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ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Трудов стаж

Дати (от - до) 1991 до момента
• Име и адрес на работодателя ПГСС“Царица Йоанна“

• Вид на дейността или сферата на 

работа Преподавателска дейност

• Заемана длъжност учител



1.2 Образование и обучение

• Дати (от-до) 1982-1984г

•Име и вид на 

обучаващата 

или образователната 

организация

Факултет по Педагогика към ВСИ“Васил Коларов“

• Образователно – квалификационна степен Учител по растениевъдни дисциплини

ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ



1.2 Образование и обучение

• Дати (от-до) 1980-1985г

•Име и вид на 

обучаващата 

или образователнат

а организация

Висш селскостопански институт“Васил Коларов“

• Образователно – квалификационна

степен
магистър

• Наименование на придобитата

специалност Инженер-агроном

• Наименование на придобитата

квалификация
Агроном-полевъдство

ОБЩА 

ИНФОРМАЦИЯ



• Дати (от-до) 1993-1995г

•Име и вид на 

обучаващата 

или образователн

ата организация

ПУ“Паисий Хилендарски“

ИПКУ“Анастасия Тошева“

• Образователно – квалификационна

степен
Втора степен

• Наименование на придобитата

специалност „Съвременни тттехнологии“



• Дати (от-до) 2011г.

•Име и вид на 

обучаващата 

или образовател

ната организация

Департамент за информация и обучаваща 
организация       учителите Софийски Университет ”Св. 
Климент 
Охридски”

• Наименование на придобитата

квалификация

Интерактивни методи и техники в съвременното      
професионално образование



ОБЩА

ИНФОРМАЦИЯ

1.3. Квалификационни 

курсове-

Повишаване педагогическата компетентност за обучаване на възрастни

Към ДП“Българо-германски център за професионално обучение-гр

Пазарджик

Оценяване на резултатите и самооценяване към СУ“Климент Охридски“

Работа в мултикултурна среда към конен клуб“Терес“

1.4. Участие в проекти-,. проекти-програма ФАР,Ученически практики, Успех, Обучение на изявени

специалисти

1.5. Участие в комисии  и 

работни групи

к

Обхват на ученици, Комисия по приема на ученици.



ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ФИЛОСОФИЯ

• ОСНОВНИ ЦЕЛИ –Непрекъснато усъвършенстване и квалификация.Работа с интерактивни 
методи,работа със социализация на учениците и непрекъснатите предизвикателства на 
съвременното обучение.



МЕТОДИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ



ОТГОВОРНОСТИТЕ НА 

УЧИТЕЛЯ

Изграждане на добри взаимоотношения и организационни връзки с:

• ученици и родители;

• учители от училището;

• колеги от други училища;

• управленски и административен персонал;

• експерти от РУО;



МОИТЕ 

ОТГОВОРНОСТИ

• Член на Комисията за  провеждане и оценяване на ДКИ

• Оценител

• И др.
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