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Лични данни

Лични данни

ИМЕ:                                       Мима Николова Стоянова
ДЛЪЖНОСТ:                           главен учител 
ПРЕПОДАВАН ПРЕДМЕТ :  английски език и литература
МЕСТОРАБОТА:                     ГПЧЕ “Екзарх Йосиф”, Разград
ОБРАЗОВАНИЕ:                     висше- магистър
СПЕЦИАЛНОСТ:                    Английска филология и    

български език
СЛУЖЕБЕН АДРЕС:               Разград, ул. “Вапцаров” 10
СЛУЖЕБЕН ТЕЛ:                    084 662 724

Мима Стоянова



Философия на 

преподаване

Философия на преподаване 1

В днешния глобализиран и високо технологичен свят,
преподаването на чужд език играе изключително голяма и
важна роля. От една страна, преподавателят по чужд език
помага на ученика да овладее чуждия език и го запознава с
култура различна от неговата, а от друга, посредством
разбирането и опознаването на другата култура , преподавателят
насърчава ученика да осмисли и преоткрие своя роден бит и
култура, както и да ги популяризира и обогати.

Освен това, доброто овладяване на чуждия език подготвя
ученика за неговия живот на възрастен като е гарант за
успешната му реализация. Затова моите усилия в учебния
процес са насочени към намиране на разнообразни и
резултативни практики, съобразени с индивидуалните
особености на всеки един клас като цяло, както и
индивидуалните особености на отделните ученици.

Ефективността на учебния процес е в пряка зависимост от
отношенията между учител- ученици. В своята работа се стремя
да изграждам спокойна атмосфера в класната стая, в която и аз и
учениците показваме взаимно уважение, което е предпоставка
за радващи резултати .



Философия на преподаване 2

Философия на 

преподаване

Заедно с усвоявнето на езика, в своята преподавателска
работа се стремя да насърчавам учениците активно да
мислят по въпросите, които се разискват както и да
изразяват и отстояват своето мнение.

На базата на урочния материал, обръщам внимание на
изграждането на нравствените ценности на учениците,
което е предпоставка на израстването им като съвестни
граждани на страната.

Не на последно място , в процеса на обучение се стремя
да провокирам познавателната активност на учениците,
като правя междупредметни или междукултурни
връзки.

В работата си като преподавател по чужд език се старая
да отговоря на очакванията на учениците и активно
използвам в часовете мултимедия и интернет, защото
смятам, че учителите трябва да преподават на
учениците по начин, който е най-близко да тяхното
възприемане на действителността.



Квалификации

Квалификации

СУ „Климент Охридски” ЦИУРК, 

София и Британски Съвет

СУ „Климент Охридски” ЦИУРК, 

София и Британски Съвет

Квалификационен  4- седмичен  летен курс    за 

учители       /06.07-31.07 1992/ 

Квалификационен  2-седмичен  курс  за учители 

Ноември 1996

St. Patrick’s International College, 

London, UK

“The Salisbury School of English”,

Salisbury, UK

СУ „Климент Охридски” ЦИУРК, 

София и Британски Съвет

СУ „Климент Охридски” ЦИУРК, 

София и Британски Съвет

Comenius 1 Contact Seminar , Sofia

2-седмичен чуждоезиков квалификационен курс по 

програма Сократ- подпрограма Коменски 2.2 Лингва          

29.07-12.08.2000             

2- седмичен чуждоезиков квалификационен курс по 

програма Сократ- подпрограма Коменски 2.2 Лингва          

02.07-13.07.2001  

Квалификационен   курс  за учители по английска 

литература   08.07-12.07 2002

Квалификационен   курс  за учители по английска 

литература   август  2002

“Languages and new technologies”              

30.11-04 12. 2005

Департамент за информация и 

усъвършенстване на учители , гр. 

София

Национална учителска 

конференция, Пловдив 2009

Учителска конференция” Училището –желана 

територия на ученика”  - удостоверение # П/2 

03.02.2009 , брой кредити 1,5

” Училището –желана територия на ученика”  -

презентация на тема:  Педагогически техники върху 

примера на „Разказ на продавача на индулгенции” 

от Джефри Чосър



Постижения

 Публикации  - http://poi2007br7.hit.bg/Mima_Stoianova.htm

 Филмиране на Разказ на Продавача на Индулгенции
(филмчето е  качено в YouTube на адрес:   
http://vbox7.com/play:1ad3e37b )

 участие по програмата Успех 2011/2012 - Арт Клуб +++
(драматизация на драмата  Крал Лир от Шекспир), 

която е качена на сайта на гимназията
http://940808.wix.com/artclub

Постижения

http://poi2007br7.hit.bg/Mima_Stoianova.htm
http://vbox7.com/play:1ad3e37b
http://940808.wix.com/artclub


Who were the next 

conquerors?

When did they 

invade the isles?

Контакти

00 359 84 662 724, 
gpche_razgrad@abv.bg
mimi_stoyanova330@hotmail.com

Контакти

mailto:gpche_rz@infotel.bg


Thanks for watching !

Мими Стоянова
ГПЧЕ “Екзарх Йосиф”
Разград


