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Име, презиме, фамилия: Катя Йорданова Бонева 

Образование: Висше – ШУ ”Епископ Константин Преславски”- 

гр. Шумен  

Специалност: Предучилищна педагогика и начална училищна 

педагогика  

ОКС: Магистър 

Квалификационни курсове: 

 Удостоверение за обучение на тема ”Интерактивни 

методи на обучение” 



 Удостоверение за обучение на тема ”Законът за 

предучилищното и училищно образование и реформата на 

образователната система през призмата на 

образователната институция” 

 Удостоверение за обучение на тема ”Използване на 

интерактивна технология ”Енвижън”-един компютър, 

много мишки” 

 Удостоверение за обучение на тема ”Водене и 

съхранение на задължителната документация-изисквания 

на ЗПУО и ДОС” 

 Удостоверение за обучение на тема ”Компютърно 

моделиране. Идеи, принципи реализация” 



 Удостоверение за обучение на тема ”Професионално 

портфолио-инструмент за повишаване постиженията на 

детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността 

на учителя” 

 Удостоверение за обучение на тема ”Планиране и 

организация на квалификационната дейност в 

образователната институция. Атестиране на 

педагогическите специалисти” 

 Сертификат за обучение на тема ”Работа с електронни 

учебници и интерактивни технологии в началното 

училище” 



 Сертификат за обучение на тема ”Обучение на 

педагогически специалисти за превенция на училищното 

насилие, агресията и други негативни прояви” 

 Сертификат за обучение на тема ”Интерактивни методи 

на преподаване” 

Участия в конкурси, олимпиади, състезания: 

 Сдружение на българските начални учители-грамоти за 

достойно представяне и показани резултати в състезанията 

„Аз и числата”-2017г.-4 ученика 

„Аз и буквите”-2017г.-4 ученика 

„Аз, природата и светът”-2017г.-2 ученика 

„Аз рисувам”-2017г.-1 ученик 



 Община Ген. Тошево, Общински младежки съвет ,ЦПЛР-   

грамота за участие в „Празник на таланта”-2016г.-2 ученика 

 Община Ген. Тошево, Народно читалище ”Светлина 

1941”- поощрителна награда в конкурс за рисунка 

”Голямата усмивка“ - 2017г.-1 ученик  

 

Проектна дейност:  

           Ръководител на група с обучителни затруднения „В 

света на числата“ по проект „Твоят час“ 2016 – 2017г. 

 

Компютърни умения: 



 Работа с Windows, Microsoft Office Word, Microsoft 

Office Power Point,иновативни технологии и продукти  

 

Извънкласна и училищна дейност: 

 Участие в организиране и реализация на общо 

училищни мероприятия и празници 

 Организиране на тържества и мероприятия с класа 

 Подготовка и провеждане на честванията на патронния 

празник на училището 

 Активно участие в Националната седмица на четенето 

 Ежегодно включване в Международния ден на 

толерантността 



 Ежегодно включване в мероприятия, посветени на 

Седмицата на гората 

 Посещения на театрални постановки 

 Съвместни мероприятия с градската библиотека 

 Екскурзии 

 

 

 
  

                                                  

    



 

 

 

 


