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Поликсена Райнова Момчилова
Учител  по Биология и здравно 

образование и Човекът и природата





Лични данни

 Родена: 
11.07.1957г. село 
Слатина, област 
Ловеч



Образование:
 Шуменски университет 

„Константин Преславски” –
Биология, втора специалност 
Химия 

 Степен: Магистър 

 Квалификация: 5 ПКС 



Трудов стаж
Започнах педагогическия си стаж в ОУ 

“Христо Ботев” с. Дойренци, обл. 
Ловешка от  01.09.1980г. -
01.09.1984г.

От 01.09.1984г. до сега съм учител по 
Биология и здравно образование в 40 
СУ “Луи Пастьор” гр. София. 

Заемана длъжност: Старши учител по 
Биология и здравно  образование 

 Педагогически стаж: 40 години



Мотивация 
 Изборът ми за професия учител е 

продиктуван от няколко причини:

 Работата с млади хора;

 Даването на знание е 
получаване на знание;

 Усещане за пълноценност;

 Допринасяне за развитието на 
обществото;



Философия на преподаване

В моята педагогическа дейност се стремя 
моите ученици да разбират:

основните понятия, закони и закономерности, 
водещи идеи на биологичната наука;

научните основи на здравословния начин на 
живот;

ролята на учениците в опазването на природата 
и на средата, като цяло, ролята   на биологията и 
на средата, като цяло.





Методи на преподаване
Биологията е една от най-динамичните 

области на човешкото познание, в която 
информацията много бързо се обогатява. Това 
налага в обучението да използвам:

Интерактивни и иновационни методи в 
обучението;

Моделиране на биологични структури и процеси;

Осъществяване на междупредметни връзки  

Провеждане на лабораторни занятия

Изработване от учениците на презентации, 
реферати и доклади.





Квалификации
 Квалификационен курс по Биология ЦИУУ -

07.10.1996г. - 18.10.1996г.

 Квалификационен курс по Биология ЦИУУ -
16.12.96г. - 20.12.1996г.

 Квалификационен курс по Биология ЦИУУ -
05.05.1997г. - 16.05.1997г.

 Информационни технологии в обучението-
компютъра, като техническо средство за 
обучение и презентации - 30.09.2003г.



 Задачите, като средство за усвояване на 
знание и формиране на умения и тяхната 
диагностика -19.12.2007г.

 Генетични процеси - 16.01.2010г.

 Обучение в тестови практики за учители по 
КОО “Природни науки”-24.02.2010г.

Завършено обучение на оценители на тестови 
задачи със свободен отговор по биология и 
здравно образувание – 2010г. 



Водещи направления в Биологията от -
23.02.2012г.

 Позитивна педагогическа среда в 
образуванието – 15.07.2017г.

 Професионален стрес – практически техники 
за превенция и справяне със стреса на 
работното място - 19.02.2018г.

 курс по „Методика на обучението по 
безопастност на движението по пътищата в 5-7 
клас“, 2019г.



„Иновативни техники за утвърждаване ролята и                    
авторитета на учителите и образователните 
институции с цел създаване на позитивна 
образователна среда и мотивация за учене. 
Пълноценно въвличане на семействата в 
процеса на обучение и възпитание“ 2020г.

 „Педагогики за развиване на творческо мислене 
- лаботория“, 2021г. 



Други дейности

 Носител на 
почитен знак на 
Столична община 





Работа по време на час















Бъдещи планове
Обогатяване на учебния процес с интересни факти и 

занимателни задачи. 

Формиране на положителни нагласи към ученето като 
ценност. 

Опазване живота и здравето на учениците.




