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МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И СЪВРЕМЕННОСТТА

Нели Минкова
Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив

Казвам се Нели Славилова Минкова, 
старши учител в Професионална гимназия 
по електротехника и електроника (ПГЕЕ) 
– Пловдив. 

Завършила съм Пловдивския универси-
тет ,,Паисий Хилендарски“, специалност 
,,Българска филология“. Придобила съм I 
квалификационна степен. Имам 24 години 
педагогически стаж, като 22 г. съм препо-
давател по български език и литература в 
ПГЕЕ – Пловдив. Базов учител съм към 
Пловдивския университет ,,П. Хилендар-
ски“ повече от 15 години и се гордея, че 
много наши възпитаници завършват не 
само инженерни, а и филологически спе-
циалности и се завръщат като преподава-
тели в нашето училище. 

Работата със студенти и ученици ме обогатява ежедневно. Интересувам се 
от информационно-комуникационните технологии и приложението им в обуче-
нието с цел развиване на трансверсални компетентности. Заедно с моите учени-
ци сме автори на множество интерактивни и иновативни уроци по литература. 
По този начин не само се усвояват знания, но учениците се превръщат в актив-
ни участници и партньори в часовете. Работата в екип, самооценката и оценка-
та на другия, толерантността и креативността са водещи в нашите занимания. 
Облачните технологии ни дават възможност за комуникация, необвързана с 
пространството и времето, осигуряват комфорт – и ние активно се възползваме.  

Младите хора са новатори, които трябва развиват своите умения не само 
в професионален, а и в житейски план. Но традициите са ни съхранили като 
народ – защо и ние да не изиграем ,,Многострадалната Геновева“ от ,,Под 
игото“? Миналото е добре утъпкан път към бъдещето – да го следваме и да го 
разширяваме!

Teacher`s Experience
Опитът на преподавателя
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Между традицията и съвременността

Автор съм на публикации за овладяване и формиране на трансверсални 
компетентности и използването на информационно-комуникационни техно-
логии (ИКТ) в процеса на обучение по български език и литература. С клуб 
,,Художествена самодейност“, чийто ръководител съм, редовно представяме 
драматизации на творби от западноевропейската и българската класика. През 
,,ролевите игри“ по-лесно се разбират произведенията, убедена съм в това, а 
и се забавляваме искрено.

Участваме в редица международни проекти. Като част от проект по про-
грама ,,Коменски“ наши ученици посетиха Република Хърватия, а по-късно 
бяхме домакини на Международен благотворителен концерт за набиране на 
средства за образование в Третия свят, в който се включиха партньорите ни от 
Италия, Финландия, Испания, Хърватия и Франция.

През следващите 3 години ще работим по проект на Европейския съюз 
,,Обучение без граници“, спечелен от ПГЕЕ – Пловдив. Той има за цел да 
формира:

– базови познания за същността на електронното обучение;
– знания за различните видове електронни ресурси и възможностите за 

тяхното приложение;
– умения за работа в различни СЕО (среди за електронно обучение) и ор-

ганизиране на обучителния процес в тези среди;
– умения за създаване и работа във виртуална класна стая.
Моята философия за образованието е, че светът се променя твърде 

бързо, за да си позволим да бъдем консервативни. Време е да сложим край 
на скуката в час.

Съчетавайки традиционното и модерното начало в часовете по български 
език и литература, съвременният учител постига по-високи резултати, прово-
кира интереса на учениците, дава им възможност да проявят творчество.

Да си преподавател, е предизвикателство и радост. Предизвикателство, за-
щото всичко в нашата работа се променя много динамично и ако искаш да си 
успешен, непрестанно трябва да се развиваш.

Радост е, когато осъзнаеш, че младите хора срещу теб са усвоили не само 
знания, но и част от твоя житейски опит. 
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