
 

 

 

 

1 

 

  
 

Асоциация на Кеймбридж училищата в България 
Създадена от издателство КЛЕТ България с подкрепата на Cambridge University Press 

Седалище: ул. Никола Тесла 5, сграда BSR II, ет. 4, 1574 София, ЕИК 175419337 
Тел.: (02) 843 20 70, www.cambridgeschools.bg 

 

Формуляр за номиниране в категория: Учител на 

годината  

За да направите номинация, моля влезте на: 
https://survey.alchemer.eu/s3/90390471/nagradi-2021 

 

Данни за кандидата 

Три имена: _________________________________________________________________ 

Дата на раждане: ____________________________________________________________ 

Домашен адрес: _____________________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________________________ 

Имейл: ____________________________________________________________________ 

Месторабота (училище, школа): _______________________________________________ 

Длъжност (заместник-директор, учител/възпитател – старши, главен...): _____________ 

Образование, специалност: ___________________________________________________ 

Учебни предмети, които преподава, в кои класове: _______________________________ 

Педагогически стаж (в години): _______________________________________________ 

Педагогически стаж в последното учебно заведени (в години): _____________________ 

Професионално-квалификационна степен: ______________________________________ 

 

Образователен процес 

 

Опишете досегашния си опит в сферата на образованието и мотивите Ви да станете 

учител – до 300 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

https://survey.alchemer.eu/s3/90390471/nagradi-2021
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Представете специфичен урок или проект, който сте разработили и преподали през 

последната година (фокусирайте се върху иновативните аспекти на урока или проекта, 

специфични стратегии и методи на оценяване. Обяснете как урокът или проектът е 

мотивирал и окуражил учениците. Представете урока или проекта като пример за 

преподавателската Ви дейност) – до 500 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Опишете постиженията на Ваши ученици за периода септември - септември 2019-2021 

г., с които се гордеете (на общински, областни, регионални, национални и 

международни състезания, конкурси и олимпиади) – до 500 думи 

____________________________________________  

____________________________________________   

 

Развитие на личностни и преподавателски качества 

 

Опишете професионалното си развитие. Моля, фокусирайте се върху опита си като 

преподавател, членство в професионални и съсловни организации, участие в уъркшопи, 

планове за развитие на професионалните умения и др. – до 300 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Придобити сертификати, допълнителна квалификация – до 300 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Получени персонални отличия и награди за периода септември - септември 2019-2021 

г. (ако е приложимо) – до 300 думи 

____________________________________________  

____________________________________________  

 

 

Учител на годината 
 

Опишете защо смятате, че Вие или номинираният за категорията „Учител на годината“ 

заслужава да спечели наградата? – до 500 думи 

____________________________________________  
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Снимка на кандидата: 

Приложете снимка в паспортен формат на светъл фон и с резолюция минимум 

1920x1180 

 

Допълнителни материали: 
Приложете материали, които илюстрират и допълват гореописаните качества и 

компетенции. Те могат да включват учебни материали, писма от ученици, колеги и 

родители, оценки на директора, презентации, уроци, сертификати или друга 

релевантна информация 


