
Мария Георгиева Абаджиева
Това е моята витрина на професионални постижения. Тя е винаги отворена, защото съм 
от учителите, които са готови за нови предизвикателства. Te ни правят по-ефективни 
там, където е нашето място – класната стая те ни доближават до онези, към които е 
насочена нашата работа – учениците.Гордея се  с училището ,което съм завършила, с 

преподавателите, които имах, с колегите, от които съм се учила и винаги съм се 
стремила да съм достоен продължител на най-добрите традиции в образованието, а 

също да търся пътя към техните сърца. Добре дошли! 
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УЧИЛИЩЕ

КЛАСОВЕ

Профилирано обучение и ООПза 11 Б и 12 А клас,ООП за 11 В и 12 Б

Eдинадесети клас / Дванадесети клас /

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

Руски език /

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

Програма „Без свободен час“ /

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ



ИЗБИРАЕМ МОДУЛ :"СТРАНОЗНАНИЕ  И КУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ НА РУСИЯ"

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

22 СОУ

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

73 СОУ с преподаване на руски ез.София

Завършила съм 73 СОУ  гр. Софиякато руска гимназия през 1981год.с медал за отличен 
успех. 

БАКАЛАВЪР

ИДНУ със специалност НУП

Специалност НУП

МАГИСТЪР

СУ

Завършила съм Славянския факултет на Софийския университет "Св.Климент 
Охридски"(1988-1993г)със специалност руска филология.

Педагогически стаж



НАСТОЯЩА РАБОТА

Старши учител по руски език

Преподавам на ученици от 11 и 12 клас профилирана подготовка и ООП с избираем модул 
"Странознание и културни традиции на Русия" в 203 ПЕГ "Св.Методий" гр.София.

01/09/1984 - 18/10/2019

Начален учител, Старши учител в гимназиален етап,учител в частен образователен 
център от 2019г.

Умения и компетенции
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Емпатия /

Комуникативност, умение за работа в екип, с подчертано отношение на внимание към 
проблемите на  родители и ученици.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Организираност, усет при подчертано трудни ситуации.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с интерактивна дъска , мултимедия и ултра късофокусен проектор.

КОГНИТИВНО-БАЗИРАНИ КОМПЕТЕНЦИИ



Организиране на среда , стимулираща развитието на учениците вкл. и опит от частната 
образователна сфера.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Като начален учител съм организирала множество тържества, състезания, викторини, 
пиеси, летни занимални,екскурзии, кой то опит винаги  ми е помагал и в работата с по-

големите.

Квалификации и обучения
КУРС

28/07/2000

Едномесечен курс по методика на преподаване на руска литература в средните училища 
като първи чужд.

КУРС

03/04/1998

Едноседмичен курс в гр.Братислава по методика на преподаване на руски език в начален 
курс в училища с преподаване на руски език като първи чужд.

КУРС

00/00/0000

Курс за повишаване компютърните компетенции



СЕРТИФИКАТ

31/05/2011

Сертификат  от фирма "Британика " за успешно положен изпит за покриване ниво на 
владеене  на английски език В 2+

ДИПЛОМА

23/10/2017

СУ "Св.Климент Охридски" гр. София  ДИУУ №017594Пета професионално 
квалификационна степен

СНИМКИ (5)

квалификации и обучения
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Информация
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Искам учениците от  11.-12. клас ,на които преподавам, да станат отговорни и мислещи 



млади хора, успяващи да преценят правилно всяка ситуация, в която попадат, да 
избягват подражателството и да отстояват родолюбиви и хуманни ценности. Във връзка 

с развитието на новите технологии и промените в ученическата психика и интереси, в 
горна образователна степен се променят и педагогическите похвати, които използвам в 
различните години от преподавателския си стаж. Смятам образованието за ценност и 

чрез преподаването си се стремя да убедя в това и учениците си. Изключително 
непрофесионално е фамилиарниченето между учител – ученик, учител – родител. Считам, 

че ролята ни на учители, формиращи личности, надскача конкретния предмет и е 
приоритетна за мен.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Според мен добрият учител трябва да умее да съчетава според нуждите и целите на 
уроците си както традиционните методи на преподаване, така и модерните методи, 

защото съвременните ученици в средна училищна степен се вълнуват от съвременните 
ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и 

вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички форми на 
преподаване, които водят до това, са добри и ползотворни щом вниманието на учениците 

е съсредоточено върху дейностите в класа.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Доверието, което трябва да съществува между родителите и педагогическия екип, е 
едно от основните и важни за нас условия, за да има ползотворна и ефективна работа. 

Доверието между учители и родители дава възможност родителите спокойно да 
споделят с нас проблемите на децата си и учениците да споделят своите. При 

разрешаването на много от проблемите се постигат положителни резултати, за което 
учителят получава благодарност от родителите. Вярвам, че в този свят на трудни 

човешки взаимоотношения и унижение към професията на  учителя, има хора, които 
оценяват усилията и труда ни. Убедена съм, че човек получава това, което дава. Когато 

си добронамерен и разрешаваш проблемите в разговор ,нещата се получават  много 



добре. 

УСПЕХ НА УЧЕНИЦИТЕ

Множество награди на мои ученици на олимпиади, матури и на изпита ТРКИ - сертификат 
за владеене на руски език. Най- добро постижение на ученици от 73 СОУ беше през 

2011/2012година, когато от 23 ученици , явили се на изпит за сертификат ТРКИ към МГУ, 
22 получиха сертификат В2, а една ученичка - С1.Същата получи стипендия за следване в 

Москва в МГУ "Ломоносов".Групата беше аплодирана от гостите в Аулата на СУ.Сред 
гостите бяха зам.ректорът на СУ, шефът на отдел култура към посолството на Руската 

федерация, завеждащия отдел "Руски език"към РКИЦ, Светлана Шаренкова и др.гости.И 
този успех бе постигнат от ученици , изучаващи езика като втори чужд.Това беше 

награда и за всички колеги, работили в прогимназиален етап с тези ученици, както и за 
добрата традиция, която 73-то училище в изучаването на руския език.

БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Бъдещите ми планове включват и в новото си училище да работя за запазване на 
интереса у учениците ми към руския език и култура.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Най-силната ми страна като учител е поемането на нови предизвикателства.Какво бих 
променила в работата си? Всяко нещо, за което виждам че не работи при учениците. Нови 
стратегии за преподаване.  Мотивация на учениците. Ако това което се случва в класната 
стая е интересно и вълнуващо за тях, те ще са мотивирани да продължават да работят. 


