


1. Лична информация
2. Професионален опит
3. Философия на преподаване
4. Дейности
5. Награди



 Образование:
- висше- ПУ ”П. Хилендарски”
- специалност – български език и руски език
- длъжност – старши учител по руски език
- притежава втора професионално –
квалификационна степен
- специализация по методика на обучението по
български език



 Учител по български език и литература и руски
език в Трето основно училище “Братя Миладинови”, 
гр. Гоце Делчев

 Учител по български език и литература в
ОУ “Христо Ботев”, с. Дъбница

 От 1996 г. досега учител по български език и
литература и руски език във Второ основно училище
“Гоце Делчев”, гр. Гоце Делчев



“Образованието е най – добрата осигуровка
за старините”

Аристотел



 Протоколчик на заданията на педагогическия съвет
 Участие във вътрешноучилищни

квалификационни курсове: 
- посещения на уроци
- изнасяне на уроци

 Участие в комисии:
- Комисия за културно – масова дейност
- временни комисии

 Участие в квалификационни курсове
- сертификат за участие в квалификационен курс

“ Смесени техники на преподаване”
- сертификат за завършен курс “ Подготовка и управление на
проекти”



- сертификат за завършен курс “Использование
фольклорно-этнографических материалов в процессе
преподавания русского языка как иностранного”

- сертификат за завършен курс ”Русский речевой
этикет”

- сертификат за участие в практически семинар на
тема: “Подготовка за създаване на електронни уроци”

- удостоверение за завършено обучение по
английски език с комуникативна насоченост – ниво
А1

- удостоверение за завършен курс на обучение
”Базови и специфични компютърни умения на
учители по чужди езици”

- удостоверение за професионална квалификация по
Методика на обучението по БДН – V – VIII клас

- удостоверение за успешно завършен курс
“ Лидерство и социални права”



 Награда плакет от Община Гоце Делчев за
постигнати високи резултати с ученици на областни
и национални олимпиади, конкурси и състезания

 Грамота за участие в националния кръг на
олимпиадата по руски език

 Грамота за участие в национален кръг на II 
Международен конкурс за млади читатели

” Живая классика”
 Грамота за организация и провеждане на II

Международен конкурс за млади читатели “Живая
классика”


