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Лична информация:

Име: Милена Руменова Тонина

Дата на раждане: 05.10.1977 г.

Място на раждане: гр.Белоградчик

E-mail: mtodorova77@abv.bg

Семейно положение: Омъжена с едно
дете
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Образование:



Педагогически стаж:
-2 год.



Курсове за повишаване на педагогическата
квалификация:

- „Педагогика за развитието на творческо мислене - лаборатория“ -рег.N

2337/25.05.2021 г.

- „Импровизационни и творчески подходи за изграждане на 

приобщаваща и мотивираща образователна среда“-рег.N

2874/26.11.2021 г.

- „Изследователският подход в обучението по математика в начален 

курс“-рег. N 10833/2022 г.



Вътрешна квалификация:

-„Визия за бъдещето” по проекта BEACON - Bridging European and Local Climate 
Action (”Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво”) –
13.10.2020 г.;

-„Развитие на позитивна училищна култура“ – 17.11.2020 г.;

-„Изграждане на включваща среда. Социално-емоционално учене“ – по лидерска
програма за училищно развитие – „Училище за пример“ – 22.06.2021 г. ;

-„Изготвяне на педагогическо електронно портфолио“  -13.09.21 г.;

-„Нови и важни промени в нормативната уредба“ - 18.09.21 г.;

-„Методически насоки за обучение в дигитална среда“ – 19.09.21 г.;

-„Как да пестим енергия в училище?” - 12.10.21 г. 

-„ Екипно учене и сътрудничество между учителите “-15.02.22 г.

-„Курс “STEM в училище - приложни и интердисциплинарни методи в 
образованието по науки” -19.04.22 г.



Философия на
преподаване

Намиране на достъпен
и разбираем език за

достигане на
учителските послания

до децата

Идентифициране на
силните страни у 

децата и помощ при
развитието им

Усъвършенстване на
знаниятя и опита на

учителя

Включване на всички
ученици в учебния

процес

Принципност на
учителя и излъчване

на респект и 
спокойствие

Личният пример на
учителя е от основно

значение



Цели и стратегии: Самоподготовка-създаване на 
възможности за успешно преминаване в 
следващ клас и преодоляване на 
трудностите в усвояване на учебния 
материал;добра организация на 
часовете и проследяване резултатите на 
учениците;

Занимания по интереси-организиране 
свободното време на учениците така,че 
те да разгърнат въображението и 
творческата си свобода;да обменят 
знания и опит

Основна цел:

Повишаване качеството на 

образователно-възпитателния 

процес и развитие на ключови 

компетентности и умения за 

живота,които са необходими 

за съвременните ученици



Занимания по интереси



Бъдещи планове:

Пета професионално-
квалификационна степен

Участие в квалификационни курсове
и обучения



"Работата на учителя е да накара
учениците си да прозрат в собствената
си вътрешна сила и жизнеспособност."

Джоузеф Кембъл

“Учителите държат бъдещето на народа

в ръцете си”

П. Р. Славейков



Благодаря за 
вниманието!


