
В рамките на националния учени-
чески конкурс под надслов: „Съеди-
нението прави силата“ се провежда 
ежегодно и конкурс за учители. Кон-
курсът се провежда от Националния 
клуб „Родолюбие“ със съдействието 
на Министерството на образова-
нието, младежта и науката, Истори-
ческия факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски“, Синдиката на български-
те учители, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩО-
БЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Национал-
ния дворец на децата, Сдружението 
на преподавателите по история 
в България, Националния историче-
ски музей, Националния военноис-
торически музей, в.“Учителско дело“, 
в.“Аз Буки“.
В своя конкурсен материал Марияна 
Димитрова споделя своята педагоги-
ческа практика и възможността чрез 
извънкласни форми да формира у 
учениците чувство за национална 
принадлежност и уважение към 
историята.
„Реших да съчетая географията с ис-
торията в едно и да събудя интереса 
на учениците към нова форма за 
развитие на познание. Избрах из-
вънкласна форма на обучение с при-
ложение на интерактивни методи: 
работа в група, игрови елемент, 
презентация. Далеч от Родината, 
исках да се съхрани националното 

самочувствие на 
младите хора, да се 
засили обичта им 
към България и те 
да бъдат стимули-
рани към желание 
за учене и изяви.
„Моята мисия като 
учител е да търся 
и да давам на уче-
ниците познание!“, 
казва Марияна 
Димитрова. „Бях 
провокирана и от 

своята втора специалност, която 
не съм упражнявала от години, 
но интересът ми към исторически 
факти и събития не ме е напускал. 
Днес, когато хората са забравили 
своите ценности, не познават добре 
историята на своята родина, знание-
то е необходимо повече от всякога. 
Делото на славянските просветители 
е неразривно свързано с историята 
на България и Чехия“.
Марияна Димитрова е инициатор на 
различни извънкласни мероприятия 
в Българското училище в Прага.
През април 2011 г. тя организира 
провеждането на географско състе-
зание в БСОУ „Д-р П.Берон“, гр. Прага 
между представители на отбори 
от българското училище и чешко 
училище от Прага 6. С различни 
инициативи от две години в учили-
щето се отбелязва и Деня на Земята, 
красотата на българската природа 
и богатството на нашата планета.
„1200-годишнината от раждането 
на славянския апостол св. Методий 
и 1130 г. от кончината му ме про-
вокираха да възродя неговия дух, 
а животът и делото му да превърна 
в географска дестинация“.
Тази година Димитрова избира 
нетрадиционна форма – състезание. 
Чрез игровия елемент, присъстващ 
в състезанието, учениците имаха 

възможност не само да се забавля-
ват, но и лесно да научат истоиче-
ски факти и събития, да се гордеят 
с нашата уникална писменост, да се 
запознаят с културата на страната, 
в която живеят – Чехия, да видят 
архитектурни забележителности 
и статуи на Св.св. Кирил и Методий 
от Прага, Велеград, Родхощ, Микул-
чице, както и да обогатят знанията 
си в областа на географията, истори-
ята, литературата, изобразителното 
изкуство.
Състезанието доказа, че междуп-
редметните връзки на географията 
с историята, литературата, изобра-
зителното изкуство, умело съчетани 
с информационните технологии, 
водят до по-лесно възприемане 
на знанията от учениците. Статия 
за проведеното на 20. 04. 2015 г. 
в БСОУ „Д-р Петър Берон“ състеза-
ние публикувахме в бр. 1/2015 на сп. 
„Българи“.

Мария Захариева

„Моята мисия като учител е да търся 
и да давам на учениците познание“

Марияна Димитрова – учителка по география в БСОУ „Д-р Петър Берон“ в град Прага – е носи-
тел на специална награда за учителска разработка в XXIII-ия национален конкурс „Съединение-
то прави силата“ в раздела Мисия учител. Тя получи и грамота за консултант в същия конкурс. 
Наградите й бяха връчени през ноември в чешката столица от Бистра Стоименова -председа-
тел на сдружението на преподавателите по история в България.
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Марияна Димитрова  
е учител по география и иконо-
мика. Висшето си образования 
завършва в Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“ 
през 1984 г. със специалност: 
„Учител по география“ и втора 
специалност „История“. Получа-
ва образователно-квалифика-
ционна степен Магистър. Има 
следдипломна специализация 
„Екологизация на обучение-
то по география“. Работи като 
икономист в Павликени, а след 
завършване на висшето си 
облазование е учител в Сухин-
дол и Павликени. През учебната 
2006/2007 г. е учител-лектор;а от 
2007 г. учител в БСОУ „Д-р Петър 
Берон“- гр. Прага.
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Марияна Димитрова получава наградата от Бистра Стоименова


