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Общи данни 
Фамилия  

Имe, Презиме, 

Гражданство    

Кожухарова 

Илияна Минкова 

България 
Дата на раждане 07.07.1959 

Образование 

Диплома №, 

дата на завършване, 

специалност 

Квалификация 

Учителска правоспособност 

Висше 

Серия  B 81 № 0046851981 г. 

1981 г. 

Обща история 

Магистратура 

С право на преподаване в горен курс на обучение 

Общ трудов стаж 

Педагогически стаж от ......._ 

Педагогически стаж в текущото 

учебно заведение 

36 години 

36 години 

12 години 

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  

Личен e-mail: Kojouharova59@gmail.com 
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Общи данни 
Заемани длъжности Старши учител по  История и цивилизации 

Професионално- 

квалификационна степен  

Магистър  

II ПКС 

Специализации Свидетелство за завършена следдипломна специализация -№87-

1991 година 

Квалификации Удостоверение за II ПКС №8756 -1991 година 

Награди За професионални и творчески успехи през 2005 г. и 2015 г. 

За професионални постижения 2017г 

Номинация в  XXI общински конкурс „Учител на годината“- 2018г. 

за постигнати успехи и значими резултати в направление 

„Хуманитарно образование“  

Участие в други 
организационни форми на 
обучение 
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Обучение и квалификации форми 
1. Дати (период на обучение) 1977-1981 г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“  

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

История  

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Магистър 

2. Дати (период на обучение) 1985 г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Варненски департамент за професионална 
квалификация на педагози 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

История 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Формиране на методологически умения в обучението 
по история  4 



Обучение и квалификации форми 
3. Дати (период на обучение) 1989-1991 Г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий  „ 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

История на България през епохата на Възраждането 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Следдипломна квалификация  със защита на тема „ 
Българско централно благотворително общество“  
 

4. Дати (период на обучение) 1991 г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий  „ 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

История  

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

II ПКС 
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Обучение и квалификации форми 
5. Дати (период на обучение) 2017 г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Институт за следдипломна квалификация- отделение 
при УНСС 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Проектно базирано обучение по гражданско 
образование 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Удостоверение 

6. Дати (период на обучение) 2018 г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

КЕЙСИЕМ  ЕООД / гр. София 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Възможностите на електронните учебни ресурси на 
mozabook за постигане на ефективен  учебен  процес 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Удостоверение 
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Обучение и квалификации форми 
8 Дати (период на обучение) 2018г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

РААБЕ 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Иновативни форми и методи за оценяване на 
постиженията на учениците в обучението по история и 
цивилизация и гражданско образование 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Удостоверение 

9 Дати (период на обучение) 2019г. 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

МОН  / НЦПКПС 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Обучение на учители, преподаващи по история и 
цивилизации в 10 клас по новата учебна програма 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

Удостоверение 
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Обучение и квалификации форми 
10 Дати (период на обучение) 2018г 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

ТУ- Габрово Център за следдипломна квалификация 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Стрес и дистрес, техники за справяне, Бърнаут синдром 

Наименование на завършена и/или 
придобита квалификация  

15.04.2019г. 

11 Дати (период на обучение) РУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе /Център за продължаващо 
обучение/ 

Име и вид на обучаващата и/ или 
образователната институция 

Методика на обучението по безопасност на движението 
по пътищата в VIII- XII клас 

Основни предмети/ застъпени 
професионални умения / тематика 

Удостоверение 
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Учебни предмети, по които преподава 
педагогическият специалист 

 

Учебни предмети от общообразование 
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• История и цивилизации 



Документи за практическото приложение на 
усвоените знания и придобитите умения 

• Добри практики 
• Сертификат 1 

• Сертификат 2 

• ......................... 
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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 

• Участие на ученик в  X-та национална олимпиада по История 
и цивилизация 2017г. 
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Доказателства за постиженията, отразяващи 
успехите - лични и на учениците 

 

• Грамота: 3-то място на Йоана Коева /11клас/ 

За участие в I-ви национален  ученически 
конкурс „Времена и будители“ 

 

• Снимка 2  
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Доказателства за постиженията, отразяващи 
успехите - лични и на учениците 

• Грамота за I – во място в общинско 
ученическо състезание на тема : „ 140 
години от Руско-турската освободителна 
война на отбора на ПТГ „Д-р Никола  
Василиади“ гр. Габрово 2018г. 

 

• Снимка 2  
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Доказателства за постиженията, отразяващи 
успехите - лични и на учениците 

• Грамота и благодарност за участие в 
междуучилищен конкурс: «Познавам ли 
историята на моето училище и неговите 
благодетели» , организиран от НАГ 

 

• Снимка 2  
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Доказателства за постиженията, отразяващи 
успехите - лични и на учениците 

• През учебната 2017г. Ангел Стефанов Стефанов от 12 клас се класира за 
националния 

• кръг на олимпиадата по История и цивилидация, а Йонна Коева от 11 зае трето 
място 

• на националното състезание «Времена и будители» /.През 2015г.в училището се 

• обнови и поддържа музейна експозиция. Организирана беше кръгла маса 
съвместно с 

• ТУ и други училища относно дарителите за образование в Габрово. 

 

• Снимка 2  
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Участие в програми и проекти 

• Участие в Програма „Осигуряване на 
съвременна образователна среда“ 

• Модул „Културните институции като 
образователна среда“ 

17 



Обосновка за избор на учебник и учебни 
помагала 

Учебниците по история и цивилизации в 8, 9, 10 клас на издателство 
„Просвета“. 

Достъпни и придружени с електронен вариант 
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Работа в педагогически колектив, в методични 
направления, с ръководството или с външни 

звена 
Съвместни инициативи с колеги от 
текущото училище 
  

Инициатива „Осинови паметник“ съвместно с 
Цветанка Генчева 

Съвместни инициативи с колеги от други 
училища 
  

Съвместни инициативи с неформалния 
сектор 
  

  

Съвместни инициативи с училищно 
настоятелство 
  

  

Други дейности   
19 



Информация за приноса за подобряване 
на материално- техническите условия 

• наличие на технически средства за обучение/ мултимедиен проектор, 
наличие на компютър и компютърни средства за обучение/  

• мултимедийни електронни учебници аудио и видео техника, 
дидактически материали, 
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Философия на преподаване 

Професията на учителя е призвание, компетентност, признание. На първо място е 
любовта и хуманността. Да обичаш учениците, да виждаш как порастват, как се 
развиват, как стават по-способни, по-компетентни и по-силни. Нужно е и умение да 
се превъплащаваш във всякакви роли, да си актьор, психолог, съветник, дипломат, 
родител, съдия, мениджър. Нужни са големи нерви, много търпение, такт, повече 
толерантност и добро отношение към учениците и родителите. Компетентността на 
учителя винаги предизвиква респект и уважение, а удовлетворението идва с 
добрите резултати и усмивките в очите на учениците. Уважението учител - ученик се 
запазва във времето като между добри познати и приятели. 

21 



Ефективност 

През дългите години на преподаване съм преминала от репродуктивния 
стил към диалогичния и т.нар. мониторинг стил – да наблюдавам учението, 
свързано с мотивиране, стимулиране, коригиране, контрол и оценка. 
Търсенето и използването на различни методи мотивира учениците. 
Използвам възможностите на ИКТ, което прави учениците да участват по-
активно в учебния процес, работата е по-динамична и това води до 
повишаване на техния интерес. Модерната база, дигиталните технологии и 
иновативни практики са средства, но без вдъхновението на учителя, без 
неговата компетентност, комуникативност, менторски и педагого-
психологиски умения тази среда губи своя смисъл. Старая се не само 
учениците да се учат от мен, но и аз от тях. Процесът е двустранен. 
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