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ЧАСТ 1   РЕЗЮМЕ 

 Казвам се Пенка Христова Макавеева. Живея в гр. Койнаре, 

общ. Червен бряг, обл. Плевен. 

 Старши учител съм по български език и литература в СУ 

“Христо Смирненски” 

 Националност: Българска 

 Образование: Висше 

 Дата на раждане: 16 октомври 1960 година 

 

 



ЧАСТ 1   РЕЗЮМЕ 

 Имам 33-годишен педагогически стаж. 

 Започнах учителската си кариера в НОУ ”Христо Ботев”, 

село Глава, общ Червен бряг през септември 1981г. 

 През септември 1982г. се преместих в ЕСПУ “Христо 

Смирненски”, гр. Койнаре, общ. Червен бряг, където с 

прекъсване (между 1984 – 1987г.) работя и досега. 

 В СУ “Христо Смирненски”, гр. Койнаре съм старши учител 

по български език и литература. 

 Преподавам в гимназиалния и в прогимназиалния курс. 



1.1. Образование 

 Между 1978г. и 1981г. учих в Институт за подготовка на 

учители в ІV – VІІІклас “Дочо Михайлов”, гр. Силистра, който 

завърших със Свидетелство за полувисше образование и 

учителска правоспособност №2325 от1981г. 

 Между 1982г. и 1987г. завърших, първоначално учейки 

задочно, впоследствие премествайки се в редовна форма на 

обучение, пълния курс на ВТУ “Кирил и Методий”, гр. Велико 

Търново по специалността българска филология с Диплом за 

завършено висше образование № 002710 / рег. № 13090 от 

1987г.  

 

 

 

 

 

 



1.2.Удостоверения и 

сертификати 
 1. Удостоверение №15-3243/01.07.2007г. за завършено 

обучение на тема “Базови и специфични компютърни 

умения” 

 2. Сертификат №203/109 за завършен семинар на тема 

“Разработване на проектно предложение за финансиране 

на структурните фондове, проведен на 25.03-24.03.2010г.  

 3. Сертификат №201103051751 за участие в практически 

семинар на тема “Мениджмънт на класа като образователна 

и работна среда” от 03.05.2011г.  

 4. Сертификат №570 за преминато обучение за работа в 

мултикултурна среда о Сертификат т 13.10-17.10.2011г. 

 5. Сертификат №2245/17.06.2012г. за участие в обучителен 

курс на тема “Стратегии за работа с “проблемните” деца” 

 



1.2.Удостоверения и 

сертификати 
 6. Сертификат №ТР 620/2012 за участие в тренинг на тема 

“Прилагане на количествени и качествени индикатори за 

бърза диагностика за насилие върху дете” от30.11.2012г. 

 7. Сертификат №4753/07.04.2013г. за завършен обучителен 

курс на тема “Подходи и методи на работа в мултикултурна 

среда”  

 8. Сертификат №4817/07-04.2013г. За завършен обучителен 

курс на тема “Интерактивна технология за образование в 

мултиетническа среда” 

 9. Сертификат №ТР 165/2013 за участие в тренинг на тема  

“Общуване с учениците” 

 10. Сертификат №ТР 213/2013 за участие в тренинг на тема 

“Тормоз и неговото ограничаване”  

 



1.2.Удостоверения и 

сертификати 
 11. Сертификат №КПС-ВУО-8612 за успешно преминат 

квалификационен курс на тема “Обучение на педагогически 

специалисти за формиране на знания, умения и 

компетентности за оценяването на учениците” от 

01.08.2014г. 

 12. Сертификат №28542 за участие в практически семинар 

на тема “Формиране на функционална грамотност на 

учениците чрез урока по български език и литература” 

 13. Удостоверение за преминат курс на тема “Обучение на 

преподаватели по БЕЛ за работа с електронно базирани 

платформи при подготовка на учениците за явяване на НВО 

и ДЗИ” от 2015г. 

 14. Сертификат за работа с образователен софтуер 

“Envision” от 03.2016г. 

 

 



1.2.Удостоверения и 

сертификати 
 

 15. Сертификат №547-66 от 06.04.2016г. за завършено 

обучение на тема “Интерактивни форми и методи за работа 

в мултикултурна среда” 

 16. Удостоверение №58/12.11.2017г за преминат курс на 

тема “Обучение и грижа за децата и учениците със 

специални образователни потребности”  

 17. Удостоверение №2573/06.12.2017г. За участие в 

присъствена форма на обучение на тема “Четивна 

грамотност на учениците и оценяването  PISA 2018г. 

 



ЧАСТ 2: ФИЛОСОФИЯ НА 

ПРЕПОДАВАНЕ 

  И аз, подобно на много други, вярвам, че на образованието 

не бива да се гледа единствено през призмата на 

утилитарното, акцентирайки върху социалната адаптивност и 

стремежа към добра социална перспектива, а с убедеността, 

че то може много повече – да моделира моралните 

императиви на ученика, да помогне за усвояването на 

доминиращата в обществото аксиологична система, с една 

дума, въздействайки директно и индиректно, да превърне 

биологическия индивид в пълноценна човешка личност. Или 

поне да помогне. 

  Ясно е, че това може да се случи единствено ако учителят 

приема професията си като призвание, а всекидневната си 

дейност като мисия, понякога трудна, понякога не дотам 

благодарна, но благородна и необходима. 



ЧАСТ 2: ФИЛОСОФИЯ НА 

ПРЕПОДАВАНЕ 

  Усещането, че през последните десетилетия ценности, 

възприемани доскоро като базови за обществото, ерозират, 

споделям и аз. Особено болезнено, по разбираеми причини, 

приемам срива на мястото на образованието в ценностната 

йерархия на българина противно на публичното говорене и на 

логиката, диктувана от инвазията на високите технологии в 

бита ни. 

  Недотам високата мотивация за учене у масовия ученик кара 

много от нас да търсим всякакви начини за превръщане на 

ученето в забавление. Да се облекчи процесът максимално е  

полезна и продуктивна тенденция, срещу която никой не би 

възразил.  

 

 



ЧАСТ 2: ФИЛОСОФИЯ НА 

ПРЕПОДАВАНЕ 

     Дълбоко убедена съм обаче, че учениците трябва да имат    

нагласата, че ученето е труд и към него трябва да се 

подхожда с нужната сериозност и отговорност и че само по 

този начин то ще им осигури очакваните позитиви в живота.  

        Приемам, че тази нагласа е основополагаща за 

постигането на спомената по-горе фундаментална цел на 

образованието.  

    



ЧАСТ 3: ОТГОВОРНОСТИ НА 

УЧИТЕЛЯ/УЧЕБНА ПРОГРАМА 
  През настоящата 2017-2018 учебна година преподавам 
български език и литература в девети, десети и дванайсети 
клас. 

   Водя и часове по РП/УП – А в шести клас. 

   За първи път ми се налага да влизам и в часовете по 
психология и логика в девети клас. Подготовката на уроците и 
преподаването им изисква съответно повече време и усилия, 
но нетърсеното съвместяване на  учебните дисциплини се 
оказа плодотворно за и двете, давайки ми психологически 
задълбочена аргументация при литературния анализ и богат и 
впечатляващ илюстративен материал в часовете по 
психология. 

 

 



ЧАСТ 4: ОБРАТНА ВРЪЗКА 

      Давайки си сметка за значимостта на наличието на 
континиум при подготовката по български език и 
литература, се опитвам да създам у учениците си навици за 
редовна и системна подготовка.  

        Под формата на рецензия при оценяването на 
аргументативен текст отбелязвам силните и слабите страни 
на създаденото. 

        При оценяване на тестови изпитвания винаги  запознавам 
учениците с критериите, прилагани при формирането на 
цифровата оценка на работите им. 

        При наличие на несъответствие между очаквана и 
получена оценка изясняваме причината за разминаването и 
след като всяка страна е изложила доводите си, достигаме 
до съгласие за максимално адекватнато оценяване. 

         

 

 
 



ЧАСТ 5: БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ 

 да продължа повишаването на компетентностите си по 

въпросите на функционалната грамотност на учениците; 

 да посетя обучения за повишаване на квалификацията; 

 да защитя ПКС;  

 да потърся нови и по-ефективни форми на интеграция 

между психологията и литературния анализ. 

 



ЧАСТ 6: САМОНАБЛЮДЕНИЕ 

         В часовете по български език и литература се стремя да 

дам на учениците си не просто грамотност – правописна, 

пунктуационна, стилистична, да формирам езиков усет и 

знания за литературните процеси, но и да развивам 

способността им да интерпретират фактите, стремежа им 

да ги оценяват от своя гледна точка, да стимулирам 

нуждата им да мислят самостоятелно и критично. 

         Не всички успяват в еднаква степен, но съм убедена, че 

дори само формираната потребност да защитават 

идентичността си чрез отстояване на собствено мнение, 

което се стараят да формулират и аргументират адекватно, 

е важна крачка в посока успешна социална реализация на 

достойни, уважаващи себе си и другите хора.  



Информация за връзка: 

 

 E-mail:makaveewa_p@abv.bg 

 

GSM 0898492069 

 

  


