира информация, задава въпроси, търси отговори и решения на всичко, 

което го интересува, аргументира мнения и т.н. 

- Социални, чрез които свободно да общува и представя знанията си, научава се 

да се самоконтролира, да бъде толерантен, да проявява разбиране към 

различните, да им оказва помощ, и др. 

- Практически, чрез които да наблюдава, планира, организира, експериментира 

чрез проба-грешка, конструира, отчита, обобщава резултати и др.  
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 Пример за философия на преподаване: 
• Прекалено очевидно (из „Животът е приказка“, Ж. Солер и М. Конангла, изд. Хемрес, 2015) 

   Разказват, че една сутрин Нострадин Ходжа увил едно яйце в кърпа, отишъл на градския площад 

и обявил на минувачите: 

   - Днес предстои важно състезание! Който познае какво е увито в тази кърпа, ще получи за 

награда яйцето, което е вътре. 

   Хората се спогледали, но Настрадин Ходжа продължил: 

   - Увитото в тази кърпа е с жълта като жълтъка сърцевина, около нея има бяла като белтъка 

течност и всичко това е поместено в лесно чуплива черупка. То е символ на плодородието и ни 

напомня за птиците, полетели към гнездата си. Е, кой ще ми каже какво се крие тук? 

   Всички мислели, че Нострадин Ходжа държи яйце в ръцете си, но отговорът бил толкова 

очевиден, че никой не искал да стане за смях пред другите. Ами ако не било яйце? Жълтата 

сърцевина може би сочела връзка със Слънцето, а бялата течност - току виж се окажела някаква 

алхимична съставка.  

   Нострадин Ходжа задал още два пъти въпроса, но никой не дръзнал да отговори. 

   - Всички вие знаехте отговора – обявил накрая той – но никой не посмя да го изрази с думи. 

Такъв е животът на нерешителните: отговорът е под носа ни, но тези хора търсят винаги най-

сложните обяснения и в крайна сметка си остават с пръст в устата. 

Само едно нещо прави невъзможна мечтата: страхът от провал! 
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